NIEUWSBRIEF CVPP PROJECT

De virtuele energie centrale van Loenen

Het is alweer even geleden (juni) dat we de laatste workshop voor het cVPP project hadden. Hoog tijd
om u even “bij te praten”. We hebben veel gedaan, maar nog niet zichtbaar voor u. Er is hard gewerkt
om de uitkomst van de workshop te vertalen aan een specificatie die kon dienen als uitvraag voor
mogelijke leveranciers van de cVPP software. Dit alles valt onder de Europese aanbestedingsregels en
dat vereist zorgvuldigheid en leidt tot een behoorlijke doorlooptijd. Op dit moment wordt de bouw van het
hart van de cVPP, het EMS, aanbesteed. Het wachten is nu op de aanbiedingen. Na de selectie van een
leverancier, kost het nog wel een half jaar om het systeem te bouwen en te implementeren. Door middel
van deze nieuwsbrief, houden wij u van de voortgang hiervan op de hoogte!

Op dit moment wordt de bouw van het hart van de cVPP, het EMS, aanbesteed.

Wist u dat er op 5 oktober een
Duurzaamheidsdag is in De Brink?

Wist u dat er tijdens de
Duurzaamheidsmarkt om
17:00 uur een infoscherm op
De Brink in gebruik wordt
genomen?

Dit infoscherm is ook
onderdeel van het cVPP
project, en houdt u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Maar ook de algemene zaken
in Loenen!

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de stichting Duurzame Projecten Loenen voor het EU Interreg project
“community-based Virtual Power Plant” en ontvangt u omdat u belangstelling hebt getoond voor dit project door middel
van uw aanwezigheid op één van de workshops of anderszins.

Energiecoöperatie
Sinds 8 mei is, voortvloeiend uit het cVPP project, de Energie Coöperatie Loenen U.A.
opgericht (ECL). Afgelopen 16 september was er een goed bezochte informatiebijeenkomst
in De Bruisbeek en zijn de eerste 25 leden ingeschreven. Tijdens de Duurzaamheidsdag (5
oktober) zal ECL zich verder presenteren, en een concreet zon-investeringsproject
voorstellen. Ondertussen kunt u meer informatie vinden op
https://duurzaamloenen.nl/energie-cooperatie-loenen/. Daar kunt u zich ook als lid
inschrijven of als vrijwilliger aanmelden.

Overig nieuws
Wij hebben een Facebook pagina waarop we wekelijks interessante nieuwtjes uit de
energiewereld en rondom het cVPP project publiceren. U kunt deze pagina volgen, en
natuurlijk “liken”.

Hopelijk tot ziens op 5 oktober!

Willem Dikker Hupkes
Voorzitter Stichting Duurzame Projecten Loenen

