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Hoewel nogal klein van omvang, behoort deze Nieuwsbrief tot 
de "grotere" bladen van de anti-kernenergiebeweging. Dat 
gezien de oplage (1050 exemplaren) en de regelmaat van ver
schijnen (6-wekelijks). En we bestaan 5 jaar! 
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In deze donkere tijden zal er wee~ veel gedaan moeten worden. 

l ~ 

ftl ~ .,., 
Daarom: giro 52 30 463 t . n.'V. KWA, Stasjonsleane 5, 8614 AN 
Oudega (W), tel. 05154-9464 en 65150-16971. Wij zien uw vrij-

Nft\ 

willige bijdrage heel graag tegemoet . 

Têgen kernenergie en vOOr een milieu-vriendelijk energiebeleid . 

DE GEMEENTERAAD 
Worden de gemeenteraadsverkiezingen 

misbruikt als aanloopje naar de lande
lijke verkiezingen? Ons inzien niet! 
Veelal gebeurt er gemeentelijk op ener
gie• en/of milieugebied minder dan zou 
kunnen. Niet omdat er geen mogelijkhe
den zouden zijn, wel omdat de politie
ke verhoudingen plaatselijk, net een
der als landelijk, zodanig zijn dat de 
fracties van het CDA en de VVD, soms 
geholpen door een nogal ingeslapen PvdA, 
gewoon de boot af kunnen houden. "Geen 
taak voor de gemeente", wordt er dan 
gezegd, of: "Dat is een taak voor de 
provincie". Het Rijk krijgt zo ook nog 
wat toebedeeld. En als zulke schijnar
gumenten onvoldoende indruk maken kan 
er altijd nog gezegd worden dat het al
lemaal niets helpt want de buurgemeen
ten doen niets. Dan is intergemeente
lijke samenwerking ineens onmogelijk 
of erg moeilijk. 
Laten we eens een paar gemeentelijke 
mogelijkheden aanstippen. 

OPENB~AR VERVOER 
Heer dan de helft van de stikstof

oxyden in de lucht komt daar terecht 
door uitlaatgassen van auto's. Ook 
koolwaterstoffen komen door het ver
keer in .grote hoeveelheden vrij. Onder 
invloed van zonlicht ontstaat uit stik
stofoxyden en koolwaterstoffen een an
dere stof, ozon (03 ). Hoewel ozon op 
zich zelf geen verzurende stof is, ver
sterkt deze wel de gevolgen van de ver
zuring voor planten en bossen. 

Technische maatregelen, zoals het 
toepassen van katalysatoren en schonere 
motoren, zijn op korte termijn niet 
voldoende om de luchtvervuiling te ver
minderen; de meeste auto's van nu gaan 
nog wel wat jaartjes mee. De besluit-
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vangt dan 5 van de%e 
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groter formaat. 

vorming in EG-verband komt trouwens ook 
niet vlot tot stand. Naast het stimule
ren van benzinestations waar loodvrij 
kan worden getankt (voorwaarde om kata
lysatoren te kunnen gebruiken) is een 
beperking van het autoverkeer daarom 
ook nodig. De gemeente kan daar wel iets 
aan doen, al mag het effect daarvan niet 
worden overschat. 

Zo kan de gemeente het openbaar ver
voer stimuleren door vrije busbanen in 
de steden aan te leggen, door het ser
viceniveau (haltes, freguentie) van de 
bus te verbeteren en door te zorgen voor 
meer parkeergelegenheid bij bus- en 
spoorwegstations. 
Ook via tariefstelling van het stadever
voer kan de gemeente iets doen. Experi
menten, zoals in Eindhoven, met specia
le "milieu-abonnementen" (woon-werk
abonnementen die bedoeld zijn om de au
to thuis te laten) zijn in bet verleden 
nogal eens stukgelopen doordat het Mini
sterie van verkeer en waterstaat er niet 
van gediend was. 
Meer fietspaden en goede stallingsmoge
lijkbeden prikkelen de meneen om vaker 
de fiets te pakken. 
Betere doorstroming van het verkeer ver
mindert uitlaatgassen. Dit wordt bevor
derd door de verkee~~~~;- ~~G;~F=~~1 
op elkaar af te ste 
ten hebben de maxim~aa~uc4Q-u.u~~~--~ 
bebouwde kom uit ve i igheideo;vi~'\ll.egr1.1'8en l 
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teruggebracht van 50 naar 30 kilometer 
per uur. Een bijkomend voordeel hiervan 
is, dat het brandstofverbruik iets lager 
wordt en de luchtverontreiniging dus min
der. Ook door verkeersdrempels wordt een 
lagere verkeersnelheid bereikt. 

