
Nieuwsbrief De Nucleaire Dissonant 
6-de jaargang, met 19871 nl.lllller 3 
Giro 15 72 861 t.n.v. NDND, Staajonaleane 5, 8614 AN 
Oudega (W), tel . 05154-9464 en 05148-677. Uw vrij
willige bijdrage ia van harte welkom. De Nucleaire 
Dissonant verschijnt an de ongeveer 6 weken met een 
oplage van 1000 stuka. 

Têgen kernenergie en v66r een mllleu-vrlendelljk 
energiebeleid. 

RUIM 1:1300 
Soma twijfelen we wel eens: moeten 

we doorgaan met de Nucleaire Diasonant 
of niet? Wie zitten e~op te wachten? En 
ie dat de moeite waard? Elke zee weken 
weer zo'n zee pagina's ellende. Zo vaak 
hebben we niet iets vrolijks te schrij
ven. En het kost ons ook nog heel wat 
tijd en moeite. Minstene zee blaadjes 
typen, naar de drukker , 3000 blaadjes 
vergaren, nieten en vouwen; 1000 enve
loppen van adresplakkertjee voorzien, 
vullen, sorteren op postcode, bundelen 
en ter poet bezorgen. Adreswijzigingen 
verwerken; de boekhouding bijhouden. 

Sinds de laatste zes weken weten we 
weer beter, gezien de opmerkingen op de 
girobiljetten die binnenstroomden met 
kleine en grote bedragen. De vraag in 
de voorgaande Nucleaire Diasonant om 
weer eens te denken aan een vrijwillige 
bijdrage, werd ruimschoots beantwoord. 
Echt een hart onder de riem! Zowel de 
gemaakte opmerkingen ale het totaal be
drag van goed f 1300,-. We kunnen er 
weer even tegen, vooral als de giro nog 
wat blijft nadruppelen. 

COPY 
Ook werd one gevraagd of we copy kun

nen gebruiken. Het antwoord ie natuur
lijk ja. Al zou het alleen maar zijn voor 
one archief, an de gegevene later te kun
nen verwerken in te achrijven artikel
tjes. Sana kunnen we stukjes plaatsen in 
de volgende Nucleaire Dissonant, maar dan 
moet een en ander wel duidelijk zijn. Een 
aankondiging van een organisatie waarvan 
de naam alleen bestaat uit een ons niet 
bekende afkorting, gaat bijvoorbeeld niet. 
Wel blijven we zodoende op de hoogte van 
wat er in de provincie gebeurd. Als de 
"Borssele-brief" ons niet was toegezon
den , hadden we hem niet eens ge&ien. En 
we zijn eigenlijk beat nieuwsgierig naar 
de groep achter deze brief. Uit Lemmer 

ontvingen we een kranteknipeel over de 
behandeling van de Kalkar-motie in de 
gemeenteraad van Lemsterland. Het CDA 
en de VVD maakten er letterlijk en fi
guurlijk niet veel woorden aan vuil. De 
motie werd weggestemd onder het motto : 
geen gemeentelijke taak. 
Erg jammer dat we een kranteknipeel uit 
Steenwijk over een actie op de Ameri
kaanse basis Darp op de Havelterberg, 
veel te laat ontvingen an nog enige steun 
te kunnen organiseren. Op dinsdag 28 april 
moeaten een paar actievoerders in Meppel 
voor het kantongerecht verschijnen. Al
tiJd een ansatige gebeurtenis waarbij je 
beat wat morele steun kan gebruiken. 

Demonstranten dringen 
door op basis Darp 
en hijsen vredesvlag 



zich vervolgens over het prikkeldraad 
m de sneeuw vallen. De enige van bui
ten zichtbare schildwacht reageerde 
wat grinnikend: .,Hey, this is crazy, 
man. 

Het drietal streek toen de Amerikaanse 
vlag, op zich al een karwei voor paci
fisten, die dat handwerk zeker met in 
militaire dienst geleerd hebben. Maar 
ze kregen het voorelkaar en slaa~en 
er ook nog in, de KKN-viag te hiJsen. 
Ze wilden de Amerikaanse vlag mee
nemen, maar de schildwacht was in
tus9en ~enaderd, en palçte de vlag te
rug. H1j opende vervol~ens de toe
gangsadeur in de omheinmg, maar het 
gevolg was alleen dat de twee ove~e
bleven medestanders nu ook naar bm-

Oe "Borssele-brief" 
Hiernaast ziet u een 

copie van de brief zo
als deze ons werd toe
gezonden. Eerst maar 
even de mededeling: wij 
kennen de herkomst van 
de brief niet. 

