Algemene Presentatie, Maart 2014
“met energie aan de slag!

 loenen.energie@gmail.com,

•
•
•
•

Waarom energie neutraal?
Uitleg Apeldoornse wedstrijd
Wat zijn de plannen in Loenen?
Wat betekent dit voor U?

“We hebben deze aarde niet geërfd van onze ouders,
maar slechts in bruikleen van onze kinderen”

oud Indiaans gezegde
Plaatje?

• De grenzen aan de groei bleken groter dan gedacht, echter
momenteel wordt vastgesteld dat om de huidige
wereldbevolking op het westers welvaartsniveau te
brengen, er wel 6 aardes nodig zijn om te voeden, kleden,
van energie te voorzien, etc…

• Redenen voor verduurzaming…
o 1 Economisch:

•
•
•
•

Lagere energierekening versus stijgende prijzen
Waardestijging huis
Stimulering van de lokale economie.
Impuls voor de toerisme, bijv. een educatie centrum met betrekking tot
duurzame energie bij de Middelste Molen

o 2 Beschikbaarheid:

• Fossiel brandstoffen zijn eindig
• Groeiende wereldbevolking, die ook nog eens groeit in de gemiddelde
levensstandaard
o 3 Milieu/klimaat:

• Verzuring
• Fijn-stof,
• Opwarming van de aarde

• Enkele bewoners uit dit dorp hebben in 2013 samen met
lokale ondernemers en andere betrokkenen een plan
gemaakt waarmee zij de wedstrijd “Energieke Dorpen”
hebben gewonnen. In de jaren 2013-2014-2015 heeft het
dorpsteam samen met de betrokkenen geïnspireerd tot en
geïnvesteerd in bewustwording rondom het
energievraagstuk, het besparen van energie, en het
duurzaam opwekken van energie.
• Dit energieke dorp heeft als stip op de horizon dat zij op
termijn in staat is om zelf te voorzien in haar
energiebehoefte. Dit dorp leeft en handelt nú om deze
energieneutrale ambitie op termijn te bereiken.
• Het dorp met het beste plan krijgt 200.000€ om het
ingediende plan uit te voeren

Infrastructuur
•
•
•
•

•
•

Financiën: het Loenens Transitie Fonds
(LTF)
Organisatie: Stichting Loenen Energie
Neutraal (LEN)
Kennis: Loenens energieloket
Bewustwording: programma
basisscholen en educatiecentrum bij de
Middelste Molen
Draagvlakcreatie middels activiteiten
(denk aan acties e.d.)
Wedstrijdelement: De
energiebesparingswedstrijd Loenen

Duurzame projecten
•

•
•

18 isolatie- en andere energiebesparings-projecten
28 zonnepaneelprojecten in ca. 45
gebouwen!
4 kW Waterkracht bij de Middelste
Molen

Verwacht resultaat
• Besparing van ca. 150.000m3 gas
• Installatie 160kWp
• Installatie 4 kW waterkracht
• Opwekking van ca. 175.000 kWh duurzame elektriciteit

• In de periode na de eerste kwalificatie is gefocust op
intentieverklaringen om minimaal 450.000€ aan projecten te
definiëren. Bij een bedrag van 500.000€ is gestopt.
• Een eerste inventarisatie-ronde in Loenen leverde een lijst van
meer dan 500.000€ aan getekende intentie-verklaringen op
(hardcopies bij de vz aanwezig):
o
o
o
o
o
o

Particulieren
Woningbouwstichting
Industrie
Verenigingen/publieke gebouwen
MKB
Totaal

97.000
75.000
70.000
17.000
254.500
513.500

• Aanvang gemaakt met isolatieproject, zonnepanelen volgen in
maart

Prijs van 200.000€
als katalysator!

Duurzaamheidsprojecten
LTF

Andere subsidiestromen
(EU, PG, Agenstchap
NL) voor groei LTF

Met het rendement
wordt geherinvesteerd

Initiële inbreng van
Loenen(-aren)

• Waterkrachtcentrale (dynamo/generator)
• Kostenplaatje wordt uitgewerkt
• Renovatie/upgrading van de Middelste
Molen zorgt voor:
1. 6000 uur á 4 kW;
2. Energie voor 6 huishoudens;
3. Daarnaast educatieve functie rond
waterkracht en duurzame energie
Terug

• Gebrek aan kennis of het zich (on)bewust zijn van mogelijkheden
is vaak een drempel om tot actie over te gaan.
• Daarom wordt een energieloket Loenen ingericht.
• Het loket heeft als functies (actief en passief):
o Informeren en activeren (tips, activiteiten, Q&A)
o Faciliteren (subsidies)
o Combineren (vraag en aanbod)

• Voor Loenen door Loenen, dus een lokaal gezicht (en website). Er
hebben zich reeds kandidaten gemeld als “lokettist”.
• Voor kennis zal aangehaakt worden op het loket van deA
(duurzame energie Apeldoorn) en op het provincieloket. Verder
zullen als back-up de teamleden van dit initiatief fungeren, met
elk de nodige expertise op energiegebied.