Vooral op zonnige dagen ontstaat in 
de lucht veel ozon. Sinds een aantal ja
ren is dit voor de gemeente Eindhoven 
een reden om op "ozondagen" de bevolking 
aan te sporen de auto thuis te laten en 
de fiets of het openbaar vervoer te ne
men. De actie is tot nog toe redelijk 
succesvol. Ze leidt plaatselijk tot la
gere concentraties van stikstofoxyden, 
koolwaterstoffen, lood en stankstoffen 
in de lucht en heeft ook nog een posi
tief effect op het milieubesef van de 
inwoners van de stad. 

BRANDSTOFFEN 
De industrie neemt een flink deel van 

de uitworp van zwaveldioxyden voor haar 
rekening. Ook stikstofoxyden komen bij 
industriële processen vrij. De gemeente 
kan via de Hinderwetvergunning eisen 
stellen aan de uitworp van deze stoffen. 
Dit kan bij voorbeeld betekenen dat 
brandstoffen met een laag zwavelgehalte 
(gas of lichte olie) moeten worden ge
bruikt. Soms is het zinvol het gebruik 
van kalk in verbrandingsinstallaties 
voor te schrijven. Kalk bindt de zure 
bestanddelen uit de rookgassen. 

Een verlaging van de uitworp van 
stikstofoxyden is mogelijk do.or een op
timale afstelling van branders in ver
brandingsinstallaties, door stoom- of 
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waterinjectie in gasturbines 
of door katalysatoren bij gas
motoren. 

Ten slotte kan het nodig 
zijn om de oudere Hinderwetver· 
gunningen eens te evalueren, 
om te zien of de voorschriften 
nog wel voldoen in deze tijd. 

GIERKAR 
Er zijn plaatsen in Gelder· 

land, Brabant en Limburg, en 
misschien ook wel in Friesland 
(?),waar als gevolg van de in· 
tensieve veehouderij drie keer 
zoveel zure stoffen in de lucht 
zitten dan in de rest van Neder· 
land. In augustus begint daar 
de herfst al: langs de rand van 
overmatig zwaar bemeste perce

len laten de bomen hun bladeren eerder val
len. Uit onderzoek is gebleken, dat ammoni· 
ak, afkomstig uit de stallen van veehoude· 
rijbedrijven en van het bemesten van het 
land, juist al in de directe omgeving neer
slaat en niet over de gemeentegrenzen weg
waait. 

De ammoniak die we in de lucht aantref
fen, is voor het grootste deel (80-9~4) 
afkomstig van de veehouderij. Een funda
mentele aanpak van het ammoniakprobleem 
moet gebaseerd zijn op structurele maatre
gelen (minder mestproductie, betere mest
verwerking), in samenhang met technische 
maatregelen. Gemeenten hebben slechts mo
gelijkheden op het technische vlak, waar
bij vooral de Hinderwet (HW) en de Alge
mene politieverordening (APV) het bestuur
lijk-juridische kader vormen. De afgezo
gen stallucht van intensieve veehouderij
bedrijven kan bij voorbeeld van ammoniak 
worden ontdaan door het toepassen van bio
filters of bio-wassers. Ook door mest in 
gesloten ruimtes te bewaren, komt er min
der ammoniak vrij. 
Wanneer de mest alleen wordt uitgereden 
in perioden met somber weer vervluchtigt 
er minder ammoniak. Dit effect is nog 
sterker wanneer de mest die op het land 
terecht komt direct wordt ondergeploegd, 
of wanneer de boer de mest net onder het 
oppervlak injecteert. De rijksoverheid 
doet overigens nog onderzoek naar deze 
technische maatregelen. 

Vooral als de boeren de mest in over
matige hoeveelheden op het land uitrijden, 
komt er veel ammoniak in de lucht. De ge
meente kan de APV als aanvullend instru
ment gebruiken om na te gaan of er op ver-
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maatregel 

1. milieu-abonnement openbaar vervoer 
2. overige stimulering openbaar vervoer 
3. verlagen maximumsnelheid, bevorderen 

doorstroming verkeer, verkeerscircula
tieplan 

4. actie "ozondagen" 
5. bevorderen toepassing loodvrije benzine, 

in verband met katalysatoren 
6. voorschrijven laagzwavelige brandstoffen 

{Hinderwet) 
7. voorschrijven kalk bij verbrandingsinstal

laties (HW) 
8. voorschrijven betere afstelling branders 

(HW), toezicht hierop 
9. voorschrijven stoom- of waterinjectie in 

gasturbines (HW) 
10. voorschrijven katalysatoren in gasmotoren 

(HW) 
11. evalueren oudere HW-vergunningen 
12. voorschrijven biofilters of blowassera 

voor stallucht (HW) 
13. voorschrijven gesloten mestopslag (HW) 
14. bevorderen mestinjectie in bodem 
15. verbod overbemesting (plasvorming, ontbre

ken spruitstuk, stilstaand "uitrijden") 
(Algemene politieverordening) 

