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Beste lezer,
Ook al zitten we midden in een lockdown vol beperkingen, op energiegebied gebeurt er van alles. Ook
in het nieuwe jaar informeren we je graag over de mogelijkheden die de energietransitie biedt om zelf
invloed uit te oefenen op en mee te doen aan de energievoorziening van de toekomst. Dat alles
overeenkomstig ons motto: samen - lokaal - in eigen hand.

WEBINAR: SNEL BESPAREN OP JE ENERGIEKOSTEN
Op donderdag 28 januari en dinsdag 16 februari om 19.30 uur
organiseert het energieloket een gratis online webinar over
kleine maatregelen. Speciaal voor de woningeigenaren uit de
regio Rivierenland. Hoe kun je snel, goedkoop en makkelijk je
energierekening verlagen zonder dat daar twee
rechterhanden of een hoop geld voor nodig is?
In een klein uurtje worden de verschillende mogelijkheden doorgelopen om snel en gemakkelijk
energie en dus geld te kunnen besparen. Het is voor iedereen interessant, of je nu een ervaren
klusser bent of juist niet. Een lage energierekening en een hoger comfort is voor iedereen te
realiseren.
Meer informatie & aanmelden

ENERGIEWINKEL VERHUIST
Per 1 februari a.s. verhuist de Energiewinkel van de Markt
naar de Oude Vismarkt 13, bij de Vier Hoeken. Helaas moeten
we de huidige locatie verlaten, omdat daar een vaste huurder
voor is gevonden: Prezzent, met dagopvang voor mensen met
een beperking.
Gelukkig hebben wij een goed alternatief gevonden, ook op
een mooie locatie, tussen de Hema en de Slotstraat, in de
voormalige schoenenzaak van Dijk.
Helaas kunnen we je daar nog niet ontvangen, zolang de lockdown vanwege Corona nog
voortduurt.

THEO ELFRINK: EEN STILLE WARMTEPOMP
Mijn achterbuurman Theo Elfrink wilde een warmtepomp voor
zijn verwarming aanschaffen. Maar hij was gewaarschuwd:
enkele buren hadden er al een laten plaatsen, maar kregen
last van geluidsoverlast. Bij de ene buur hadden vooral diens
overburen last, bij de ander vooral zij zelf, door trillingen en
geluid in huis. Daar is uiteindelijk minder geworden door
betere inregeling. Theo wilde in ieder geval geen gedoe met
de buren, dus zocht hij naar een stille warmtepomp.
Na lang zoeken, is zijn keuze gevallen op een Wolf monoblock warmtepomp van 7 kW. En het
moet gezegd: in mijn achtertuin, op zo’n 10 meter afstand hoor ik er niets van. “Alleen”, zegt
Theo, “als we ’s nachts in bed liggen, en het is rond het vriespunt, dan moet ie harder werken
dan gemiddeld, en dan horen we hem soms wel. Dus dan zetten we ‘m ’s nachts uit.”
Lees verder

ENQUETE REGIONALE ENERGIE PLANNEN
Onder de noemer Regionale Energie Strategie wordt door de
gemeenten in de regio Rivierenland plannen gemaakt om
energie op duurzame manier op te wekken. Om de mening
van de bevolking hierin te betrekken worden inwoners van
Rivierenland gevraagd mee te doen aan een enquete.
Omdat wij het als Vrijstad Energie belangrijk vinden dat
bewoners hierin een stem hebben, nodigen wij Culemborgers
van harte uit om deze enquete in te vullen. De enquete werkt het makkelijkst op uw telefoon.
Invullen kost ongeveer 3 minuten en kan t/m 14 februari.
Klik hier voor de enquete
Wil je meer weten over de Regionale Energie Strategie lees dan hier de nieuwsbrief van de
RES.
Of kijk op de website. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