De goede lezer be
grijpt dat deze brief 
een nep-brief is. E.en 
aanslag komt in onze 
rechtsstaat niet zo
maar uit de lucht val
len. Het gaat subtieler. 
De PZEM (Provinciale 
Zeeuwse Elektriciteit& 
Maatschappij) sloot in 
1969 langlopende con
tracten met Pechiney in 
het Sloegebied, waarin 
lage stroomprijzen wer
den gegarandeerd. U (en 
ik) subsidieert via de 
kleinverbruikersprijs 
de gegarandeerde lage 
stroomprijs die voor de 
grootverbruikers is 
vastgesteld, in de zoge
naamde giganten-rege
ling. De kostenstijging 
van de door Borssele ge
leverde atoomstroom 
wordt zodoende wel de
geliJk door u (en mij) 
als kleinverbruiker be
taald. 

nep liepen. Maar de Amerikaanse 
vlag IuëtJen ze niet meer te D&kken, 
en toen g~ngen ze maar weer aoor bet 
hek naar bUiten. 

Inmiddels was het gebeuren ook doorge
dron_ gen tot de superieuren van de 
schildwacht. Er verscheen iemand 
met een geweer, nog wel met de loop 
omh~. Althans, dat dachten de men
sen butten het hek. Bij nader inzien 
bleek het een biljartkeu te zijn. De pa
cifisten, die de b1ljart!teu niet hadden 
opgemerkt. besloten dat hun aktie ge-
slaagd was, en besloten weer op de 
fiets terug te gaan naar SteenwijK. De 
ladder werd weer opgeladen, en daar 
vertrok men. 

• PROYINCifi FRIESLAND 
kobiemr. 
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Driftig stappend kwam vervolgens de 
reeds genoemde kapitein naar buiten, 
niet zwaaiend met een keu, maar met 
een notitieblok. Bijgestaan door zijn 
zeer forse ondergeschikte begon nij 
gehaast aan het opschrijven van de 
kentekens van de vier op de toegangs
weg geparkeerde auto's, in de waan 
verkenmd, daarmee weer een aantal 
tegenstanders van de Amerikaanse 
raketten te hebben getraceerd. Het 
waren echter allemaal auto's van 
persmensen, die hier ook alleen maar 
waren om hun werk te doen. De vijf 
demonstranten waren toen op de fiets 
al weer een heel eind weg. 

Bron: Leeuwarder Courant van 
24-2-1986 

Tllex48&62 
Til. 018 - 82!825 
o-lcillnr. 826 ••• 

115.96.221.75 

Leeuwarden, 

13-()4-87 

-20120 
IIOOHM~ 

ONDERWERP: Veiligheidsbeffing centrales. 

Geachte verbruiker, 

In opdracht van de Nederlandse regering is in 1986 
een onderzoek uitgevoerd door het Internationale Atoombureau, naar de 
veiligheid van de opwekkingsinstallatie te Borssele. 

Uit rapport nr. 474 d.d. 4-11-1986 van bet voornoemde 
bureau, blijkt de centrale op enkele. tekortkomingen na, te voldoen 
aan de huidige veiligheidseisen. Om de centrale aan te pas1en aan de 
internationale veiligheidsvoor1cbriften zijn financiile middelen nodig. 

Zoals bekend, streeft de Nederlandse regering 
naar een stabilisering van de energieprijzen op het huidige niveau. 
Het Ministerie van Economische zaken heeft derhalve 25-2-87 besloten 
dat alle provinciin een bijdrage moeten leveren. Om aan deze verplichting 
te voldoen, hebben de provinciale staten van Friesland besloten, 
de helft van deze wettelijke bijdrage te voldoen uit de algemene 
middelen. Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de 
provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 
is deze éénmatige heffing vastgesteld op Fl. 121,63 exclusief B!W, 
per ingezetene. Dit bedrag zal verrekend worden met de termijnnota'a 
van Uw elektriciteitsbedrijf. 