16. tegengaan nieuwe vestiging, omzetting en 
uitbreiding intensieve veehouderij in 
''volle" gebieden (Wet ruimtelijke ordening) 

17. intensieve veehouderijvrije zones langs 
kwetsbare (natuur)gebieden (WRO) 

18. stimuleren windenergie 
19. stimuleren biogas 
20. voorschrijven rookgasreiniging 
21. stimuleren warmtekrachtcentrales 
22. stimuleren hergebruik afvalwarmte 
23. opstellen gemeentelijk energieplan 
24. milieu~oorlichting en -educatie, b.v. 

over cv-installaties met katalytische 
verbranding 

25. intergemeentelijke samenwerking op het ge
bied van energie en milieu 

draagt bij aan terugdringen van 
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- so2 = zwaveldioyde; - NOx = stikstofoxyde; - NH3 = ammoniak; - o3 • ozon 
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antwoorde wijze met de mest wordt omge
sprongen. In de APV kan een verbod wor
den opgenomen mest in der mate grote 
hoeveelheden op het land te brengen, dat 
er geen sprake meer is van bodemverbete
ring of landbouwkundig gebruik. Dit is 
bij voorbeeld het geval wanneer er al 
zoveel mest op het land is gebracht dat 
er plasvorming ontstaat en de kans op 

afstroming (naar sloten of aangrenzende 
natuurgebieden) aanwezig is, of wanneer 
de bodem bevroren, dichtgeslagen of dras
sig is. 
Als een gierkar of tankwagen met drijfmest 
niet in beweging is of wanneer op de wagen 
geen spruitstuk is gemonteerd, kan dit als 
een overtreding van de APV worden aange
merkt. De gemeente Beek en Donk heeft in-



middels zo'n bepaling in de APV opgeno
men. 
Een kanttekening hierbij: op hoge en 
droge zandgronden zal niet gauw plas
vorming ontstaan; de overtollige mest, 
vooral als die in de winter wordt opge
bracht, verdwijnt in snel tempo uit het 
zicht en baant zich rechtstreeks een 
weg naar de drinkwatervoorraden in de bo
dem. 

De ammoniakproblematiek hangt nauw 
samen met de hele milieuproblematiek als 
gevolg van de intensieve veehouderij. On
langs werd bekend dat de al meermalen . 
aangekondigde nieuwe Meststoffenwet en 
de Wet bodembescherming weer zijn uitge
steld, en misschien zelfs over de lande
lijke verkiezingen worden "getild". Voor
lopig blijft het dan ook nog behelpen 
met de milieuwetgeving op dit terrein. 
Mede daardoor is het voor de gemeenten 
nodig ook het ruimtelijke-ordeningain
strumentarium te gebruiken. 
De provincie Gelderland heeft pas gele
den een voorontwerp Herzien streekplan 
Veluwe in de inspraak gebracht, dat dui
delijke taal spreekt. Uitbreiding van 
de intensieve veehouderij mag alleen 
nog maar, indien aangetoond kan worden 
dat de extra mest die daardoor ontstaat 
milieuhygiënsch verantwoord wordt ver
werkt. Dit streekplanbeleid zal moeten 
doorwerken in gemeentelijke bestemmings
plannen. 
Ook nu al hebben gemeenten mogelijkheden 
om in bestemmingsplannen ongewenste uit
breiding, omzetting of nieuwe vestiging 
van intensieve veehouderijen te beper
ken. De gemeente Ede, die al jaren te 
kampen heeft met een groot mestoverschot, 
maakt hier actief gebruik van. 

ENERGIEBESPARING 
De afgelopen jaren hebben energiebe

sparing en nieuwe vormen van energiege
bruik meer aandacht gekregen. Hoewel de 
verwachtingen ten aanzien van kleinscha
lige vormen van energie-opwekking, zoals 
windenergie en biogas, in het begin te 
hoog waren, is deze ontwikkeling zeker 
niet tot stilstand gekomen. 
Er worden steeds meer warmtekrachtinstal
laties geplaatst, waardoor een efficiën
ter gebruik van verbrandingswarmte moge
lijk wordt. Gemeenten kunnen deze vormen 
van energieopwekking stimuleren in het 
kader van de strijd tegen de luchtver
vuiling. Energiebesparing blijft overi
gens het beste middel! 
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Vele fabrieken zijn er toe overgegaan 
in hun eigen energiebehoefte te voorzien 
door de bouw van warmtekrachtcentrales. 
Een voordeel hiervan is dat de afvalwarmte 
nuttig wordt gebruikt. Als de rookgassen 
dan ook worden gereinigd van stikstofoxy
den, gaat deze vorm van energieopwekking 
ook de verzuring tegen. De gemeente kan 
door middel van de hinderwetvergunning 
een rookgasreiniging voorschrijven. 