WEBINAR STARTEN MET ZONNEPANELEN
Op maandagavond 8 februari organiseert het Energieloket
een online webinar Starten met zonnepanelen. Het webinar
begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 20.15 uur. Deze avond
gaat zonnepanelenkenner Jeroen van Agt je wegwijs maken
in de wereld van zonnepanelen. Heeft jouw koophuis een dak,
maar weet je niet of je er wel of niet goed aan doet om
panelen te laten plaatsen? Volg dan dit webinar.
Besproken wordt of jouw dak geschikt is, schaduw, ligging, kosten en opbrengsten, verschillen
tussen zonnepanelen etc. Ook wordt de collectieve inkoopactie toegelicht. Dit pakket is
samengesteld door het onafhankelijke Energieloket Rivierenland in samenwerking met jouw
gemeente en Vrijstad Energie.
Tijdens de live-uitzending kun je ook direct terecht met je vragen via de chat.
Meld je aan en je krijgt een bevestigingsmail met een link naar de uitzending.

NIEUWE INKOOPACTIE ZONNEPANELEN
Zelf stroom opwekken en JE energiekosten verlagen? Doe
dan mee aan de vernieuwde collectieve inkoopactie voor
zonnepanelen van Vrijstad Energie en Energieloket
Culemborg. Onze energieadviseurs hebben weer een
betrouwbaar regionaal installatiebedrijf geselecteerd. Zij
hebben twee pakketten voor u samengesteld. Pakket A is
geschikt voor je als je de beste kwaliteit zonnepanelen wilt
hebben met de hoogste opbrengst en hoogste teruglevergarantie. Pakket B biedt zonnepanelen
aan met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. De actie loopt tot en met 30 juni.
Inkoopactie isolatie
Daarnaast hebben wij ook een inkoopactie voor isolatiemaatregelen. Bij deelname wordt een
scherpe prijs geboden voor het aanbrengen van spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie,
eveneens in samenwerking met lokale en regionale bedrijven. Voor informatie, prijzen &
aanmelden kijk op www.energieloketculemborg.nl/inkoopacties
Eerst een offerte, dan pas beslissen
Je kunt vrijblijvend intekenen op het aanbod. Vervolgens wordt er een afspraak met je gemaakt
voor een woningopname. Daarna ontvang je de offerte. Op basis van de offerte kun je beslissen
of je wel of niet tot aankoop overgaat.

WINDWINNING CULEMBORG
Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil
energieneutraal worden. En in Culemborg kan wind, als
oneindige energiebron, een belangrijke bijdrage leveren.
Vrijstad Windwinning, een coöperatie voor en door inwoners
van Culemborg, en duurzaam energiebedrijf Eneco geven
actief vorm aan het opwekken van groene energie. In
Culemborg doen ze dat samen onder de naam Windwinning
Culemborg. Windwinning Culemborg is een lokaal windenergie-initiatief met een eerlijk en
sociaal rendement; Samen winnen. Samen delen. Samen met jou wil Windwinning Culemborg
het mogelijk maken dat de wind voor zo veel mogelijk Culemborgers waait en winst oplevert.
Wil je op de hoogte blijven van Windwinning Culemborg? Laat ons weten op welk e-mailadres je
de mail van Windwinning Culemborg wilt ontvangen.

WIJZIGINGEN ISDE-SUBSIDIE IN 2021
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) krijg je
in 2021 subsidie op de energiebesparende maatregelen:
isolatie, zonneboiler, warmtepomp en aansluiting op een
warmtenet. De subsidie geldt voor woningeigenaren en is per
1 januari 2021 gewijzigd. Een belangrijke voorwaarde is dat je
twee isolerende maatregelen moet laten uitvoeren én betalen
voordat je in aanmerking komt voor de subsidie.
Voor de volgende maatregelen kun je aanspraak maken op de subsidiepot: Zonneboiler,
Warmtepomp, Energiebesparing (Spouwmuurisolatie, Muurisolatie, Vloer- of bodemisolatie,
Dak- of zoldervloerisolatie, Isolerend glas) en aansluiten op een warmtenet.
Lees verder