Een bezwaarschrift tegen deze aanslag kunt U binnen 1 week na de dagtekening 
van dit aanslagbiljet schriftelijk indienen bij het College van Gedeputeerde 
staten van Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Bij correspondentie 
altijd het kohiernr. vermelden, 

Voor nadere inlichtingen over deze aanslag kunt U zich telefonisch wenden 
tot het provinciehuis van Friesland tel, 058-925925, Het bezoekadres 
van de afdeling luidt: Herestraat 2, Leeuwarden. 

Commissaris der Koningin 
van de provinvia Friesland 
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VERENIGING TOT COLLECTIEF BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLAN 

De met de Nucleaire Dissonant van 
maart meegezonden gele kaarten van de 
VCBW Fryslan, voor het werven van le
den en donateurs, leverden minder op 
dan werd gehoopt. Slechts een tiental 
nieuwe leden en donateurs. En een kaart 
met een in Utrecht afgestempelde post
zegel maar zonder naam en adres! 
Wachten al die molen-enthousiasten die 
er toch moeten zijn, op het in bedrijf 
gaan van de eerste molen van de VCBW 
Fryslan? Jammer, want daarmee ontnemen 
de afwachtenden zich de kans om n~ po
litieke druk uit te oefenen. En het 
VCBW-bestuur kan best zo'n steuntje in 
de rug gebruiken. 

ZOETHOUDERTJE ? 
Dat VCBW-bestuur prakkiseert enorm 

op de vraag hoe ze de provincie tot eni
ge spoed kunnen bewegen. De toegezegde 
provinciale subsidie voor de eerste mo
len werd op 1 november 1 86 aangevraagd. 
Nu, ~maanden later, zijn ze met de 
provincie niet verder dan een onduide
lijk gesprek in januari en een zeurde
rige brief van 23 februari. Moet het 
VCBW-bestuur vriendelijk blijven glim
lachen? Of moeten er boze dingen op sta
pel worden gezet? Zoals bijvoorbeeld 
het laten stellen van vragen in de Sta
tencommissie van Financiën en Economi
sche Zaken? In de algemene ledenvergade
ring van de VCBW Fryslan die op woens
dagavond 20 mei zal plaatsvinden in Ca
fé-restaurant Onder de Luifel te Leeu
warden, zullen wel boze woorden vallen 
over het provinciale trèuzelen. Dat zal 
echter niet veel helpen. Een goed plan 
zal meer zoden aan de dijk zetten. 

De Statencommissie F en E ging 20 
maart 186 accoord met een experimentele 
regeling voor vier molenprojecten, af 
te ronden vóór 31 december 1987. Als 
het zo doorgaat met het provinciale tem
po mogen de goed 170 leden van de VCBW 
Fryslan, die al zo'n f 65.000,- bij el
kaar brachten met hun inleggingen, blij 

zijn als er eind december één molen 
draait. 

f 210.000,-
In het Haagse ging het vlotter. Op 

31 januari van dit jaar vroeg de VCBW 
Fryslan bij het ministerie van VROM de 
zogenaamde Non-profit subsidie aan. 
Zonder veel rompslomp kwam op 31 maart 
het bericht dat f 210.600,- tegemoet 
gezien kan worden, na het gereedkomen 
van de vier molenprojecten. Onvoorstel
baar! In Den Haag kriigen ze iets in 
twee maanden klaar wat de provincie in 
zes maanden nog niet gelukt is. 

SITIARD 
In Sittard zetelt de NEOM, de Neder

landse Energie Ontwikkelinga Maatschap
pij. Bij deze instantie vroeg de VCBW 
Fryslan ook subsidie, ingevolge het In
tegraal Programma Windenergie. Afgekort 
is dat de IPW-regeling. Voor 1987 goed 
voor f 650,- per kW molenvermogen. Per 
molen van 75 kW, zoals de VCBW Fryslan 
ze wil bouwen, f 48.750,-. De IPW-rege
ling stelt eisen aan de molenleverancier 
en aan de kwaliteit van de molen. De mo
lenleverancier, de firma Lagerwey Wind
turbine te Kootwijkerbroek, moet een be
drijfsplan ter goedkeuring inleveren bij 
de NEOM. Dat is gebeurd en het bedrijfs
plan werd goedgekeurd. Voor de molen moet 
de ECN (Energieonderzoek Centrum Neder
land) te Petten een Keuringa Certifi
caat afgeven. Dat schijnt er nu met en
kele weken aan te komen. Vervolgens mag 
de VCBW Fryslan van de NEOM een brief 
verwachten goed voor 4 x f 48.750,- = 
f 195.000,- subsidie. 