De restwarmte van vele fabrieken is aan
zienlijk, vooral van bij voorbeeld papier
fabrieken, die voor hun productieproces 
veel stoom en heet water nodig hebben. Als 
deze stoom of dit water na gebruik in het 
productieproces warmte heeft verloren en 
teveel is afgekoeld voor verder gebruik 
in het productieproces, is er vaak nog vol
doende warmte over voor het verwarmen van 
een zwembad. Op andere plaatsen worden 
woonwijken verwarmd met de afvalwarmte van 
energiecentrales. Gemeenten kunnen de toe-

passing van restwarmte stimuleren door 
voorlichting te geven en door zelf initia
tief tot overleg te nemen. In dit kader 
past ook het opstellen van een gemeente
lijk energieplan. In zo'n plan kunnen o.a. 
aan de orde komen de gemeentelijke bouw
verordening; de eisen die warmte-technisch 
aan gemeentelijke verbouwingsplannen en 
nieuwbouwplannen moeten worden gesteldi 
besparingen in bestaande gebouwen; isola
tieplannen voor het gemeentelijk woning
bezit; stimulering van zulke plannen voor 
het particuliere woningbezit inclusief 
dat van de woningbouwverenigingen; voor
lichting betreffende het huishoudelijk 
energiegebruik; aandacht voor energie in 
het onderwijs. Zulke gemeentelijke plan
nen verdienen zich zelf binnen enkele ja
ren terug. Kleine gemeenten met een niet 
toereikende technische staf kunnen inge
nieursbureaus in de arm nemen die op
brengst-garanties geven. 

Denk ook even aan onze girorekening 



RENDEMENT 
De schade door de verzuring 

heeft gigantische vormen aan
genomen. De totale kosten wor
den becijferd op bijna een 
miljard gulden per jaar in 
heel Nederland. Hierbij is nog 
niet eens inbegrepen de schade 
die niet in geld kan worden 
uitgedrukt, zoals het verdwij
nen van plantesoorten. 

5. 

DE VERKENNERS 

Sommige effecten zijn al on
herstelbaar. Zo is volgens 
Staatsbosbeheer een deel van 
de bossen in ons land ten dode 
opgeschreven. Ook al lijkt het 
of de gemeenten per saldo maar 
weinig invloed hebben op deze 
problematiek, veel kleine ac
ties kunnen samen toch een be-

.. kijk 's jongens o o o o 0 ,weer een praéhtigc plek voor een kerncentrale 0 0 0 • ! " 

langrijk resultaat hebben. 
Het rendement van de mogelijkheden die 
hiervoor zijn opgesomd is niet eenvou
dig vast te stellen. Toch is een globa
le kosten-effectiviteit-analyse vooraf 
zinnig. Daarvoor is het onder meer no
dig te weten wat de bronnen van verzu
ring in de gemeente zijn. De afdeling 
emissieregistratie van het Ministerie 
van VROM (070-948880) kan op aanvraag 
een computeruitdraai leveren van deze 
gegevens per gemeente. Aan de andere 
kant heeft het geen zin te wachten met 
maatregelen tot het succes ervan vast
staat. De jaarlijkse schade is nu al 
groter dan de kosten van bestrijdings
maatregelen. Een actieve houding van 
de lagere overheden kan voorkomen dat 
die balans nog verder doorslaat. 

STEM DUS T~GEN KERNENERGIE EN V66R HET 
MILIEU ! ! 

Voor dit artikel werd dankbaar ge
bruik gemaakt van een artikel van de 
heren Ir. B.Boeckhout en drs. A.Meule
man, in De Nederlandse Gemeente, 31-1-86, 
nummer 5. 

WINDSCALE 
British Nuclear Fuels (BNFL) kwam op 

29 januari weer eens in het nieuws door 
lozing van zo'n 440 kg uranium in de 
Ierse Zee. Eind januari werd tijdens een 
routine controle ontdekt dat de opslag
tanks, waaruit in zee wordt geloosd, 
veel meer uranium bevatten dan gewoon
lijk. Het Department of Environment gaf 
toch toestemming voor lozing, omdat 440 
kg nou eenmaal minder is dan de 2000 tot 

3000 kg jaarlijks waarvoor BNFL vergunning 
heeft. 

