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Kom ook elektrisch rijden uitproberen!

Op zaterdag 7 juli van 11.00 tot 15.00 uur organiseert het ontwikkelteam elektrisch rijden van de coöperaties
Vrijstad Energie en Coöperatieauto samen de eerste Belevingsdag Elektrisch Rijden voor de
Culemborgers. De startlocatie is op de parkeerplaats aan de Hendrik Marsmanweg, naast het gebouw van
ELK-welzijn. Op deze locatie zijn vergevorderde plannen voor het eerste met zonnepanelen overdekte
elektrische laadplein in Culemborg.
Het ontwikkelteam wil elektrisch rijden in Culemborg een sterke impuls geven. “Wat elektrisch rijden betekent
kunnen we het beste overbrengen door mensen het zelf te laten beleven; vandaar het idee van de
belevingsdag. Verder bruisen we van de ideeën en plannen om het voor alle automobilisten aantrekkelijk te
maken om binnen afzienbare tijd in een e-auto te rijden”.
De gemeente Culemborg heeft als groene doelstelling om over 8 jaar al 1500 e-auto’s te hebben rijden, dus het
wordt hoog tijd om nu samen aan de slag te gaan. Het ontwikkelteam werkt daarin samen met een aantal
netwerkpartners. Een van die partners is Visscher2Go die ook op de belevingsdag aanwezig zal zijn met een
aantal elektrische deelauto’s.
Op 7 juli staan er verschillende elektrische auto’s klaar voor de start en kunnen vragen aan de bijrijders en aan
het ontwikkelteam worden gesteld. Wethouder Joost Reus zal de Belevingsdag Elektrisch Rijden om 11.00 uur
openen. Daarna kan het beleven beginnen. Neem je rijbewijs mee als je ook een elektrisch ritje wilt maken!
Kom lopend of op de fiets naar de parkeerplaats en reserveer van tevoren een tijdstip naar keuze op:
www.cooperatieauto.nl/belevingsdag

Zonnedak sporthal Parijsch geïnstalleerd
Het eerste collectieve zonnedak van Vrijstad
Energie is in werking. De 778 zonnepanelen liggen
sinds eind mei 2018 op de sporthal. Zie hier het
filmpje. Op vrijdag 1 juni heeft wethouder Joost
Reus het zonnedak officieel geopend. Bekijk hier
de productie van de panelen. De zonnepanelen
zijn gefinancierd door 50 Culemborgers, de
stichting Turnen en de Protestantse Gemeente.
Bij dit eerste collectieve zonnedak van Vrijstad
Energie is gebruik gemaakt van Provinciale
subsidie en landelijke SDE+-subsidie.
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Wethouder Reus pleit voor extra geld Van Gas Los
De wethouder van de gemeente Culemborg, Joost
Reus, diende in juni een motie in bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten namens de Gelderse
gemeenten. In deze motie stelt hij dat gemeenten
miljoenen euro nodig hebben om de voorbereidingen
van de energietransitie te realiseren. Gemeenten
hebben de rol om bewoners te begeleiden om hun
huis gasloos te verwarmen. Volgens Reus lukt dit op
grote schaal door bewoners te spreken en te
begeleiden. Ook zullen netbeheerders en
woningbouwcorporaties nauw betrokken worden. Naast deze voorbereidingen zijn er ook nog
miljarden euro’s nodig om daadwerkelijk alle ingrepen en maatregelen uit te voeren.
Klik hier voor het artikel dat in De Volkskrant geplaatst werd op 25 juni 2018.