JNttER !. 
De Non-profit subsidie en de IPW-sub

sidie zijn beiden Rijkssubsidies. En dat 
is heel jammer. Want als ze beiden wor
den verleend, w~rdt de laatst genoemde 
van de eerst genoemde afgetrokken. Dat 
betekent dat er van deze Rijkssubsidies 
per molen overblijft: 
-de IPW subsidie van f 48.750,-
- een Non•profit subsidie van f 9.350,-
Voor vier molenprojecten 4 x f 58.100,
• f 232.400,-. Aangenomen dat het VCBW
bestuur alles goed uitrekende. 



PEB 
---Hoewel we nog moeten zien dat de met 
veel tam-tam in de Leeuwarder Courant 
aangekondigde molenprojecten van het 
PEB echt gerealiseerd worden, hoorden 
we van het VCBW-bestuur dat de subsi
dieregeling voor zelfopwekinstallaties 
van het PEB in ieder geval wel werkt. 
Voor het eerste molenproject kwam van 
het PEB de subsidie van f 10.000,- al 
binnen. 

EIGEN BIJDRAG.E 
Het VCBW-bestuur maakte natuurlijk 

een financieringsplan en in dat plan 
prijkt, per molen, een bedrag van f 
20.000,- dat door de leden van de VCBW 
Fryslan bijeen moet worden gebracht. 
Daartoe doet elk lid een inlegging. Mi
nimaal f 25,-; maximaal f 1000,-. Voor 
vier molenprojecten is dus f 80.000,
nodig. Tot nogtoe legden de goed 170 
leden rond f 65.000,- in. Minstens f 
15.000,- te weinig. Uiteraard hoopt de 
VCBW Fryslan op nog meer leden om het 
gat te dichten. 

Het ingelegde geld van de leden wordt 
in tien jaar afgelost en er wordt rente 
over betaald, 5~. Die rente wordt door 
de provincie voor een goed draaiende mo
len gegarandeerd. Althans, de provincia
le bijdrage wordt daarop afgestemd. 

PROVINCIALE BIJDRAGE 
Een complete Lagerwey windturbine, 

geplaatst en al, kost volgens het inves
teringsplan en het financieringsplan van 
de VCBW Fryslan f 154.500,-. Geen Klei
nigheid. Dat betekent dat van de provin
cie per molen f 66.400,- wordt verwacht. 
En ook dat is geen kleinigheid, hoewel 
het VCBW-bestuur van zo'n bedrag per mo
len niet onderste boven schijnt te zijn. 

De redenering is als volgt. Oorspron
kelijk vroegen we, zo vertelt een lid 
van het bestuur, om een regeling waarbij 
we direct aan onze leden stroom konden 
leveren. Daarvoor wilden we het openbare 
net huren. Dat zou zo'n 5 cent per kWh 
gekost hebben. Dan zouden we per kWh ze
ker zo'n cent of 6 winst hebben gehad, 
voldoende voor het terugbetalen van de 
inleggingen aan de leden en voor de ren
te. De provincie rekent dat een 75 kW 
molen 150.000 kWh per jaar stroom opwekt. 
De economische levensduur van zo'n molen 
is 10 jaar. In tien jaar zou de winst 
dus zijn geweest 150.000 x 10 x f 0,06 
• f 90.000,-. De meerderheid van de 
toenmalige Statencommissie F en E wilde 
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niets weten van huren van hèt openbare 
net en een overeenkomstige vergoeding 
per kWh. Ze wilden een éénmalige subsi
die. Eigenlijk zou die f 90.000,- moe
ten zijn! De provincie komt er dus met 
een subsidie uit het Energieb~sparings
fonds van f 66.400,- per molen goedkoop 
van af. Voor vier molenprojecten 4 x 
f 66.400,- = f 265.600,-. Heel wat min
der dan waar de SEP molens voor bouwt 
in Sexbierum. We zijn dan ook erg be
nieuwd of de provincie erg zal probe
ren te beknibbelen op onze begroting. 
Aldus een woordvoerder van de VCBW 
Frysl8n. 