Greenpaece en Cumbrians Opposed to a 
Radioactive Environment (CORE) herinnerden 
de verantwoordelijke staatssecretaris aan 
een soortgelijk incident in 1983, waarvoor 
BNFL werd veroordeeld en waarvoor garanties 
werden gegeven dat zoiets niet opnieuw zou 
gebeuren. Greenpaece en CORE willen na een 
incident direct kustbewaking, en niet na 
14 dagen of langer omdat dan het ergste 
van de vervuiling al langs de kust ver
spreid en verdwenen is. 

BNFL vindt alle drukte maar overdreven. 
"In 1983 ging het om ander radioactief ma
teriaal en het water van de Ierse Zee be
vat al 1000 ton natuurlijk uranium, naast 
de 10.000 ton die in de zeebodem te vin
den is. 

Op 12 februari was het opnieuw raak. 
Tijdens de vervanging van een pomp in de 
Magnox opwerkingsfabriek van de BNFL te 
Windecale ontsnapte plutonium-nitraat. De
ze radioactieve vloeistof is zeer vluchtig 
en het was dan ook nodig om de betrokken 
gebouwen te ontruimen. Dit is het zoveel
ste ongeluk in deze opwerkingsfabriek voor 
brandstof voor snelle kweek reactors. Uit 
de vrijgegeven gezondheids- en veiligheide
rapporten werden de aanduidingen van de 
betrokken fabriekshallen verwijderd, om de 
milieubeweging niet wijzer te maken. 
(Bron: WISE) 

Op onze girorekening 52 30 463 zien wij 
graag uw vrijwillige bijdrage tegemoet. 
Het is maar dat u het weet ! 
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VERENIGING TOT CoöPERATIEF.BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLAN UA 
Secretariaat : Ald Mar 3, 

8751 TA Zurich (Friesland) 
Tel. 05177-608 

Postgiro 
Frieslandbank: 

4869353, Scharnegoutum 
29.62.37.108, Witmarsurn 

OPMERKING VOORAF 
Zoals u weet gaat het VCBW-nieuws met 

het KWA-nieuws mee, dit om de kosten te 
drukken. Toch willen wij in de nabije 
toekomst een gescheiden nieuwsvoorzie
ning. Misschien volgende maand, anders 
toch binnen enkele maanden, zal dit ge
beuren. 
Mocht u bezwaar hebben tegen de combina
tie van VCBW-nieuws en KWA-nieuws, dan 
graag even een briefkaartje naar Sta-

·sjonsleane 5, 8614 AN Oudega (W). 

TWEEDE OPMERKING VOORAF 
Graag willen wij u herinneren aan de 

contributie voor 1986. De hoogte bepaalt 
u voorlopig zelf, overeenkomstig uw mo
gelijkheden. 
Graag overmaken op de giro van de VCBW 
Fryslan, nummer 48 69 353, te Scharnegou
tum, of op rekening 29.62.37.108 bij de 
Frieslandbank te Witmarsum. 

COOPERATIES 
Op het ogenblik zijn er in den lande 

18 winc:ltnQlen-organisaties in ontwikke
ling met een opzet zoals de onze. Van 
deze organisaties is Haarlem verreweg 
het verst gevorderd. Niet qua ledenaan
tal; zij hebben er 90. Wel qua toezeg
gingen; een bedrag van f 55.000,- werd 
toegezegd. Zij vragen een inlegging 
van tussen de 400 en 1000 gulden. Daar
van moet dan bij de aanmelding als lid 
direct 10% aanbetaald worden. 
Alle door de molen te leveren stroom 
wordt aangekocht door het GEB van Haar
lem, voor 19,5 cent per kWh. 

Voor de aankoop van een molen is Haar
lem nu in onderhandeling met Lagerwey, 
Yestas en Micon. Uiterlijk in maart valt 
de beslissing over welke molenleveran
cier het wordt. Een aanvraag voor subsi
die is ingediend, op basis van de non-pro
fit regeling. 

Ook de keuze van een locatie is rond en 
met de eigenaar van de grond schijnt ~~n 
en ander in kannen en kruiken te zijn. Een 
bouwvergunning is aangevraagd bij de ge
meente Haarlem. De gemeente heeft in prin
cipe haar medewerking toegezegd. Het zou 
nog slechts een kwestie van tijd zijn, 3 
á 6 maanden. 

