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Oprichting coöperatie
Op woensdagochtend 22 juni is coöperatie
Vrijstad Energie officieel opgericht. De
kersverse voorzitter Frans Buysse en
secretaris Sophie Schut ondertekenden
samen met initiatiefnemer Han Horstink de
statuten bij notariskantoor Ton & van den
Broecke. Penningmeester is Tim Snijders.

De formele oprichting is het resultaat van een
heel traject van voorbereiding. Het drietal is
al sinds begin 2015 bezig met de
voorbereiding van de Culemborgse
coöperatie. Han Horstink: “Onze eerste
ervaring was de realisatie van een collectief
project met 20 deelnemers die samen 100

zonnepanelen hebben geplaatst op het dak
van het Koningin Wilhelmina College. Dat
soort projecten willen we meer gaan doen en
daarvoor hadden we een nieuwe organisatie
nodig.” Dat is Vrijstad Energie geworden.
Sophie, Frans en Han zijn betrokken bij
Thermo Bello, het wijkwarmtebedrijf van EVA
Lanxmeer. Onder verantwoordelijkheid van
Thermo Bello heeft het afgelopen jaar een
project gelopen om in vijf gemeenten in de
regio een lokale energiecoöperatie op te
richten. Vrijstad Energie is de eerste die bij
de notaris zat. Op vrijdag volgde Tiel en de
dagen erna Lingewaal, Neder-Betuwe en
Zaltbommel. De notaris heeft het er maar
druk mee!
Voorbereiding
Op zaterdag 9 april is deelgenomen aan een
regionale training voor aankomende
bestuursleden van de op te richten
energiecoöperaties in de regio. Tijdens deze
dag werden de bestuurlijke aspecten van de
coöperatiestructuur besproken evenals de
keuzemogelijkheden bij het invullen van de
statuten.
Op 16 juni werd gesproken met het Energie
Diensten Bedrijf Rivierenland, een coöperatie
die de lokale energiecoöperaties in de regio
ondersteunt. Gesproken werd over de samenwerking en het aanbod van het EDBR. Het
EDBR ondersteunt bij de realisatie van
collectieve zonnedaken en heeft Het Nieuwe
Wonen Rivierenland ontwikkeld (zie hierna).
Ook werkt het EDBR aan de mogelijkheid om
duurzaam opgewekte stroom te verkopen aan
particulieren en bedrijven in de regio.
Vrijstad Energie
Intussen heeft het bestuur van Vrijstad
Energie zich voorbereid met diverse
vergaderingen over de statuten en een
visiedag om de mogelijkheden voor projecten
in kaart te brengen. Nu moet de organisatie
worden neergezet. Daarnaast wordt de
komende tijd een logo ontwikkeld (het
bovenstaande logo is tijdelijk) en een website
gebouwd. Er is dus veel te doen!

Vrijstad Energie – info@vrijstadenergie.nl

Geen geschikt dak voor zon?

Etentje Van de Kook
Een dag na de oprichting had Vrijstad Energie
al haar eerste activiteit, een etentje op
donderdag 23 juni, ter gelegenheid van de
oprichting. Aan het etentje bij Stadsboerderij
Caetshage namen twintig mensen deel,
betrokken bij energieprojecten in Culemborg.
Het gesprek vormde onderdeel van de
nationale energie dialoog dat door het
ministerie van Economische Zaken is gestart.
Het doel van de dialoog is om ideeën te
verzamelen voor de uitvoering van de
energietransitie. Het ministerie richt zich
vooral op verduurzaming van woningen, en
vind het belangrijk om verhalen van
bewoners te vertalen naar beleid. Welke
persoonlijke successen en uitdagingen zijn er
op het niveau van het huis, de wijk, en in
relatie tot spelregels van de overheid? Hoe
komen we van het gas af? Hoe verwarmen
we straks onze huizen en met welke energie
koken we ons eten?”

