Uitnodiging thema-avond ‘Postcoderoosprojecten’
Sinds begin dit jaar levert het eerste postcoderoosproject (PCR) in Zeeland zonne-energie aan het net
en aan de leden van de ‘Zonne Energie Coöperatie Sluis-Schoondijke’. De certificaten voor de 290
zonnepanelen op het dak van Hydrauvision in Schoondijke waren in een mum van tijd aan de
man(/vrouw) gebracht. Een mooi succes voor het burgerinitiatief ‘Duurzaam Groede’, dat de klus in
10 maanden voor elkaar wist te krijgen. Sindsdien gaat het hard met de ontwikkeling van PCRprojecten in Zeeland. De postcoderoos komt tot bloei in Zeeland!
Een mooie en interessante ontwikkeling: burgers die zelf het initiatief nemen om de energietransitie
op lokaal niveau vorm te geven. Daarbij is een PCR ook een sociaal project, dat niet alleen bijdraagt
aan de productie van duurzame energie, maar ook aan de lokale cohesie tussen dorp-, wijk en
streekbewoners.
Het opzetten en ontwikkelen van een PCR is echter geen sinecure; er komt veel bij kijken.
Wie zich als lid van een dorpsraad, werkgroep, dakeigenaar of beleidsmedewerker in de materie
verdiept, heeft al snel een lijst met vragen die langer is dan de lijst met antwoorden. Gelukkig zijn er
partijen die, op basis van opgedane ervaringen, kunnen helpen met advies en ondersteuning. Tot en
met complete ‘ontzorg-concepten’.
Het Energieservicepunt Zeeland organiseert nu een thema-avond over dit onderwerp en belicht de
recente ervaringen in Zeeland. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in of
al betrokken is bij het opzetten van een postcoderoosproject in Zeeland.

Wanneer:
Waar:

Dinsdagavond 13 juni 2017, van 20.00 - 22.00 uur (inloop van 19.45 uur)
Stadskantoor Goes. M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 CE Goes

Aan de bijeenkomst nemen alle relevante partijen, waaronder Zeeuwind, ZMf, Delta, Maak Onze
Regio Duurzamer, Saman en het Zeeuws Klimaatfonds deel. En natuurlijk nodigen we de
initiatiefnemers van de eerste postcoderoos projecten uit om hun ervaringen te delen.
Belangstellenden kunnen zich voor 7 juni aanmelden via zmf.nl. Voor contact: e-mail info@zmf.nl

Met vriendelijke groet van het team Energieservicepunt Zeeland.

Het Energieservicepunt Zeeland is een samenwerkingsverband van Zeeuwind, ZMf en het Zeeuws Klimaatfonds.
De bijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Wij zijn tevens de
gemeente Goes erkentelijk voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte en de koffie en thee.

Programma
Provinciale voorlichtingsbijeenkomst ‘Postcoderoosprojecten’
Dinsdag 13 juni 2017, van 20.00 tot 22.00 uur, stadhuis Goes
1. Opening en welkom door het Energieservicepunt Zeeland
2. Introductie Postcoderoosprojecten
Wat is een postcoderoosproject (PCR)en wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van zo’n
project?
Ad Phernambucq (Zeeuws Klimaatfonds) gaat met een informatieve presentatie in op (bijna) alle
aandachtpunten bij het ontwikkelen van een postcoderoosproject.
3. De rol van het energiebedrijf
Dwight van Hulle van Delta Comfort bv licht de rol van het energiebedrijf kort toe
4. Adviseren en ‘ontzorgen’
Welke partijen staan klaar voor advies en ondersteuning?
Verschillende partijen lichten hun aanbod of werkwijze toe, met:
- Adrie Neufeglise van ‘Maak onze regio Duurzamer’
- Marjan Brandes van Zeeuwind
- Arno van der Kloot van de Saman-groep (formule ‘Postcodestroom’)
5. Hoe zijn het eerste Postcoderoosprojecten in Zeeland tot stand gekomen?
Wat zijn de ervaringen en leerpunten?
Verschillende initiatiefnemers komen aan het woord.
6. Rondvraag en afsluiting

Het Energieservicepunt Zeeland is een samenwerkingsverband van Zeeuwind, ZMf en het Zeeuws Klimaatfonds.
De bijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Wij zijn tevens de
gemeente Goes erkentelijk voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte en de koffie en thee.

