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Onze gezamenlijke stip op de horizon is een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en
betaalbaar is en opbrengsten genereert voor de leefomgeving, de gemeenschap en de economie
van Culemborg. Wij zien dat actieve burgers die zich verenigen in coöperaties, een kracht vormen
die de energietransitie enorm kan versnellen, en tegelijk kan bijdragen aan een democratische
energiemarkt en een sterke lokale economie.
Samen – Lokaal – In eigen hand
Het streven is om op termijn energieneutraal te worden. Dat betekent: maximale energiebesparing
en daarnaast duurzame energie lokaal opwekken. Bewoners zelf spelen daarbij een grote rol. Van
iedereen wordt in meer of mindere mate een actieve bijdrage verwacht. De stad wordt grotendeels
zelfvoorzienend in energie opwek.
Vrijstad Energie verenigt Culemborgse burgers, bedrijven en organisaties om een duurzaam,
betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te ontwikkelen en in stand te houden. In verband met
klimaatproblematiek (terugdringen CO2-uitstoot) moet het aandeel fossiele energie drastisch
afnemen. De Groningse gasbel raakt op. Culemborg wil energieneutraal worden: zoveel mogelijk
energieverspilling terugdringen en de energie die nog nodig is, duurzaam en lokaal opwekken met
zon, wind, restwarmte en waterkracht bijvoorbeeld. Deze energieleverantie moet betaalbaar en
betrouwbaar zijn. Door zelf energie op te wekken wordt de stad ook minder afhankelijk van
energiebronnen uit landen met bedenkelijke regimes.
Duurzame energie wordt lokaal opgewekt: een kans voor bewoners, bedrijven en organisaties om
actief invloed uit te oefenen en zelf energieproducent te worden. Een coöperatie als Vrijstad
Energie staat voor democratische invloed op de koers van het lokale energiebeleid door de
krachten te bundelen. Het versterkt bovendien de lokale economie en creëert werkgelegenheid.
Energietransitie, sociale transitie en economische transitie
De energietransitie is een kans voor een meervoudige transitie op ecologisch, sociaal en
economisch gebied. Het begint als een transitie van fossiele energie naar energie uit
hernieuwbare bronnen (zon, wind, water, biomassa) en energiebesparing. Deze transitie biedt
ruimte voor een sociale transitie waarbij energiegebruikers meer zeggenschap krijgen over
ontwerp, realisatie en exploitatie van het energiesysteem en energiegebruikers nieuwe rollen
spelen in de keten van productie, distributie, opslag en verbruik van energie. Deze rollen krijgen
vorm in een flexibele en democratische energiemarkt. En het biedt ook ruimte voor een
economische transitie waarbij het eigendom van de productiemiddelen in de keten, en de
kasstromen door de keten heen op lokaal en regionaal niveau worden georganiseerd en circulair
gemaakt.
Om deze meervoudige transitie tot stand te brengen is op lokaal niveau vooral communicatie en
gemeenschapsvorming nodig, en een overzichtelijke organisatiestructuur waarbinnen bewoners,
bedrijven en organisaties goed kunnen samenwerken. Je kunt op lokaal niveau niet alle aspecten
van deze transitie alleen oppakken, want er is veel innovatiekracht en professionaliteit voor nodig.
Vrijstad Energie heeft daarom samen met de Coöperatie 11duurzaam in Geldermalsen de
Coöperatie Energie Dienstenbedrijf Rivierenland opgericht dat voor alle lokale energie coöperaties
in de regio energiediensten ontwikkelt en exploiteert.
Kernwaarden
Vrijstad Energie laat zich inspireren door de basiswaarden van de International Co-operative
Alliance (ICA). Die waarden zijn: Zelfredzaamheid, Verantwoordelijkheidszin, Democratie,
Gelijkheid, Billijkheid en solidariteit, Eerlijkheid, Openheid, Sociale verantwoordelijkheid, Aandacht
voor anderen. Voor Vrijstad Energie interpreteren we dat in het kort: Samen, Lokaal, In eigen
hand.