PRIJSVERGELIJKING 
Een molen van 75 kW kost volgens het 

VCBW-bestuur met alles erop en eraan 
f 154.500,-. Een hoop geld. Per kW ver
mogen f 154.500 : 75 = f 2060,-. Is dat 
duur? 

Het windmolenpark van de SEP (Samen
werkende Elektriciteit& Productiebedrij
ven waarin het PEB ook meedoet) is be
groot op 53 miljoen guldens, voor 18 
molens van elk 300 kW. Per molen dus 
f 53.000.000,- : 18 = f 2.944.444,-. 
Per kW f 2.944.444,- : 300 = f 9815,-. 

De SEP-molens komen dus 4,76 x zo duur 
dan de VCBW Fryslan molens! In de Leeu
warder Courant stond bijna een maand ge
leden dat de SEP-molens Don Quiehotterie 
was. 
Voorlopig houden wij het erop dat de 
VCBW Fryslan molens spotgoedkoop zijn. 

WAAR VIND JE EEN PLEK ? 
Al werkende is het VCBW-bestuur heel 

wat wijzer geworden. Begin 1985 pikte de 
KOÖrdinatiegroep Weiger Atoomstroom de 
idee van de windmolencOÖperatie op van 
het Centrum voor Energiebesparing te 
Delft. Gedeputeerde Van der Horst bleek 
een studiereis naar Denemarken gemaakt 
te hebben om te kijken hoe ze het daar 
doen. Niet geremd door veel kennis gin
gen een paar mensen aan de slag. Op 26 
april 1985 werd de VCBW Fryslän opge
richt. Er werden leden geworven. Het 
grootste probleem leek het geld. Maar 
dat bleek een vergissing. Nou ja, als 
eerdaags blijkt dat het goed zit met de 
IPW-subsidie en de provinciale subsidie. 

Het grootste probleem tot nogtoe 
bleek te zijn het vinden van een stukje 
grond van 16 x 16 meter voor een wind
turbine. Bij het Centrum voor Energie
besparing deden ze daar toen heel opti-



mistisch over. Energie Anders in Hoek 
van Holland zag ook geen probleem. En 
bij ODE, de Organisatie Duurzame Ener
gie te Utrecht, waar de VCBW Fryslan nu 
het meest contact mee heeft, zien ze nu 
nog geen zware problemen bij het ver
werven van geschikte locaties. Nou ja, 
ze verkeren in goed gezelschap. Ook ge
deputeerde Cok van der Horst schijnt te 
denken dat je bij een veehouder of een 
landbouwer zo een stukje goedkope grond 
lospeutert, goed in de wind, vrij van 
de bebouwing, zo dicht mogelijk bij een 
transformator van het PEB voor de aan
sluiting van de molen. Zodat er weinig 
grondkabel nodig is want die kost tussen 
de f 50 en f 60 de meter. 

De werkelijkheid is anders. Ook door 
voorbarige PEB-berichten in de krant, 
dat ze molens gaan bouwen op grond van 
boeren die nog nergens vanaf weten. Die 
boeren zetten zoiets later dan wel recht 
in een stevige vergadering met het PEB 
maar de sfeer is voorlopig wel bedorven. 
De gevolgen werden door de VCBW Fryslan 
ondervonden in Herbayum en Kimswerd. 

Begin '86 schreef het VCBW-bestuur 
een brief naar alle kustgemeenten van 
Friesland. In de tweede helft van 1 86 
druppelden de antwoorden binnen, van ne
gatief tot positief. Lemsterland, Wonse
radeel, Harlingen en Dongeradeel leken 
veel belovend. Lemsterland viel als eer
ste af. De bestemming van het industrie
terrein Lemsterhoek, waar ruimte werd 
aangeboden, kwam in discussie. En zo'n 
discussie kan erg lang duren. 
Harlingen viel ook af. De twee aangebo
den locaties liggen te slecht op de wind 
en te ver van een aansluitmogelijkheid 
op het stroomnet. 
Dongeradeel staat nog steeds op de lijst 
van mogelijke locaties voor één molen, 
op het industrieterrein Grandyk te Hol
werd. Eventueel zijn daar zelfs vier mo
lenprojecten mogelijk, maar het VCBW-be
stuur is geen groot voorstander van wind
molenparken. Ook gedeputeerde Van der 
Horst vond zo'n parkje maar niks. Wel 
gunstig voor de bedrijfsvoering, maar on
gunstig voor de vogels? Daarover, wat be
treft de gevolgen voor vogels, is nog 
heel weinig bekend. Het is ook vreemd dat 
het SEP-molenpark te Sexbierum in een vo
gelroute staat. Of hoort dat soms bij het 
experimentele karakter van Sexbierum? Wel 
wat wrang. 
Maar of een locatie op het industrieter
rein doorgaat is een vraag. Een ander 
gaat mogelijk op de voor de VCBW Fryslan 
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geschikte plaats voor één molen, een 
fabriekje bouwen en nam een optie op 
de grond. Bijgevolg is het onzeker hoe 
het daar afloopt. 

