terugkoppeling aan elkaar!

EMM IN HET KORT
Sessie 1

Groep 1 ‘energie besparen en het opslaan van
overschotten is belangrijk, want die energie hoef je
niet meer op te wekken.’

•
•
•
•
•

Groep 2 ‘we willen investeren in individuele én

•

collectieve maatregelen. Eerst individueel kijken
wat er kan, en dan aanvullen met collectieve
maatregelen.’

Sessie 2
•
•

Groep 3 ‘laten we het geld dat we nu jaarlijks

•

betalen voor energie investeren in lokale
duurzame energiemaatregelen. Het is mooier als
je je maandelijkse energiekosten overmaakt naar
je eigen dorp.’

•
•
•

Groep 4 ‘we willen wel inzetten op duurzame
maatregelen, maar we willen ze zo min mogelijk
zien in het dorp en het landschap. Dus eerst
op het dak en de rest achter de bomen, in een

De Energiewerkplaats geeft informatie over duurzame bronnen en
technieken.
In groepen stel je met het energiemodel in 30-45 minuten de gewenste
energiemix samen om in eigen gebied energieneutraal te worden.
Deze mix plaats je groepsgewijs op de kaart van het dorp of de wijk.
Alle groepen geven een korte presentatie van hun visie op de energiemix.
Men leert van elkaar en ziet waar anderen in het dorp warm voor lopen.
Het wordt duidelijk waarvoor draagvlak is en waar het dorp mee verder
kan.
Er zijn experts aanwezig om vragen over energie, techniek, ruimte,
financiën etc. te beantwoorden.

•
•

energiepark.’

We blikken eerst terug op de resultaten van de eerste sessie. Dit om
nieuwe deelnemers en geïnteresseerde partijen bij te praten en als
opfrisser voor eerdere deelnemers.
Met een digitale stemtool komen we daarna tot een breed gedragen
energiemix voor het dorp of de wijk.
Vervolgens wordt de groep opgesplitst in kleinere groepen, die op basis
van de energiemix concrete opties, projecten of thema’s uitwerken tot een
aanpak en deze een plek geven op de kaart.
De Energiewerkplaats levert input om per groep aan de slag te gaan.
Belangrijke participerende partijen, zoals boeren, ondernemers, de
netbeheerder en maatschappelijke organisaties schuiven aan.
De groepen gaan aan de slag: Hoe kunnen we een aquathermieproject
opzetten voor het dorp? Gaan we voor losse ingrepen of een
energiepark? Hoe kunnen we windmolens en zonnepanelen combineren
met opslag? Is er een samenwerking mogelijk tussen energieboeren en
het dorp? Hoe kunnen we als wijk collectief van het gas af? Wat moet
er gebeuren om tot een concreet project te komen en uitvoering? Wie
hebben we daarbij nodig?
Vervolgens presenteren de groepjes hun ‘aanpak van concrete
maatregelen’. Ze leggen uit hoe, waar en met wie ze hun
energiemaatregelen willen uitwerken.
Tot slot wordt er wederom gestemd. Het resultaat is -naast de energiemix
als totaal- een gedragen top 3 van projecten waar het dorp of de wijk
mee aan de slag kan.

Verslag
•

contactgegevens
contactformulier
www.energiewerkplaats.frl/
e-mail
info@energiewerkplaats.frl

Na afronding van de sessies krijgen jullie een verslag met de resultaten.
De resultaten bieden aanknopingspunten voor concrete projecten waar
draagvlak voor is. Het verslag kan gebruikt worden als leidraad. Het helpt
tevens om de inzichten breder te delen, bijvoorbeeld met het dorp of de
(lokale) overheid.

De Energiemix Methode is een serious game met als
achterliggend doel bewoners en lokale partijen met elkaar te
laten ontdekken waar ze warm van worden en waar ze samen de
handen voor uit de mouwen willen steken.

DE ENERGIEMIX
METHODE
Veel initiatiefgroepen maken gebruik van
de Energiemix Methode. Hiermee ontdek je
samen met dorps- of wijkgenoten wat het
betekent om als dorp of wijk energieneutraal
te worden en hoe je dat kunt bereiken. In korte
tijd (twee werksessies in eigen dorp of wijk)
geeft de Energiemix Methode een beeld van
de energiebehoefte, de gewenste en minder
gewenste energiemaatregelen en de vertaling
hiervan naar de ruimte, kosten en opbrengsten,
mogelijke projecten en participerende partijen.
Als initiatiefgroep ben je samen met bewoners,
ondernemers en maatschappelijke partijen aan
het werk. De Energiewerkplaats ondersteunt met
inspirerend interactief werkmateriaal, praktische
en actuele informatie, kennis en expertise.

Wat doet de
Energiewerkplaats
Fryslân?

Energieneutraal van
idee naar visie, plan
en uitvoering!

In steeds meer dorpen en wijken werken bewoners
samen aan een duurzame leefomgeving. Door krachten
te bundelen bereiken ze meer, het is effectiever en
leuker. De energiewerkplaats ondersteunt initiatieven

Energie-initiatieven beginnen met een idee,
een visie en moeten daarna handen en voeten
krijgen om tot realisatie te komen.

EMM
energiemix methode
voor dorpen & wijken

die zich vrijwillig inzetten hun gemeenschap
energieneutraal te maken. Het realiseren van
de lokale energietransitie vraagt initiatiefkracht,
doorzettingsvermogen, het bundelen van lokale
expertise, creativiteit en ondernemingszin. In het
Netwerk van de Energiewerkplaats Fryslan delen
dorpen en wijken kennis, ervaring en ideeën. Daardoor
hoeft niet elke initiatiefgroep het wiel opnieuw uit te
vinden en worden collectieve duurzame energieplannen

De Energiewerkplaats Fryslân wil initiatieven
daar graag bij helpen. Ze is een loket voor
vragen, ze deelt informatie, verbindt dorpen
en partijen en biedt methodes en online tools
om dorpen en wijken te ondersteunen
(zie: www.energiewerkplaats.frl
en www.ljipstergea.frl).

sneller en beter gerealiseerd. De Energiewerkplaats
draagt als versneller bij om het lokale proces te
koppelen, van elkaar te laten leren, door initiatieven
van advies en ondersteuning te voorzien en door

Wat komt daar allemaal bij
kijken?

de ontwikkelingscontext voor deze initiatieven te
verbeteren. De Energiewerkplaats Fryslan is dé plek
waar Friese dorpen en wijken verder komen met hun
dorpen en wijken in 2025 die concreet aan de slag zijn,
elkaar ontmoeten, delen en inspireren.
Doet uw dorp of wijk ook mee?

‘Waar zullen we de zonnepanelen plaatsen? Eerst op het
dak. Hebben we ook grote daken waar het kan? En boven
de parkeerplaatsen. Daar hebben we geen ‘last’ van en
bewoners zien dat wij bezig zijn met energie. En die boer
daar wil ook wel wat panelen op het dak.’

Hoe kun je als dorp
energieneutraal worden?

vergemakkelijken door initiatieven aan elkaar te

duurzame energie-ambities. Onze ambitie: 100 Friese

samen plakken!

samen het MIXmodel invullen!
‘Toch maar een windturbine toevoegen aan de energiemix
om 100% energieneutraal te worden? Dan het liefst een
dorpsmolen, waar we zelf zeggenschap over hebben en
waarbij de inkomsten voor het dorp zijn.’

Hoe ziet je energieneutrale
dorp er in de toekomst uit?

