
De ondersteuningsmogelijkheden in Overijssel op een rij.

Wil je als lokaal energie initiatief op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en deel gaan uitmaken van het 
provinciale netwerk? Neem dan contact op met Natuur en Milieu Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel 
Centraal aanspreekpunt in Overijssel         
Samen met inwoners, overheden en bedrijven werkt Natuur en Milieu Overijssel (NMO) aan een mooi en duurzaam Overijssel. NMO is de trekker 
van het onderdeel Lokale Energie Initiatieven binnen het provinciale energieprogramma. Het energieprogramma is opgesteld door een alliantie van 
bedrijfsleven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, lokale energie-initiatieven en overheden. NMO wil de lokale initiatieven in hun kracht 
zetten en biedt het volgende: 
• de digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt maandelijks met actuele informatie voor lokale energie initiatieven; 
• organisatie van bijeenkomsten, zoals regionale Energiecafés, het Kennisfestival, themabijeenkomsten, excursies en workshops. 

Elkaar ontmoeten en de uitwisseling van kennis en ervaringen staan centraal. 
• de digitale Kennisbank Lokale Energie Overijssel. Deze Kennisbank is samen met IM@Overijssel opgezet. De Kennisbank bevat praktische 

informatie voor als je een lokaal initiatief wilt beginnen en/of een energieproject wilt starten, bijvoorbeeld een postcoderoosproject.
Meer info: www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Contactpersonen: 
Marlous Goeman | goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl  (038) 425 09 66 
Loet van der Heijden | heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl  (038) 425 09 78

Het Platform Lokale Energie Initiatieven
Vorig jaar is het Platform Lokale Energie Initiatieven (PLEI) opgericht. Het samenwerkingsverband van, voor en door de lokale energie initiatieven 
in Overijssel. Het PLEI richt zich in eerste instantie op het delen van kennis, werkwijzen en belangenbehartiging. Binnenkort gaat de website in de 
lucht. Om elkaar makkelijk te kunnen vinden komen daar alle leden online te staan met contactgegevens. Het uitgangspunt van het PLEI is samen 
werken aan duurzaamheid. Om die samenwerking te borgen is vooralsnog gekozen voor een lichte vorm van samenwerking: een platform lokale 
energie initiatieven, waarvan individuele initiatieven lid kunnen worden

Contactpersoon: 
Marlous Goeman (secretariaat | goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl  (038) 425 09 66



Heb je als lokaal initiatief behoefte aan advies of ondersteuning op maat? Neem dan contact op met IM@Overijssel of 
Buurkracht.

Heb je als agrarisch ondernemer of plaatselijk belang ambities om met duurzaamheid aan de slag te gaan, neem dan 
contact op met Stimuland of OVVK.

Stimuland
Stimuland richt zich op lokaal initiatief, sociale kwaliteit en samenwerken op lokaal niveau tussen overheid, bedrijven en (inwoners)organisaties en 
dan met name op het platteland. Binnen het Open Netwerk Overijssel worden nieuwe ideeën en initiatieven opgehaald, nieuwe verbindingen gelegd 
en wordt kennis gedeeld. Stimuland heeft kennis en ervaring op het gebied van energie uit biomassa en zon bij agrarische bedrijven. 
Meer info www.stimuland.nl 

Contactpersonen: 
Harry Roetert | hroetert@stimuland.nl   (06) 13 48 91 10
Giny Hoogeslag | ghoogeslag@stimuland.nl  (06) 13 48 89 37

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)
In de OVKK zijn ruim 130 plaatselijke belangenorganisaties, dorpshuisbesturen en lokale initiatiefgroepen verenigd. Met haar leden werkt de OVKK 
aan een duurzaam en leefbaar platteland. De OVKK helpt bestuurders van plaatselijke belangen en bewoners die zich in zetten voor de leefbaar-
heid van hun dorp en helpt bij het stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij activiteiten voor die leefbaarheid. De OVKK deelt kennis en 
ervaring via nieuwsbrieven, social media, haar website en door het organiseren van themabijeenkomsten en workshops. 
Meer info www.ovkk.nl 

Contactpersoon: Jan van Sandwijk | info@ovkk.nl        (0529) 47 81 94 (di t/m vr)

De provincie Overijssel wil lokale initiatieven verder helpen met hun projecten en de ontwikkeling van hun organisatie.

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende subsidieregelingen voor energieprojecten. Er is een speciale regeling voor lokale energie-initiatieven. Een deel van 
deze subsidie is bedoeld voor het bedenken en ontwikkelen van een project. Een tweede deel voor de realisatie van het project. Indien het initiatief 
meerdere projecten wil doen dan is er subsidie voor de professionalisering van het lokale initiatief. Dit deel van de subsidie kunnen de initiatieven 
gebruiken om een organisatie in te richten die projecten uitvoert en daar voldoende geld aan overhoudt om de kosten te dragen. Door te 
professionaliseren lukt het initiatieven om na het eerste project sneller en makkelijker een tweede en derde project te realiseren, waardoor zij 
minder afhankelijk worden van subsidies.

Contactpersoon Tim Lammers | t.lammers@overijssel.nl    (038) 499 87 16

Initiatieven Makelaardij Overijssel

De Initiatievenmakelaardij Overijssel bestaat uit mensen die al jaren actief betrokken zijn bij duurzame lokale energie-initiatieven in hun eigen 
omgeving. Ze hebben successen en mislukkingen meegemaakt. Initiatievenmakelaars zijn ervaringsdeskundigen die hun kennis, contacten en 
inzichten graag delen met anderen. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Ze fungeren als klankbord en helpen bij het 
bedenken van een succesvolle aanpak. Heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met de coördinator van IM@Overijssel. 
Zij zoekt een makelaar die past bij jullie initiatief. In een eerste gesprek bekijken jullie samen met de makelaar wat de ondersteuningsbehoefte is. 
Het initiatief kan daarna verder begeleid worden. Hoe dit gebeurt -door de makelaar of een derde partij- is afhankelijk van de vraag. Het initiatief 
blijft zelf verantwoordelijk voor haar succes en maakt haar eigen keuzes. Zo blijft elk initiatief uniek.
Meer info: www.imoverijssel.nl 

Contactpersoon: Marlous Goeman | IM@Overijssel.nl  (038) 425 09 66 

Buurkracht
Energiebesparen met je buurt 
Buurkracht is de kracht die jij en je buren hebben om samen de buurt duurzamer en gezelliger te maken. Wil je als buurt of lokaal 
energie initiatief aan de slag met energiebesparing? Buurkracht helpt hierbij met een persoonlijke buurtbegeleider, onafhankelijk 
advies, communicatiemiddelen en een stappenplan om acties tot een goed einde te brengen. Buurkracht is niet commercieel en 
wordt in Overijssel ondersteund vanuit de Enexis groep, Rendo en Cogas. Meer info www.buurkracht.nl

Contactpersonen: 
Robert Jansen (Salland) | robert@buurkracht.nl (06) 213 05 862
Miranda Scheffer (Twente) | miranda@buurkracht.nl (06) 204 07 313
Alex de Ruiter (de Kop van Overijssel) | alex@buurkracht.nl  (06) 166 95 519