• Jaarlijkse braderie organiseren met interessante
wetenswaardigheden over energiebesparende maatregelen.
• Elke maand een leuk artikel publiceren in het klaverblad en
de regiobode.
• Driemaandelijkse thema-avond over duurzame energie en
succesvolle projecten binnen en buiten Loenen
• Woningen van bewoners welke meedoen aan de
energiepakketen voorzien van een voor ieder zichtbaar
label.
• De energiebesparingswedstrijd….

• De mogelijkheid om met deskundige begeleiding, moeiteloos en
renteloos te investeren in verduurzaming van uw energiegebruik,
bijvoorbeeld door:
o Isolatiemaatregelen voor uw woning te treffen
o Zonnepanelen aan te schaffen (zie www.zonatlas.nl)
o In een later stadium andere energiemaatregelen te treffen

• Teneinde:
o Uw portemonnee duurzaam te ontzien
o De waarde van uw bezit te vergroten
o Klimaateffecten terug te dringen
o Als goed rentmeester Loenen “terug”over te dragen aan onze

kinderen…

• Volledige energieneutraliteit, focus op elektrisch (ook transport).
• Energiemix vooral zon, biomassa, geothermie, wind via participaties op
plekken met meer wind
• Los van het centrale systeem, smart grids, biomassa en energieopslagsystemen voor de balancering

•
•

Dorpsraad Loenen (http://www.dorpsraad-loenen.nl/)
Ondernemend Loenen via:
o
o
o
o

Lomivé (http://www.loenen.nu/index.php?cat=home)
Industriekern Loenen Eerbeek (http://www.industriekern.nl/)
Solidpack (http://www.solidpack.eu/nl)
Sonac (http://www.sonac.biz/)

•

Woningbouwvereniging Sprengenland (http://www.sprengenland.nl/)

•

Loenens onderwijs:
o
o

•

OBS Tweede Stee (http://www.tweedestee.nl/)
KBS De poort (http://www.kbsdepoort.nl/)

Duurzame energie-organisatie
o

Duurzaam Energiebedrijf deA (http://www.de-a.nl/)

• Het Loenens verenigings-leven in de vorm van:
o
o
o
o
o

VV Loenermark (http://www.vvloenermark.nl/)
Muziekvereniging Olto (http://www.olto.nl/)
Scouting de Valeouwe (http://www.scoutingloenen.nl/)
Tennisvereniging LTC (http://www.ltcloenen.nl/)
Gymnastiek vereniging de Kempers
(http://www.gymnastiekverenigingdekempers.nl/)

• Natuur en milieu-organisaties:
o Natuurmonumenten (http://www.natuurmonumenten.nl/)
o IVN (http://ivn.nl/)

• Historische organisatie
o Papiermuseum “de Middelste Molen”

(http://www.demiddelstemolen.nl/)

In deze powerpoint presentatie wordt het plan LOenen ENErgie Neutraal gepresenteerd, als inzending voor de
Apeldoornse competitie “Energieke dorpen”. Allereerst wordt het team voorgesteld en uitgelegd via welk proces we
tot ons plan zijn gekomen. Daarna wordt de achtergrond van energie-transitie (het waarom) besproken, en hoe we in
de huidige fase van ontwikkeling de bottom-up benadering met plezier invulling geven.
Als stip aan de horizon wordt de energie-toekomst van Loenen in 3 fases van 2013 naar 2050 besproken en de rol
van dit initiatief daarin. Met name de oprichting van een revolverend fonds, het Loenens Transitie Fonds (LTF) zal
hierin een belangrijke (financiële) aanjager gaan worden. Maar daarbovenop wordt een Loenense energie-transitie
infrastructuur geschapen, die de plannen ook inhoudelijk verder uit ontwikkelt. In de loop van dit proces zijn al veel
enthousiaste plannen bedacht, waarvan een selectie ook in dit plan is opgenomen. De inhoudelijke plannen
omvatten:
- bewustwording (schoolprogramma, voorlichting)
- kennis (energie-loket)
- energiemaatregelen (isolatie, zonnepanelen en waterkracht)
- wedstrijdelement (energie-besparings-wedstrijd)
- koppeling van industrie en dorp
Een eerste inventarisatie-ronde leverde voor meer dan 500.000 euro aan getekende intentie-verklaringen op met
28 zonnepaneel-projecten, 18 isolatie- en andere energie-besparings-projecten in ca. 45 gebouwen. Een brede
portfolio van energieprojecten die zonder problemen vóór 1-4-2015 uitgevoerd kunnen zijn.
Met deze maatregelen zien we kans om ca. 150.000m3 gas te besparen, 160kWp en 4 kW waterkracht te
installeren en ca. 175.000 kWh duurzame elektriciteit op te wekken. De organisatie voor uitvoering van de plannen
is uitgewerkt in een organogram en haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn getoetst.
Tot slot wordt het Loenens draagvlak voor dit plan gedemonstreerd met een deelname van Loenense partijen, die
méér dan dekkend is voor het gehele dorp.

Kortom: Loenen wil met energie aan de slag!

Dank voor uw aandacht!
Vragen? www.loenenenergie.nl/contact

