


Samenwerking tussen



Samenwerking gewenst

Meer dan 100 initiatieven sinds 2010

- Energie coöperaties

- Buurkracht buurten

- SEN dorpen

- Sportverenigingen

- Wijk- en dorpsbelangen

- Losse wijkprojecten

Vijf ondersteunende partijen, elk met een eigen mogelijkheden

Samenwerking bij ondersteuning

Meer ‘automatische’ kennisdeling..



4 juli 2017



Wat we doen:

Adviseren en ondersteunen van bewoners initiatieven

Kennisnetwerk (kennissessies)

Gezamenlijke afstemming en intake van nieuwe initiatieven

Voorbeelden verzamelen en kennis bijeen brengen

Financiële ondersteuning voor initiatieven:

Kennisvoucher PCR (inzet specialisten) max. € 2.500,-

Opstartkosten PCR (locatiestudies etc.) max € 2.500,-

Provinciale subsidie max € 10.000,-



Onze ervaring met wijk- en dorpsaanpak

• Tientallen wijk- en dorpstrajecten in opstart ondersteund : Amelterhout, Achilles, 

Ruinen etc.

• 33 buurten en wijken succesvol begeleid: Fledders, Nieuw-Roden.

• 9 dorpen ondersteund in dorpsgerichte aanpak: Nijeveen, Ruinerwold.

• Ondersteuning bij diverse zonnedaken: Noord-Sleen, Gees, Assen etc.

• 20 coöperaties in Drenthe waarvan 19 bij de Kei aangesloten: Noordseveld, 

Bovensmilde, Valthe etc.



Mogelijke hulp 1: Energieneutraal plan voor dorp of wijk 

- Wat is verbruik nu

- Besparingsmogelijkheden in beeld

- Wat zijn mogelijkheden voor duurzame energie opwek (zon, wind, 

warmte, biomassa) 

- Studie van dorp/aangrenzend gebied

- In kaart brengen duurzame opwekmogelijkheden

- Exploitatie modellen per locatie

- Welke acties kun je nemen (bewustwording, projecten)

- Welk tijdspad neem je daarin?

- Hoe ga je je organiseren

Inclusief:

bewonersavonden, kennissessies, werkgroepbijeenkomsten, plan van aanpak, 

voorbeelden, hulp bij publiciteit etc.



Verduurzaming dorpshuis

Plan 

Bewonersavonden

Eerste bespaaracties dorp

Coöperatie opgericht met centrale (Rheebruggen)

Opzet 2 projecten duurzaam opwek zon

Studie naar systeemaanpak: biomassa in het dorp



Plan 

Bewonersavonden

Eerste bespaaracties

Coöperatie opgericht

Opzet groot project duurzaam opwek zon

Studie naar systeemaanpak: opslag in het dorp



Mogelijke hulp 2: Snel naar resultaat

- Opzetten adviestraject woningen

- Opzetten communicatie en werkgroep buurt/dorp

- Organisatie buurt/straatbijeenkomsten

- Hulp bij collectieve inkoop van maatregelen (isolatie, zon, 

warmtepompen of andere maatregelen). 

Inclusief:

bewonersavonden, plan van aanpak, voorbeelden, hulp bij publiciteit, 

vormgeving en inzet app groep etc.





Mogelijke hulp 3: Collectief opwekken van duurzame energie

- Zoeken geschikt dak/grond

- Gesprekken dakeigenaar/grondeigenaar

- Exploitatiemodel 

- Financieel/juridische hulp

- Statuten/recht van Opstal/ etc.

- Hulp bij ontwerp en vormgeving

- Hulp bij financiering

- Hulp bij ledenwerving

Inclusief:

hulp bij subsidieverzoeken, opzetten coöperatie  etc.





Mogelijke hulp 4: en vele andere

- Opzet plan plus uitvoering elektrisch autodelen (dorpsauto)

- Hulp bij dorpstrajecten aardgasvrij

- hulp bij subsidieverzoeken

- Opleiden en inzet energiecoaches in het dorp

- E.v.a



Hoe te werk?

vervolggesprek over jullie wensen en ambities 

Bijpassende ondersteuning plus gewenst product op schrift

Beschrijving van werkzaamheden plus product

Dorp en gemeente moeten daarmee akkoord gaan

Dit kan ook gaan om ondersteuning van andere partijen indien gewenst. 

(mobiliteit VanOns, Zonopalledaken, Ecoop etc.)
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Mailadres:

info@energiewerkplaatsdrenthe.nl

Bellen kan ook: 0592 311150 

mailto:c.teule@nmfdrenthe.nl