Plan voor nieuwe windmolens in Culemborg

De afgelopen periode heeft Vrijstad Energie de haalbaarheid onderzocht van windmolens op of bij de
Pavijen. Bij de behandeling van de Windvisie heeft de gemeenteraad zich daar namelijk voor
uitgesproken. De Raad vond dat windmolens goed passen bij een industrieterrein.
Eerst hebben we de belemmeringen voor windmolens op de Pavijen zelf onderzocht waarbij we
enkele kleine gebieden vonden waar technisch gezien windmolens zouden kunnen komen. Niet alle
eigenaren waren enthousiast en de spreiding van de betreffende percelen over de Pavijen zou er ook
toe leiden dat de mogelijke losse windmolens tot een rommelig beeld zou leiden. Hierdoor verleggen
we ons onderzoek nu ook naar de rand van de Pavijen.
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Samenwerking met Eneco
In het buitengebied is al enige tijd geleden een plan ontwikkeld door firma de Wolff Nederland
Windenergie uit Heerenveen. Inmiddels is de Wolff Nederland Windenergie overgenomen door
Eneco die een groot belang hecht aan een stevige verankering van een windplan bij de lokale
bevolking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het opgestelde beleid dat toeziet op transparante, faire en
consistente afspraken maken met betrokken stakeholders en goed aansluit bij de Windvisie van de
gemeente Culemborg. We denken dat het beleid van Eneco goed aansluit bij de eisen en wensen van
Vrijstad Energie en dat het daarom een goede zaak is om samen met Eneco een mooi project te
ontwikkelen waarbij we uitgaan van de randvoorwaarden uit de Windvisie. Binnenkort verwachten
we een intentieovereenkomst met Eneco te tekenen.
De basis van een gedragen windplan moet aansluiten bij de uitgangspunten van de Windvisie. In
gesprekken hierover met grondeigenaren en pachters wordt gewerkt aan een gezamenlijk windplan
voor Culemborg. Ook omwonenden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dat plan.

Succesvolle besparingsacties
Dit voorjaar heeft Vrijstad Energie
weer enkele succesvolle
energiebesparingsacties voor
particulieren uitgevoerd. Het jaar werd
geopend met een wijkactie voor
woningeigenaren in Voorkoop. De
informatieavond werd door ruim 80
bewoners bezocht (zie foto). In maart
en april werd een actie gehouden in de
Oude Buitenwijken en Achter ’t Zand.
En het voorjaar is afgerond met een
inkoopactie voor de hele stad.
Deze acties hebben ertoe geleid dat veel mensen zijn gaan nadenken over mogelijkheden voor
verduurzaming van hun woning. Dat kan met zonnepanelen, maar ook met isolatie, zonneboilers of
infraroodpanelen. Op basis van de informatie kunnen mensen zelf offertes bij installateurs
aanvragen. Voor een aantal maatregelen kunnen offertes ook via Vrijstad Energie worden
aangevraagd, bij lokale en regionale bedrijven waarmee de coöperatie goede ervaringen heeft.
Daarvan hebben zo’n 50 mensen gebruik gemaakt.
Alle aandacht voor energiebesparing en duurzame opwek heeft ook veel aanvragen voor een
adviesgesprek opgeleverd. Dit halfjaar zijn al meer dan 70 gesprekken aangevraagd. Onze getrainde
energiecoaches zijn nog steeds druk met het afleggen van bezoeken bij mensen thuis.
Meer informatie: www.vrijstadenergie.nl/jouw-huis
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Energiewinst Pavijen komt op stoom
Na de start in september 2017 heeft het een tijdje
geduurd voordat het energiebesparingsproject voor
bedrijven goed op gang kwam. Inmiddels groeit het
aantal deelnemers, waarvan Middelkoop Keukens er
één. “Ik verwacht meer inzicht te krijgen in de
energiekosten door bewuste meetmomenten in te
bouwen”, aldus Hans Middelkoop in de Culemborgse
Courant van 4 april.
Bedrijven die aan het project meedoen, volgen twee
jaar lang nauwgezet hun energieverbruik. Met de
online tool Energieplanner kunnen maatregelen op hun effecten voor het bedrijf worden
doorgerekend. Doel is om maatregelen te nemen die tot energie- en kostenbesparingen leiden.
Bedrijven worden daarin ondersteund door een deskundig energieadviseur.
Energiebesparing krijgt steeds meer een verplichtend karakter. De Omgevingsdienst Rivierenland
gaat bedrijven daar scherper op controleren. Deelnemers aan Energiewinst Pavijen krijgen een
helpende hand aangeboden en zijn zo beter op de toekomst voorbereid. Interesse? Meld uw bedrijf
aan via www.vrijstadenergie.nl/pavijen
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