Uitnodiging online
informatiebijeenkomst
subsidieregeling voor collectieve
energie-initiatieven
Geachte relatie,
Bent u als Drentse inwoner bezig met een lokaal energie-initiatief of wil u (met een
groep bewoners) aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie?
Provincie Drenthe stelt sinds 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor deze zogeheten
collectieve energie-initiatieven. Met deze subsidieregeling kunnen Drentse inwoners en
bewonersgroepen via lokale initiatieven zelf aan de slag. Ook bestaande
energiecoöperaties en energie-initiatieven kunnen gebruik maken van deze regeling.
De provincie Drenthe organiseert een online informatiebijeenkomst over de
subsidieregeling collectieve energie-initiatieven. Wij nodigen u bij deze van harte uit om
hieraan deel te nemen. In deze bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over de
regeling en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.
Bent u lid van een bestaande energiecoöperatie, wilt u een coöperatie oprichten of bent u
op een andere manier geïnteresseerd in de mogelijkheden? Sluit dan aan bij een van de
twee bijeenkomsten. Kent u mensen die hiermee aan de slag willen en deze uitnodiging
niet hebben ontvangen? Stuurt u deze dan vooral door.
Beide bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 28 januari. U
kunt kiezen uit de volgende startmomenten:
16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de bijeenkomsten ontvangt
u op 28 januari een link en instructies aarmee u kunt deelnemen
aan de online bijeenkomst, op het opgegeven e-mailadres. Na
afloop ontvangt u daar ook de presentatie en een overzicht van de
gestelde vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met
bijbehorende antwoorden.
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Informatie over de
regeling
Kijk voor
achtergrondinformatie over
de subsidieregeling op de
website van provincie Drenthe

Privacy
We vinden privacy en
transparantie erg belangrijk.
De gegevens die we gebruiken
voor deze mailing verstrekken
we daarom niet aan derden en
gebruiken we ook niet voor
andere doeleinden.
Op de website vindt u onze
volledige privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit
onderwerp niet meer
ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u
zich uitschrijven door op
‘afmelden’ onderaan deze email te klikken.

Aanmelden

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen, neem dan contact op met Gert-Jan Evers via
0592-365555 of via post@drenthe.nl ovv 'Bijeenkomst collectieve energie-initiatieven'
Graag tot donderdag 28 januari 2021.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