Energieloket Rivierenland

Hebt u geen geschikt dak om zelf zonnepanelen te plaatsen? Teveel schaduw,
schoorstenen of op het noorden gericht? U
hebt een huurwoning en krijgt geen
toestemming van uw verhuurder? Of het
staat niet mooi op uw woning? Dan hebben
wij een alternatief voor u in ontwikkeling: een
collectief zonnedak. Door deel te nemen aan
Vrijstad Energie kunt u samen met anderen
investeren in zonnepanelen op het dak van
een instelling of bedrijf.

Deelnemers van Zon op KWC plaatsen
samen zonnepanelen op het dak van het
Koningin Wilhelmina College (juni 2014)

Postcoderoos
We maken daarvoor gebruik van de zgn.
'postcoderoos-regeling' van de overheid,
waardoor deelname ook financieel
aantrekkelijk wordt. Via de coöperatie worden
deelnemers samen eigenaar van de zonneinstallatie. In de loop der jaren verdient u de
investering terug dankzij een lagere
energierekening. Vrijstad Energie zorgt voor
het beheer en onderhoud van de panelen.
Momenteel zijn we in gesprek met een
organisatie in Culemborg. We hopen u dit
najaar een eerste project te kunnen
openstellen voor deelname. Houd dus onze
berichtgeving in de gaten!

De energiecoöperatie gaat samenwerken met
Het Nieuwe Wonen Rivierenland, hét loket
voor energiebesparing in onze regio. Op
www.hetnieuwewonenrivierenland.nl vindt u
alle informatie over energiebesparing in uw
woning: isolatie van uw dak, buitenmuren of
vloer, 2- of 3-dubbel glas, de zuinigste
ketels, zonnepanelen, noem maar op.
Vrijstad Energie gaat dit najaar een team van
energieadviseurs samenstellen die mensen
aan huis eenvoudige adviezen gaan geven.
Deze vrijwilligers krijgen na de zomer een
training om deze taak te kunnen verrichten.
Belangstelling om mee te doen? Neem
contact op: info@vrijstadenergie.nl

Stroom uit eigen regio
Binnenkort kunt u elektriciteit afnemen welke
op duurzame wijze in de Betuwe is
geproduceerd. Wij verwachten u in
september meer over deze Betuwestroom te
kunnen vertellen. Wacht dus nog even met
veranderen van energieleverancier!

Vrijstad Energie – info@vrijstadenergie.nl

Actie Terweijde – Achter 't Zand

Ons huis energieneutraal

Dit voorjaar heeft Vrijstad Energie samen
met de gemeente en Hoom een wijkactie
voor energiebesparing gehouden in Terweijde
en Achter 't Zand. De campagne was erop
gericht om mensen met een eigen woning te
stimuleren energiebesparende maatregelen
te nemen.

De organisatie zonder winstoogmerk Hoom
heeft veel ervaring met dergelijke wijkacties.
Zij bieden bewoners keuze uit een aantal
maatregelen, zoals isolatie van dak,
buitenmuren of vloer, dubbel glas, een
zuinige ketel of zonnepanelen.
Gedurende maand mei zijn bewoners
opgeroepen een online enquête over hun huis
in te vullen, zodat we een beeld kregen van
de mogelijkheden voor besparing.
Energieavond
Op 25 mei hebben we een energieavond voor
bewoners gehouden, waarbij Hoom het
aanbod presenteerde aan de hand van enkele
voorbeeldwoningen in de wijk. Vervolgens
konden mensen hun belangstelling voor
bepaalde maatregelen aangeven. Hoom
adviseert de bewoners en vraagt
geselecteerde bedrijven (zoveel mogelijk uit
de regio) om offertes uit te brengen. De
bedrijven zijn uitgezocht op kwaliteit en
ervaring. Voor elke maatregel krijgt de
bewoner van drie bedrijven een aanbod.
Hoom sluit het contract af met de bewoner en
staat garant voor een goede uitvoering. De
bewoner heeft er dus geen omkijken naar.
Meer wijken
Deze zomer gaan we samen met Hoom en de
gemeente de wijkaanpak evalueren. Wij
hopen de komende jaren heel Culemborg
wijk-voor-wijk tot energiebesparing aan te
zetten.
Voor meer informatie over de wijkaanpak zie
www.maakjehuishoom.nl