WONSERADEEL 
De gemeente Wonseradeel staat bij de 

VCBW Fryslan in de volle belangstelling. 
Allereerst de kop van de Afsluitdijk. 
Daar is de grond in beheer bij Rijkswa
terstaat en deze instantie wees een ge
schikte plek aan, waarschijnlijk ook 
nog goedkoop qua vergoeding voor de 
grond. Erg dicht bij een PEB-transforma
torkast zodat er weinig meters grondka
bel nodig zijn. Hoewel, het PEB is er 
technisch nog niet uit of er op die 
transformator zo zonder meer twee molens 
aangesloten kunnen worden. Eén van het 
restaurant ter plaatse en één van de 
VCBW Fryslan. 
De gemeente Wonseradeel moet voor de 
kop van de Afsluitdijk een bouwvergun
ning afgeven. Het verzoek tot medewer
king werd in de gemeentelijke commissie 
Ruimtelijke Ordening behandeld. In prin
cipe geen bezwaar, echter eerst nog aan
vullende informatie over het uiterlijk 
van de molen en de geluidsbelasting. 
Het gemeentelijke antwoord zal met enke
le weken bekend zijn. En dan is het nog 
afwachten of niemand bezwaar maakt te
gen een tweede molen op de kop van de 
Afsluitdijk. 

De gemeente Wonseradeel staat nog om 
een tweede goede locatie in de belang
stelling. Met een veehouder te Kimswerd 
kon de VCBW Fryslan een goed contact 
leggen. Ook voor deze locatie werd het 
gemeentebestuur van Wonseradeel om mede
werking verzocht. Hoewel het aangrenzen
de gebied cultuurhistorische waarde 
heeft is de kans op gemeentelijke mede
werking toch wel aanwezig, omdat de lo
catie nog net in het zogenaamde toege
stane bebouwingavlak van de boerderij 
is gesitueerd. Als de gemeente wil mee
werken en de VCBW Fryslan met de grond
eigenaar tot overeenstemming kan komen 
over de grondprijs, is er een tweede 
plek gevonden. 

VREEMD 
Overigens is er met die goede plek 

in Ktmswerd wel wat geks aan de hand. 
Op 19 december 1986 kwam het ministerie 
van VROM met de Regeling milieupremie 
windenergie, die bovenop de IPW-rege
ling komt. Als molens geplaatst worden 
in een gebied dat daarvoor door het mi-



nisterie van VROM is aangewezen, mag de 
moleneigenaar rekenen op een premie, 
voor 1987 f 200,- per kW vermogen. Voor 
een 75 kW molen f 15.000,-. 
De locatie Kimswerd van de VCBW Fryslan 
ligt in zo'n door het ministerie aange
wezen gebied maar wat blijkt? De gemeen
te Wonseradeel is er helemaal niet blij 
mee dat het betreffende gebied is aange
wezen. Waarschijnlijk gooiden het PEB 
en de provinciale dienst ruimtelijke or
dening het samen met VROM op een accoord
je zonder het gemeentebestuur van Wonse
radeel ergens bij te betrekken. En het 
ministerie van VROM houdt kennelijk wei
nig rekening met de cultuurhistoTische 
waarde van een bepaald gebied. 
Het gerucht gaat dan ook dat nu het PEB 
in het bij Kimswerd aangewezen gebied 
bij de veehouders geen voet aan de grond 
heeft gekregen, de Regeling milieupremie 
windenergie gewijzigd zal worden. 

