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thema:

Energie.
Lokale energie is in heel Nederland in opkomst. Begin 2012 richtten we
daarom het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe op om deze ontwikkeling in Drenthe te ondersteunen. Mede dankzij onze inzet vond er een
stijging plaats van het aantal lokale energie initiatieven. In 2012 groeide
het aantal naar 35 actieve lokale initiatieven.

Servicepunt Energie Lokaal Drenthe bruist

Jaaroverzicht 2012

Highlights
■ De workshops en bijeenkomsten

georganiseerd door het Servicepunt
Energie Lokaal Drenthe werden

Met het Servicepunt Energie Lokaal Drenthe ondersteunt de Natuur en
Milieufederatie Drenthe lokale energie initiatieven.

goed bezocht. In Drenthe steeg
mede door onze inzet het aantal
duurzame energie-initiatieven, van

Mede door onze inzet groeide in 2012 het

het maken van plannen en adviseerde ze

aantal lokale energiewerkgroepen en

tijdens de uitvoeringsfase. Waar nodig gaf

lokale energie-initiatieven explosief: van

het Servicepunt informatie en organi-

11 naar 35 actieve lokale initiatieven.

seerde bijeenkomsten en workshops. Het

In Drenthe zijn kleine energiebesparing-

Servicepunt maakt deel uit van het lande-

werkgroepen actief, maar ook grote

lijk netwerk ‘Hier Opgewekt’ en werkt op

website ‘Het Noordelijk Klimaat

regionale energiebedrijven. Het Service-

provinciaal niveau samen met de Drentse

Perspectief’ met analyses en aan-

punt ondersteunde al deze groepen bij

Energie Organisatie. ■

bevelingen voor het noordelijk

11 naar 35.
■ 800 deelnemers Bespaarschaap-

campagne; 7.000 bezoekers op
Bespaarschaapwebsite.
■ Publicatie rapport en interactieve

klimaatbeleid.
■ Publicatie magazine ‘CO2-ambitie’,

met collega Natuur en Milieufederaties.
■ Publicatie zes edities van het maga-

zine DOEN over duurzaam
ondernemen in Drenthe.
■ Publicatie rapport ‘Groener Drogen’,

in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen.
■ Drukbezochte ‘Zonnemarkt’ in

Veel belangstelling voor duurzame energie excursie naar Lathen, Duitsland
Om inspiratie en energie op te doen organiseerden we in januari 2012 een excursie voor Drentse

Assen: 750 bezoekers.
■ Introductie ‘Veenergie’: discussie

energie initiatiefgroepen. Met een bus vol deelnemers gingen we naar het Duitse Lathen. Daar

over duurzame energie in de

maakten ze kennis met succesvolle goede voorbeelden voor het lokaal opwekken van duurzame

Veenkoloniën. LinkedIn-groep

energie. De reis was in no time volgeboekt.

Veenergie telde in 2012 50 leden.
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800 deelnemers Bespaarschaap
De campagne van het Bespaarschaap heeft in 2012 ruim 800

verbruik goed in de gaten kunt houden, was erg populair.

mensen verbonden op het thema energiebesparing. Met een

Naast individuele deelnemers konden ook groepen gezamenlijk

groot scala aan acties, informatie en tips stimuleerde Be Schaap

energie besparen. Dankzij de sponsoring van Attero hebben drie

inwoners van Drenthe om actief energie te besparen.

van deze groepen een energiebesparingsprijs ter waarde van
€ 3.000,- mogen ontvangen, voor het uitvoeren van diverse

Door mee te doen aan de acties over bijvoorbeeld het verwar-

energiebesparende acties met hun buurt, dorp of wijk. De

men of isoleren van je huis, bewust tuinieren of waterbesparing,

schaapskuddes van Orvelte en Ruinen werden ook gesponsord

konden deelnemers punten sparen, die te besteden waren in de

via deze campagne. Elke deelnemer aan de meterstandenactie

webshop voor interessante kortingen of energiebesparende pro-

leverde geld op. In totaal ontvingen zij namens alle 800 energie-

ducten. Vooral de meterstandenactie, waarbij je je eigen energie

besparende deelnemers elk € 500,-.

Energieke Wij(k)aanpak: succesvolle
uitrol in 5 Drentse gemeenten

Zonnemarkt
druk bezocht

De Natuur en Milieufederatie Drenthe

Zonne-energie is hot: voor particu-

ontwikkelde de ‘energieke wij(k)pak’: een

lieren en bedrijven is het in de afge-

aanpak die bewoners actief ondersteunt

lopen jaren (ook financieel) een

bij het gezamenlijk regelen en uitvoeren

aantrekkelijke vorm van duurzame

van energiebesparende maatregelen in

energieopwekking geworden.

hun woningen. Na de introductie, twee

De Natuur en Milieufederatie Dren-

jaar geleden, werd de aanpak in 2012

the stimuleerde deze ontwikkeling

succesvol uitgerold binnen 5 Drentse ge-

actief door het geven van informa-

meenten. Zo begeleidden we projecten in

tie, adviezen en het ondersteunen

de wijk Amelterhout in Assen, vier andere

Natuur en Milieufederatie Drenthe orga-

van bewonersinitiatieven. Zo orga-

wijken in Assen en Westlaren (Tynaarlo).

niseerde bijeenkomsten en workshops,

niseerden we een ‘Zonnemarkt’ in

Ook in de gemeenten Hoogeveen, Wes-

coördineerde verschillende activiteiten en

Assen die werd bezocht door 750

terveld en Aa en Hunze staat de Energieke

adviseerde gemeenten die de Energieke

deelnemers. Tijdens deze markt

Wij(k)aanpak in de startblokken. De

Wij(k)aanpak wilden introduceren. ■

hebben we diverse Drentse installateurs van zonnepanelen een po-

Veenergie: meer dan windenergie

dium gegeven. Het Servicepunt
Energie Lokaal Drenthe verzorgde
een aantal workshops over het col-

Windenergie in de Veenkoloniën in

In dat kader startten we in 2012 het

Drenthe stuit op veel verzet. We

project ‘Veenergie’. Veenergie be-

merkten in 2012 dat het overheden

oogt een positieve discussie over

nog onvoldoende lukte om nut en

duurzame energievoorziening. Het

noodzaak van windenergie duidelijk

doel ervan is dat er een gezamenlijke,

te maken. We willen daarom de dis-

gedragen visie komt en concrete

cussie breder voeren dan alleen over

maatregelen voor een duurzame

windparken. We willen het hebben

energievoorziening die bijdragen aan

over het totaal van energiebesparing

(economische) versterking van de

en duurzame energie en inwoners

Veenkoloniën. In 2013 presenteren

moeten daar bij betrokken worden.

we het Veenergie-actieprgramma.

lectief inkopen van zonnepanelen.

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
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