
   

Uitnodiging      
     

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel 

 
Vrijdag 10 november is hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel. Een dag die volledig in het 

teken staat van de energietransitie en de rol van lokale energie initiatieven en gemeenten in 

Overijssel. De dag kent een gevarieerd programma met diverse workshops. Mensen uit de praktijk 

delen hun kennis en ervaringen over lokale energieopwekking van zon, wind en warmte. Aspecten 

als draagvlak, samenwerking en financieringsmogelijkheden komen uitgebreid aan de orde. 

Gastspreker is Ruud Koornstra, de eerste Energiecommissaris van Nederland. Klik voor meer 

informatie hier  

 

 

Wanneer vrijdag 10 november 2017, vanaf 9.00 tot 17.00 uur (incl. lunch en netwerkborrel)  

Waar  regiokantoor Enexis, Marsweg 5 te Zwolle  

Voor wie  lokale energie initiatiefnemers, gemeenteambtenaren duurzaamheid en ruimtelijke        

 ordening en bestuurders                 

Inschrijven        u kunt zich uiterlijk tot 30 oktober aanmelden via deze link  Wees er snel bij want 

de ruimte is beperkt. De verschillende workshops staan in de bijlage. 

  

 

 

Programma                                                             
09.00 uur          Inloop met koffie en thee                     

09.30 uur        Welkom door dagvoorzitter André van der Zee, en een interview met Matthijs  

Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) en Gerard Brakkee (Platform Lokale 

Energie Initiatieven)   
09.45 uur          Energy Pitch 2017  

                         De vier finalisten pitchen hun innovatieve energieproject voor de vakjury: 

                         - Henk Visser (directeur Enpuls) 

                         - Bernard Stornebrink (Energiefonds Overijssel) 

                         - Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) 

10.35 uur          Uitreiking van de Groene Kabouter. De aanmoedigingsprijs van de      

initiatievenmakelaardij Overijssel voor startende initiatieven  

10.45 uur          1e ronde workshops                          
12.00 uur Lunchpauze 
 
 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/rW24e-ny10w
https://youtu.be/rW24e-ny10w
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/kennisfestival-lokale-energie-overijssel-lokale-initiatiefnemers-en-geinteresseerden/


 

13.30 uur          Inleiding door Ruud Koornstra: Van fossiel naar schoon in 
2030. Ja, dat kan!  

                         Vervolgens gaan Annemieke Traag en Henk Visser in 
gesprek met Ruud 

                    
Ruud Koornstra                    Annemieke Traag                                  Henk Visser 
Energiecommissaris                                Gedeputeerde Energie,                             Directeur Enpuls  
Nationale Energiecommissie                 Milieu en Europa 

                 
14.00 uur Prijsuitreiking winnaar Energy Pitch 2017, door juryvoorzitter Henk Visser 
14.15 uur 2e ronde workshops 
15.30 uur 3e ronde workshops  
16.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natuur en Milieu Overijssel (038) 425 09 60 