Urgenda heeft een brochure ‘Ons huis
energiecentraal’ gepubliceerd, met
praktijkvoorbeelden van bestaande
woningen. De brochure laat zien hoe
bestaande woningen voor een bedrag van
ongeveer € 35.000 energieneutraal kunnen
worden gemaakt. Dat is het bedrag dat een
gemiddeld Nederlands huishouden in 15 jaar
betaalt aan energiekosten. Dat betekent dat
zo’n investering zich in 15 jaar terugbetaalt.
Energieneutraal
Een woning is energieneutraal wanneer op
het perceel jaarlijks evenveel duurzame
energie wordt opgewekt als er verbruikt
wordt. Het fossiele aardgas verdwijnt uit de
woning en het huis wordt duurzaam
verwarmd.
Urgenda biedt naast de brochure een
integraal advies op maat en kan ook de
realisatie voor u organiseren.
Klik hier voor de gratis brochure en meer
informatie (www.urgenda.nl).

Lid worden van Vrijstad Energie?

Contributie:
Particulieren: € 10,- per jaar
Organisaties: € 50,- per jaar
Vraag informatie &
een aanmeldformulier aan
via info@vrijstadenergie.nl
of bel 533097 (Han Horstink)

Vrijstad Energie – info@vrijstadenergie.nl

Hoe denkt u over windenergie?
B&W van Culemborg wil graag weten hoe
bewoners denken over windenergie. De
ambitie is Culemborg op termijn
energieneutraal te maken. Dat betekent dat
er evenveel duurzame energie wordt
opgewekt als er verbruikt wordt. Windenergie
is daarvoor belangrijk. Om het draagvlak bij
inwoners en omwonenden te peilen is een
enquête opgesteld en een informatieavond
georganiseerd.
Informatieavond 4 juli
Op maandag 4 juli organiseert de gemeente
een informatieavond in het stadhuis op de
Markt. De avond start om 20.00 uur (inloop
vanaf 19.45 uur). Tijdens deze avond geeft
de gemeente informatie over windenergie,
maar ze wil vooral ook horen hoe bewoners
over windenergie denken.

Gezocht: Vrijwilligers coöperatie

Vrijstad Energie zoekt vrijwilligers:
Leden werkgroep PR
(meedenken over en meewerken aan de PR
voor de coöperatie)
Vrijwilligers Wijkacties energiebesparing
(flyeren in de wijk & andere communicatie)
Vrijwilligers Werving Zonnedaken
(meedoen aan diverse wervingsactiviteiten)
De functies kosten enkele dagdelen per
maand of zoveel meer als je er in wilt steken
.
Belangstelling? Neem contact op met Han
Horstink: tel. 533097 / 06-1067 1846 of
info@vrijstadenergie.nl

Vrijstad Energie
F. v. Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 0345-533097
06-10671846 (Han Horstink)
info@vrijstadenergie.nl
Digitale enquête
U kunt uw mening over windenergie ook
geven door de digitale enquête in te vullen.
Deze korte enquête is bedoeld om het
draagvlak te peilen. Daarbij wil de gemeente
graag weten welke criteria inwoners
belangrijk vinden bij het plaatsen van
eventuele extra windmolens. De enquête is te
vinden op www.culemborg.nl en kan t/m
vrijdag 8 juli worden ingevuld.
Vervolg
Met de resultaten van de informatieavonden
en deze enquête stelt het college in
september een ontwerp-windvisie op.
Het onderwerp windenergie in Culemborg is
beschreven in een startnotitie, die te vinden
is op www.culemborg.nl
Voor vragen over het onderwerp kan per
email contact worden opgenomen met
j.de.rooij@culemborg.nl

www.facebook.com/vrijstadenergie

Stuur deze nieuwsbrief
gerust door naar
vrienden of bekenden.
Help Vrijstad Energie
bekendheid opbouwen!
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