DELFT 
Op 19 februari werd een algemene leden

vergadering gehouden, waarin de problemen 
met de WIR-premie ter tafel kwamen. Gaat 
deze niet door, dan zou er een tekort van 
f 20.000 aan subsidies kunnen ontstaan. Om 
de WIR-premie veilig te stellen overwegen 
zij een andere rechtsvorm. Gekeken wordt 
nu·naar de besloten vennootschap (BV) voor 
het beheer van de molen, met een cOÖpera
tie als enige aandeelhouder voor de leden. 
Delft heeft nu 90 leden. Toezeggingen voor 
inleggingen werden nog niet gevraagd. 

GRONINGEN - ANLOO 
Groningen en Anloo hebben gezamenlijk 

een organisatie opgericht voor de provin
cies Groningen en Drenthe. Eind januari 
werden de statuten gepasseerd bij een no
taris. In verband met de veranderingen in 
de Wet investeringsrekening (WIR) die per 
1 april ophanden zijn, proberen zij, geza
menlijk met Haarlem en Delft, voor 1 april 



tot de aankoop van een molen te komen. 

NIJMEGEN 
Hier wordt een andere mogelijkheid 

uitgeprobeerd. Men wil de molen plaatsen 
bij een bedrijf dat zelf alle molenstroom 
kan benutten. 
In verband met het geringe aanbod van 
wind denkt men aan een mast voor de mo
len van ongeveer 60 meter hoogte. 

LOCATIE-BEREKENINGEN FRIESLAND 
Om iets meer duidelijkheid te v~rkrij

gen over de mogelijke opbrengsten van 
molens in Friesland, hebben wij Ruud de 
Bruijne, van Energie Anders, te Hoek van 
Holland, gevraagd om enkele locaties 
voor ons uit te rekenen. Hierbij werd 
uitgegaan van een molen van 60 kW, met 
een diameter van 15 meter en een mast
hoogte van 24 meter. Zoals. te verwach
ten was, liggen de gunstigste locaties 
aan de kusten van het IJsselmeer en de 
Waddenzee. Maar ook daarin zitten nog 
verschillen. 

Bij Staveren zal zo'n molen een op
brenst hebben van ongeveer 130.000 kWh 
per jaar. Bij Harlingen zal de opbrengst 
ongeveer 120.000 kWh zijn, voor dezelfde 
molen. Tzummarum ligt een paar kilome
ter landinwaarts en daardoor is de op
brengst dan ook aanzienlijk minder. Daar 
is de opbrengst nog maar ongeveer 95.000 
kWh per jaar. Het maakt dus ter dege 
verschil waar de molen wordt geplaatst. 

De keuze van een locatie is echter 
niet alleen afhankelijk van het aanbod 
van wind. Van belang zijn ook de zwaar
te van het PEB-net ter plaatse, de be
stemmingsplannen· van de in aanmerking 
komende gemeenten en waar grond is te 
krijgen. 

INFORMATIEAVOND FRANEKER 
Na Drachten kwam Franeker aan de 

beurt voor onze tweede informatieavond, 
op 30 januari. Over belangstelling had
den we niet te klagen. Zo 1 n 40 mensen 
trotseerden de kou. Voor ons een mooie 
stimulans om door te gaan op de inge
slagen weg. 

De avond werd gevuld met een inlei
dend verhaal van Dirk van der Ham over 
wat de VCBW Fryslan wil bereiken. Jaap 
Langenbach van de Organisatie voor Duur
zame Energie (ODE), vertelde het één en 
ander over andere coÖperaties in ons 
land en in Denemarken. Met interessante 

dia's 
maakte hij zijn betoog levendiger. Na de 
pauze werd door Willem Hiernatra enig cij
ferwerk ten tonele gevoerd, in de vorm van 
een investeringsplan en een exploitatie
rekening. Tussendoor en na afloop werden 
heel wat vragen gesteld. De meesten hier
van konden naar tevredenheid worden be
antwoord. Op enkele vragen bleven we het 
antwoord schuldig. Simpel omdat een VCBW 
iets nieuws is. Wij lopen steeds weer te
gen nieuwe regels aan. We zijn er mee be
zig en houden u op de hoogte. 

BEVESTIGING VOORLOPIG LIDMAATSCHAP EN 
TOEGEZEGD INLEGGELD 

Als alles goed is gegaan hebben alle 
mensen die voorlopig lid zijn van de VCBW 
Fryslan en een inleggeld hebben toegezegd, 
een bevestiging ontvangen. In deze beves
tiging staat o.a. vermeldt de hoogte van 
het toegezegde inleggeld en op welke wij
ze dit zal worden voldaan. 