VERDER ZOEKEN 
Voor vier molenprojecten zijn vier 

stukjes grond nodig. De VCBW Fryslan 
zoekt dus naarstig verder. Het gemeente
bestuur van Harlingen werd om medewerking 
gevraagd voor een locatie te Wijnaldum. 
Bij deze locatie is echter nogal veel be
bouwing aanwezig en de grondkabel wordt 
daar erg lang. Dus duur. 

Een lid op Terschelling bood grond 
aan. Jammer, te klein en teveel binnen de 
bebouwing. En ook daar zou een hele lange 
grondkabel nodig zijn. Maar van het één 
kom je op het ander. Het gemeentebestuur 
van Terschelling heeft een beleidsplan 
windenergie in voorbereiding en misschien 
opent dat plan nieuwe mogelijkheden. Het 
VCBW-bestuur probeert daartoe contact te 
leggen met de CoÖperatieve Biologische 
Zuivelvereniging Skylge. 

Er zijn leden van de VCBW Fryslan die 
actief op zoek zijn naar locaties. Moge
lijk levert dat iets op in Eesterga, in 
Rinsumageest of in Birdaard. Als iemand 
wat weet of zelfs maar meent te weten, 
neem contact op met het VCBW-bestuur. Ie
dere tip wordt bekeken en nagetrokken. 

Bent u al lid of donateur van de VCBW 
Frysl8n? Niet telang wachten. Dat is 
veiliger! 

OPROEP 
Een Nucleaire Dissonant zonder plaatjes 
ziet er maar saai uit. welke Friese te
kenaar vult onze voorraad aan? 

6. 

DENEMARKEN 
De tariefregeling voor windmolenver

enigingen in Denemarken zorgt er voor dat 
deze beheersvorm daar erg gedecentrali
seerd tot bloei is gekomen. CoÖperaties 
krijgen momenteel 16,1 cent uitbetaald 
voor alle molenstroom. Daarnaast ontvangen 
zij 15% investeringssubsidie. De belang
rijkste voorwaarde voor het verkrijgen 
van het tatief is dat de molen niet meer 
mag produceren dan 135% van het jaarver~ 
bruik van de leden, dat is circa 4000 kWh 
per jaar per huishouden. Dit betekent dat 
met circa 20 huishoudens a.l een middelgro
te molen van 75 kW gekocht kan worden. 

De organisatie daarvan gaat erg simpel. 
De initiatiefnemer, bijvoorbeeld de plaat
selijke onderwijzer, besluit met een paar 
kennissen om een molen te gaan kopen. Ze 
stappen dan naar een fabrikant die voor 
hen een compleet haalbaarheidsonderzoek 
doet en een financieel "plaatje" maakt, 
geheel gratis. Eventueel wordt het aanbod 
vergeleken met dat van een andere fabri
kant en vervolgens wordt tot de aankoop 
besloten. De benodigde extra leden zijn 
snel gevonden in de kennissenkring en het 
geld wordt op tafel gebracht. Eventueel 
gaat men naar een bank die het tekort bij
past met een lening. De standaard contrac
ten liggen er voor klaar. Er wordt geen 
vereniging of stichting opgericht en de 
hele procedure van initiatief tot molen
plaatsing neemt maximaal een half jaar 
in beslag. Meestal blijkt al snel dat de 
molen goed rendeert en dan zijn de inves
teerders voor de volgende molen nog snel
ler gevonden. 

Op deze wijze worden nu per maand 5 
tot 15 molens geplaatst. De windmolenfa
brikanten schatten de binnenlandse markt 
voor coöperaties voor de komende jaren 
op 10 à 15 MW (1 megaWatt = 1.000.000 
Watt = 1.000 kiloWatt). Dat zijn 130 tot 
200 molens van 75 kW. 

In Denemarken zijn erg veel mensen di
rect betrokken bij windenergie. De goed 
georganiseerde coÖperaties maken de men
sen tot een politieke macht die dwars 
door alle partijpolitiek heen gaat en in 
feite heeft afgedwongen dat de elektrici
teitsbedrijven nu verplicht zijn om voor 
1991 circa 100 MW windenergie te bouwen. 
Denemarken is dan ook een land zonder 
kerncentrales, waar niet alleen de bevol
king tegen kernenergie is maar ook de re
gering. In Nederland is 87% tegen uitbrei
ding van kernenergie en 53% voor sluiting 
van Borssele en Dodewaard. In ons land 
schijnt een regering dan toch vóór kern
energie te kunnen zijn. 
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