Vooraankondiging

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel
Donderdag 7 februari is hét Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel. Een netwerkbijeenkomst die
volledig in het teken staat van de energietransitie
en de rol van lokale partijen, zoals de lokale
energie initiatieven, gemeenten en provincie.

kennis en ervaringen delen over lokale duurzame
energieopwekking. Aspecten als draagvlak, samenwerking en ﬁnancieringsmogelijkheden komen uitgebreid
aan bod. Voor bestuurders is er een speciaal avondprogramma.

De dag kent een gevarieerd programma met diverse
workshops, waarbij mensen uit de praktijk hun

Gastspreker is Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Wanneer

donderdag 7 februari 2019,
vanaf 15.30 tot 21.45 uur

Waar

regiokantoor Enexis,
Marsweg 5 te Zwolle

Aanmelden

Begin januari ontvangt u de
deﬁnitieve uitnodiging met
aanmeldlink

Een bijeenkomst voor lokale energie initiatiefnemers, ambtenaren én bestuurders van gemeenten en provincie

Programma
15.30u

Inloop met kofﬁe en thee

16.00u

Welkom door dagvoorzitter André van der Zee,
met een interactief programma

16.30u

Workshop ronde 1

17.45u

Energy-Pitch 2019
De ﬁnalisten pitchen hun initiatief voor de vakjury en
de zaal

18.30u

Pauze met warm buffet en inloop bestuurders

19.30u

Inleiding door Marjan Minnesma:
Opschalen en opschieten! 100% duurzame energie
in 2030. Het kan als je het wilt!

20.15u

Prijsuitreiking winnaar Energy Pitch

20.30u

Workshop ronde 2

21.45u

Afsluiting met een drankje

Voor meer informatie over het programma,
neem contact op met
Natuur en Milieu Overijssel
(038) 425 09 60

Annemieke Traag
Provincie Over�ssel

Matth�s N�boer

Natuur en Milieu Over�ssel

Marjan Minnesma
Urgenda

Een overzicht
van de
workshops
vindt u op
de achterkant

Workshops
De workshops zijn informatief en interactief. Mensen uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen. De presentaties worden vanuit verschillende invalshoeken gegeven, o.a. door lokale
energie initiatieven, ambtenaren provincie en gemeenten, onderwijs en adviseurs.

• Echte participatie bij lokale energieopwekking
De ambitie in het Klimaatakkoord is 50% lokale
participatie bij grootschalige opwekking. Hoe
realiseren we dat?

• Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking
Overijssel
Hoe verkrijgen we draagvlak en verdelen we de
lusten en de lasten?

•

• Overijssel energie neutraal: het kan als u het wilt!
Wat is daarbij uw rol als bestuurder?

Aardgasloze wijken
Hoe krijg je de mensen mee? En wat kan de rol
zijn van lokale energie coöperaties?

• Hoe kom je als lokaal energie initiatief aan geld?
De verschillende ﬁnancieringsopties en constructies
op een rij.
• Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede
ruimtelijke inpassing?
Hoe ga je om met alle aanvragen voor zonnevelden?
Wacht je als gemeente af, of heb je beleid
ontwikkeld?
• De verdienmodellen van zonprojecten op een rij
Heeft de Postcoderoos zijn langste tijd gehad?
Een toelichting op de ontwikkelingen en andere
verdienmodellen voor energie coöperaties.

Voor meer informatie over het programma,
neem contact op met
Natuur en Milieu Overijssel
(038) 425 09 60

• Betrekken van bewoners bij je energie initiatief
Hoe krijg je ze mee?
Hoe overtuig je mensen om zich bij jouw initiatief
aan te sluiten? Een interactieve sessie met praktijk
ervaringen.
• Van plan tot aansluiting: de rol van de
netbeheerder bij grootschalige opwekking
Om onaangename verrassingen te voorkomen bij
de realisatie van je project, is het raadzaam bijtijds
met de netbeheerder contact op te nemen.
• De Regionale Energie Strategieën
Wat is de stand van zaken en de rol van de lokale
energie coöperaties?

