De natuur als bron,samen geoogst

Persbericht
Eerste project levert 40.000 kWh per jaar

Burgerinitiatief wil Tiel klimaat neutraal krijgen
Coöperatie ‘Fruitstad Energie’ wil deze stad klimaat neutraal krijgen. De organisatie
wil dit bereiken door het aanbieden van groene Betuwestroom, zonnedaken en
energiebesparing. Het eerste grote project in samenwerking met ROC Rivor gaat met
160 panelen 40.000 kWh per jaar opleveren. Donderdagavond 11 mei spreekt de
Coöperatie de Raadscommissie Bestuur toe over de samenwerking met de
gemeenteraad en hun achterban.

De Coöperatie ‘Fruitstad Energie’ is een energiebedrijf voor en door burgers. Iedere burger
kan mede-eigenaar worden. De organisatie is vorig jaar opgericht. De samenwerking met
ROC Rivor is succesvol. Pieter Mels, voorzitter: “Met de eerste 160 panelen die Fruitstad
Energie gaat plaatsen op het gebouw wordt circa 40.000 kWh per jaar opgewekt. Deze
energie wordt afgenomen door het ROC”. Naar verwachting begint in oktober de aanleg van
het energiepark.
Meer en minder energie
“Het blijft niet bij de 160 panelen”, voegt secretaris Marcel Ridder toe. “Het ROC heeft in
gesprek met Fruitstad Energie aangegeven dat de coöperatie een nog groter dakoppervlak
mag gebruiken. Hierdoor kunnen maar liefst 700 panelen worden geplaatst. Dit tweede
project bij het ROC gaat naar verwachting 175.000 kWh per jaar opleveren. De leerlingen
worden betrokken bij de realisatie van het project door integratie in het
onderwijsprogramma.”
Mels: ”Ook energiebesparing is een belangrijk aandachtspunt van Fruitstad Energie. Door de
inzet van energiecoaches helpen we huishoudens met het besparen van energie.”
Hij vervolgt:”Uniek is de vraag om in samenwerking met Rijkswaterstaat het voortouw te
nemen in de realisatie van elektriciteitsopwekking uit waterkracht. Uit alle signalen blijkt dat
de tijd rijp is om al deze kansen te benutten voor ons en onze kinderen”.
Oplaadpunten
De opgewekte stroom komt in samenwerking met Betuwestroom op de markt. Hiervan
profiteren diverse partijen. Ook burgers met elektrische auto’s kunnen straks bij Fruitstad
Energie terecht. De coöperatie is benaderd om elektrische oplaadpunten in Tiel te
exploiteren.

Burgerinitiatief
Het initiatief om Tiel klimaat neutraal te krijgen is genomen door burgers en voor burgers, nu
en in de toekomst. Iedereen kan deelnemen aan de coöperatie. Met aandelen kunnen
mensen mede-eigenaar worden. Deze mensen ontvangen een winstuitkering. Bovendien
kunnen de aandelen meer waarde krijgen. Ook is het mogelijk geld te lenen aan de
coöperatie. Mensen worden dan geen eigenaar maar ontvangen ieder jaar een vaste rente
van 4%.
Op 17 en 24 mei worden voor belangstellenden informatiebijeenkomsten georganiseerd in
het gebouw aan de Doctor Schaepmanstraat 1 in Tiel.
Veel informatie over de coöperatie en de initiatieven is te vinden op www.fruitstadeneregie.nl
Tiel, 11 mei 2017
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
 Pieter Mels, voorzitter: 06 52730825
 Marcel Ridder, secretaris: 06 24 993823
 Hessel Rengers, penningmeester: 06 11 00 21 56



Website: http://www.fruitstadenergie.nl/



Facebook: https://www.facebook.com/Energie-Co%C3%B6peratie-Tiel920657748063649/



Twitter: https://twitter.com/FruitstadE

De coöperatie "Fruitstad Energie" wil in Tiel
een zelfvoorzienend en duurzaam

energiesysteem creëren. Fruitstad Energie
gaat samen met burgers uit Tiel energie
projecten ontwikkelen ter bevordering van
duurzaamheid.
Bij deze een paar verse quotes van Jos de Bijl, heeft voor tien panelen ingetekend voor het
ROC zonnedak.
" Het is een positieve investering van mijn spaargeld"
" op deze manier kan ik zelf verantwoordelijkheid nemen voor mijn direct leefomgeving"
" gaaf om bij te dragen zodat de doelen van Parijs gehaald kunnen worden"
" ik doe het als individu maar het draagt wel bij aan een groepsgevoel"