Mensen die zich hebben gemeld als voor
lopig lid maar eventueel geen bevestiging 
ontvingen, worden gevraagd contact op te 
nemen met de penningmeester Willem Hiem
stra, tel. 05150-12235. 

Tot nu toe meldden zich aan 125 voorlo
pige leden, met een toegezegd inleggeld 
van f 44.000,- Gemiddeld ongeveer f 360 
per voorlopig lid. 

INLEGGELD 
Wat gaat er met uw inleggeld gebeuren? 

Daar kopen we een windmolen mee. De stroom 
gaat via het PEB-net naar de leden of het 
PEB koopt alle stroom van ons. Per kWh ont
vangen we een luttel bedrag en daarvan be
talen we aan de leden hun inleggelden terug 
en een rentevergoeding. 

Dat gaat als volgt: Als iemand bijvoor
beeld f 400 inlegt, wordt dat in 10 jaar 
of 12 jaar terugbetaald. Het aantal jaren 
hangt af van de levensduur van de molen. 
In dit voorbeeld nemen we 10 jaar. Per 
jaar dus 40 gulden plus de rente over het 
gemiddelde geleende bedrag. 

Het gemiddelde geleende bedrag wordt 
als volgt berekend. In ons voorbeeld is 
de inlegging in het begin f 400. Over 10 
jaar, door de aflossingen, nul gulden. Ge
middeld (f 400,- + f 0,00) : 2 = f 200 -. ' per Jaar. Over deze 200 gulden wordt 10 
jaar rente vergoed. Het percentage van de 
rente wordt in de algemene ledenvergadering 
vastgesteld, op voorstel van het bestuur. 

Het geld van de aflossingen en van de 
rente, zal opnieuw ingelegd kunnen worden, 



voor een tweede molen. Daarover moet 
. ' als het zover is, weer de algemene le-

denvergadering beslissen. 
Het financiële risico dat de leden 

lopen, is beperkt tot hun inleggeld. 
Voor onverhoopte verdere schulden van 
de vereniging kunnen de leden niet aan
sprakelijk worden ges.teld. 

STATUTEN 
De statuten zijn nu bijna gereed. We 

willen ze rondsturen aan de voorlopige 
leden, voor het maken van schriftelijke 
op- en aanmerkingen. Voor zover mogelijk 
worden deze verwerkt en dan volgt een 
gesprek met een notaris. Ter vaststel
ling komt er dan een algemene ledenver
gadering, die we ook willen gebruiken 
voor een bestuursverkiezing. Tenslotte 
~oet de notaris de statuten vastleggen 
ln een akte en moet inschrijving volgen 
bij de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken. 

We verwachten dat we de komende maand 
met het rondzenden kunnen beginnen. Geen 
leuke lectuur en niet al te makkelijk 
leesbaar. Toch maar proberen! Met z'n 
allen vormen we onze organisatie. We 
staan open voor uw veranderingen en ver
beteringen. 

INFORMATIE AAN GROEPEN 
. Groepen die in eigen kring meer wil
len. horen over de VCBW Fryslan, kunnen 
daarvoor contact opnemen met onze secre
taris Ed Tulen, tel. 05177-608. Hierbij 
denken wij aan Milieugroepe, WED-groepen, 
Stroom-groepen en dergelijke. 
Twee van onze mensen houden zich beschik· 
baar voor uitnodigingen. 

COCK VAN DER HORST 
In het VCBW-nieuws van januari-febru

ari vermeldden wij al dat gedeputeerde 
Cock van der Horst van ons een brief zou 
ontvangen met een verzoek voor een ge
sprek. Dat i's gebeurd. Het gesprek vond 
al plaats. Met een voor ons toch wel po
sitief resultaat. 
In de Commissievergadering van Financi
en en Economische Zaken op 20 maart komt . , 
een voorstel van gedeputeerde àtaten aan 
de orde waarvan we mogen verwachten dat 
het· zodanig is geformuleerd dat het werk
gebied van onze organisatie de provincie 
Friesland is en dat de VCBW Fryslan fi
nancieel van de grond kan komen. In een 
eerder voorstel, waar de Statenleden in 
de Commissie F en E nogal bezwaren tegen 
hadden, werd gesteld dat de VCBW-leden 
in een straal van 5 km rond de molen moes
ten wonen •. Deze bepaling komt nu te ver
vallen. De Statenleden gingen njet accoord 
met het principe van de coÖperatie van 
doorlevering van stroom aan de leden en 
een daarmee overeenstemmende financiële 
regeling.Van het nieuwe voorstel mogen we 
verwachten dat we er financieel toch wel 
mee uit de voeten kunnen. 