MEER DUURZAME WONINGEN DOOR CORONA
Huizenbezitters investeren sinds de coronamaatregelen
eerder in de verduurzaming van hun woning, blijkt uit
onderzoek dat gepubliceerd is door de Nederlandse
Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en ABN AMRO.
“Mensen houden geld over, en dat investeren ze in
zonnepanelen of betere isolatie.”
Twee derde van de bedrijven in de duurzame energiesector
heeft een hogere omzet gemaakt dan ze had verwacht. Corona zou hier mede verantwoordelijk
voor zijn, vermoedt Alexander Goense van ABN AMRO. Het uitgavenpatroon van huishoudens
is sinds de reisbeperkingen een stuk lager dan vóór de coronacrisis. “Mensen houden geld over
omdat ze niet op vakantie kunnen gaan en geen uitstapjes kunnen maken. Ze willen dit geld
tóch besteden en investeren dan sneller in de verduurzaming van hun woning”, legt Goense uit.
www.change.inc 22-12-2020

MEER PARTICULIERE ZONNEPANELEN
Liander meldt een record: consumenten lieten afgelopen jaar
459 megawattpiek zonnepanelen installeren
110.739 kleinverbruikers in het werkgebied van Liander
hebben in 2020 zonnepanelen in gebruik genomen. De
kleinverbruikers verwelkomden een recordvermogen van 459
megawattpiek aan zonnepanelen.
Ten opzichte van het kalenderjaar 2019 is het aantal
kleinverbruikers dat zonnepanelen in gebruik heeft genomen vrijwel gelijk gebleven; de groei
bedraagt circa 1 procent. De redactie van Solar Magazine meldde afgelopen oktober op basis
van nieuwe cijfers al dat er zich een stabilisatie aftekende in de groei van het aantal
kleinverbruikers in het werkgebied van Liander dat zonnepanelen verwelkomt. Dat beeld wordt
nu bevestigd: in het werkgebied van Liander namen 109.157 kleinverbruikers in 2019 samen
458 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik en in 2020 namen 110.739 kleinverbruikers
samen 459 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik.
www.solarmagazine.nl 14-01-2021

RECORD SUBSIDIE ISDE IN 2020
Consumenten hebben in 2020 een recordhoeveelheid
subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen
via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Toch
was de subsidiepot niet uitgeput.
Hoe kan dat? Het totale aantal aanvragen binnen de ISDEregeling daalde namelijk met 40 procent. Werden er in 2019
ruim 57.000 subsidieaanvragen gedaan, in 2020 waren dit er
nog geen 35.000.
Zakelijke aanvragen warmtepompen ingestort
De sterke daling van het aantal aanvragen is grotendeels te wijten aan het feit dat pelletkachels
en biomassaketels sinds 1 januari 2020 niet meer in aanmerking komen voor ISDE-subsidie.
Bovendien worden zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten sinds die datum
niet meer gesubsidieerd. Dit betekent dat enkel zonneboilers en warmtepompen bij bestaande
bouw gesubsidieerd worden.
Opvallend is dat in 2020 met name het bedrag dat gemoeid is met de zakelijke
subsidieaanvragen fors is gedaald, te weten met 82 procent. Bij particuliere subsidieaanvragen
voor warmtepompen is dat juist gegroeid met 35 procent.
www.solarmagazine.nl 13-1-2021

VRAGEN OVER ENERGIE EN VERDUURZAMING
Met vragen over duurzame energie en verduurzaming van je
woning kun je normaal gesproken terecht in de Energiewinkel.
Heaals kan dat nu niet vanwege de Corona-lockdown. Je kunt
ons wel op andere manieren bereiken:
per e-mail: info@vrijstadenergie.nl
via onze website www.vrijstadenergie.nl
verduurzaming van je woning via
www.energieloketculemborg.nl
of bel onze coordinator Han Horstink: 06-10671846

VACATURES
Gastheer/-vrouw (vrijwilliger) voor onze Energiewinkel
(binnenkort) op de Oude Vismarkt (meer informatie)
Energiecoach (vrijwilliger) om mensen thuis op weg te
helpen met woningisolatie en zonnepanelen. Meer
informatie.

Facebook

Website

Cooperatie Vrijstad Energie U.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 06 - 10671846
E-mail: info@vrijstadenergie.nl

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 info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