Eén en ander brengt ons in een stroom
versnelling en dat betekent o.a. dat we 
een paar lastige knopen moeten doorhakken. 
wat betreft het aanvragen van subsidie, 
het vragen van offertes voor molens, het 
bepalen van een locatie en ook wat betreft 
de vorm van onze rechtspersoon: coÖpera
tieve vereniging of gewone vereniging? 

WELKE RECHTSPERSOON? 
Tot nu toe zijn wij ervan uitgegaan 

dat wij een coÖperatieve vereniging zou-
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den worden. Een coÖperatieve vereniging 
is gericht op het leveren van iets aan 
de leden. Het doorleveren van stroom 
aan de leden van de VCBW Fryslan. De 
staten trokken dit in twijfel. Zij stel
den in meerderheid: de VCBW Fryslan le
vert stroom aan het PEB. Dat het PEB 
stroom levert aan alle mensen met een 
stroomaansluiting op het PEB-net, dus 
ook aan de leden van de VCBW Fryslan, 
is een andere zaak. Aldus de meerder
heid van de staten in de Commissie F en 
E. 

De Delftse windmolen-coÖperatie is 
met een belastinginspecteur gaan pra
ten over de vraag of zij in aanmerking 
komen voor de WIR-premie, van 407. op de 
kostprijs van de molen. Wat bleek? De 
belastinginspecteur stelde dat de coÖpe
ratie op papier wel een coÖperatie is, 
maar in de praktijk niet. En de praktijk 
is hierbij beslissend. Ook trok de in
specteur in twijfel of de Delftse cOÖpe
ratie wel gericht is op winst. Niet ge
richt op winst betekent geen WIR-premie 
van 407. op de kostprijs van de molen. 
En het allerergste is dat je over één 
en ander pas zekerheid hebt na lt tot 
2 jaar. Krijgt de Delftse coÖperatie o
ver lt tot 2 jaar geen WIR-premie dan 
kunnen zij geen gebruik meer maken van 
de nori-profit subsidieregeling, want die 
moet aangevraagd worden voordat met de 
uitvoering van het project wordt begon
nen. Op basis van de non-profit subsi
dieregeling is echter maar 30% subsidie 
op de kostprijs van de molen mogelijk. 
En voor het in aanmerking komen voor 
die regeling moet je een vereniging of 
stichting zijn. Geen coÖperatieve vereni
ging. 

De statuten van een gewone vereniging 

hoeven maar weinig te verschillen van 
een coÖperatieve vereniging. Daar zit 
voor ons de moeilijkheid niet. Ook kan 
een belastinginspecteur in Leeuwarden an
ders oordelen dan in Delft. Maar hoe het 
zit voor een gewone vereniging met de 
BTW en dat soort zaken, daar hebben we nog 
geen duidelijkheid over.Wel is het zo dat 
de non-profit subsidieregeling een uitke
ring doet voordat aan de molen is begonnen; 
de WIR-regeling pas na lt tot 2 jaar. Met 
als gevolg dat de financiering als we een 
vereniging worden, eenvoudiger is en mo
gelijk ook goedkoper. 

U hoort hierover meer van ons! 

INFORMATIEAVOND LEMMER 
Nog niet helemaal zeker maar wel waar

schijnlijk is dat we op de laatste donder
dagavond in maart een informatieavond or
ganiseren in Lemmer. Jammer genoeg kunnen 
we hierover op dit moment nog geen zeker
heid geven. 

Als deze avond doorgaat ontvangen de 
mensen in Lemmer en omstreken die dit 
VCBW-nieuws ontvangen, nog een uitnodi
ging. Ook in de streekbladen die daar ver
schijnen komt een aankondiging. Voor ze
kerheid kunt u midden maart ook bellen met 
onze secretaris: 05177-608. 

Mensen die meer willen weten over de 
VGBW FRYSLAN of lid willen worden, kun
nen onderstaande antwoordstrook invullen 
en opsturen ! ! 

-----------------------------------------------------------~----------------------
VCBW FRYSLAN, p.a. Ed Tulen, Ald Mar 3, 8751 TA Zurich. 
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Hiermee meld ik mij aan voor het voorlopige lidmaatschap van de VCBW Frysl8n 

Voor zover ik dat nu kan zeggen, wil ik een bedrag van f ••••••••• inleggen 
voor deelname in de coöperatie (eventueel vereniging). 

Dit bedrag kan ik in êên keer overmaken. 

Voor dit bedrag zou ik een "spaarregeling" willen van om de •••••••••• maanden 
een bedrag van f •••••••••• 

Graag wil ik opheldering en nadere uitleg betreffende de volgende vragen: 
................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................... . z.o.z . 
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