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Têgen kernenergie en vOOr een milieu-vriendelijk energiebeleid. 

KETTINGBRIEF 
Bij deze Nieuwsbrief treft u aan 

een kettingbrief. De bedoeling is dat: 
a. u hem zelf leest; 
b. u zelf ook reageert naar het Fonds 

MilieuvriendeliJk Energiebeleid; 
c. u vervolgens een aantal copieën 

maakt en deze toestuurt aan vrien
den, kennissen, bekenden en onbe
kenden, met de vraag het zelfde te 
doen àls u al hebt gedaan. 

Misschien vindt u het bovenstaande 
ietwat ongeduldig en kribbig gesteld. 
Dat klopt. Het heeft weinig zin om te 
zeggen dat je tegen kernenergie bent 
en niet thuis te geven als er wat ge
daan moet worden. En dat laatste komt 
nog teveel voor. Dan blijft zo'n ket
tingbrief onder op de stapel liggen 
op de hoek van de tafel of op een bu
reau en wordt er niets mee geda.an. 
Jammer! Want de macht van het aantal 
geldt! En er is geld nodig. Op z'n 
minst 1 gulden de man of vrouw. Acties 
rond de Moerdijk, acties met de ver
kiezingen maar ook acties zoals van 
de actiegroep 'de wraak van mr. jhr 
De Brauw' kosten geld. Als degeen die 
krap zit een gulden overmaakt en de 
rijkeren ondet ons wat meer, kunnen 
we de eindjes voldoende aan elkaar 
knopen. 

VERKIEZINGEN 
Woensdag 21 mei 1986 kunnen we weer 

naar de stembus voor de verkiezing van 
de Tweede Kamer. Nu we een regering 
hebben die zich geen greintje aantrekt 
van de volkswil en ons zelfs misleidt, 
is het belangrijker dan ooit om dat op 
het stembiljet duidelijk te maken. Of 
het helpt? Ondergetekende heeft weinig 
hoop. Waarschijnlijk zijn er voor het 
herstel van de democratie krachtiger 
middelen nodig dan stemmen. 

Maar hoe dan ook, landelijk zijn we 
al begonnen om de Tweede Kamer-verkie
zingen voor te bereiden. Kernenergie 

moet bij deze verkiezingen volop in de 
belangstelling staan. In de week van 7 
tot 13 april willen we folders en affi
ches verspreiden, overal in het land. 
Daarom zoeken we nu al mensen en organi
saties, zoals vredesplatforme, milieu
groepen en afdelingen van politieke par
tijen, die begin april 1 86 mee willen 
werken aan een brede publiekscampagne. 
Graag uw aanmelding op een briefje naar: 
KWA, Stasjonsleane 5, 8614 AN Oudega W. 

MISLEIDING 
Ook de KWA ontving een persbericht 

van 'de wraak van jhr. mr De Brauw'. 
Hier volgt het. 

Direct na de verhuizing van allerlei 
papieren uit het Ministerie van Econo
mische Zaken die wij in de nacht van 20 
op 21 juni hebben uitgevoerd, was er nog
al wat aandacht in de pers voor de pa
niekreactie van Van Agt, die zei dat een 
aantal documenten die wij in beslag heb
ben genomen betrekking hebben op een on
derhoud dat hij, samen met de president
directeur van de PNEM (Provinciale Noord
Brabantse Elektriciteitsmaatschappij), 
Van Rooy, gehad heeft met Van Aardenne. 
Nog geen week later kwam Van Aardenne 
met de mededeling dat zo'n geeprek nooit 
heeft plaatsgehad, dat er echter wel een 
gesprek tussen hem en Van Agt en Kremere 



(Commissaris van de koningin in Lim
burg) heeft plaatsgehad over uitbrei
ding van kolencentrales in Limburg en 
Brabant. 

Nu deze beide gesprekspartners hun 
zegje hebben gedaan wordt het tijd dat 
wij, 'de wraak van jhr. mr. De Brauw', 
opening van zaken geven. In de in be
slag genomen documenten wordt gerept 
van meerdere gesprekken tussen Van Agt/ 
Kremers en Van Aardenne. Eén van die 
gesprekken vond plaats op 22-10-1984 
om 12.00 uur. Onderwerp van gesprek wa
ren de nieuw te bouwen kerncentrales en 
de beslommeringen daaromheen zoals de 
fusie van de PLEM, de PNEM en eventueel 
ook de PZEM (respectievelijk de provin
ciale Limburgse, Noord-Brabantse en de 
Zeeuwse elektriciteitsmaatschappijen), 
en de reorganisatie van de SEP (Samen
werkende Elektriciteits Productiebedrij
ven). Met name de voorwaarden waaronder 
Van Agt de Moerdijk als vestigingsplaats 
aanbood zijn interessant. De onderstaan
de in beslag genomen nota maakt dat dui
delijk. 

NOTA aan de heer Minister 
22 oktober 1984 
bezoek heren Kremers en Van Agt 
In verband met het gesprek van hedenoch
tend enige informatie. 
1. Vrijdag 12 oktober jl. hebben de top

pen van PNEM en PLEM (Cdk's, direc
teuren, betrokken gedeputeerden) uit
voerig beraadslaagd over met name 
toekomstige fusie en kernenergie. 

2. Donderdag jl. hebben beide Raden van 
Conmissarissen unaniem besloten het 
pad van de fusie PNEM PLEM op te gaan 
en is vastgelegd dat "derden" (lees 
PZEM) kunnen toetreden. 

3. Knelpunt in de samenwerking met PZEM 
is de heer Don (Zeeuwse gedeputeerde, 
PVDA) die zich verzet tegen een NV
vorm; spanningen in het Zeeuwse lopen 
zo op dat de portefeuille van de heer 
Don gevaar loopt. U bent reeds op de 
hoogte van de voorgenomen moties in 
de Staten van Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg. 

4. Van Agt en Kremers komen bij u om na 
te gaan of u accoord kan gaan met het 
volgende: 
• zij (en hun CDA-genoten) willen 

zich politiek sterk maken om een 
kerncentrale op de Moerdijk te krij
gen echter onder de voorwaarden: 
a. zij die kernenergie afwijzen (zo

als recent GS-Noord Holland) 

2. 

krijgen een elektriciteitsreke
ning als ware er geen kern-elektri
citeit; 

b. zij zijn wel bereid kernenergie
voordeel toe te laten komen aan de 
industrie-giganten ook als die in 
provincies zijn gehuisvest waar men 
tegen kernenergie is; 

c. men wil in die provincies waarvan 
de bestuurders zich voor kernener
gie inzetten de voordelen daarvan 
ook aan het publiek ten goede laten 
komen {"waarom zouden zij anders 
deze zware kar trekken .. ). 

Verder had de PNEM, zo blijkt uit de nota, 
al op 22 oktober 1984 een optie van 50 hek
tare op de Moerdijk, genoeg voor twee kern
centrales. 

• De PNEM heeft een "optie11 van 50 ha bij 
het industrieterrein Moerdijk. Dat zou 
voldoende zijn voor twee kerncentrales. 
Duidelijk zal zijn dat daarmee het hele 
financiële probleem slechts gedeeltelijk 
wordt opgelost. 

• De interimopslag-faciliteit die zo'n 20 
ha vraagt zou uiteraard ook goed op Moer
dijk gehuisvest kunnen worden. Wat denken 
Van Agt/Kremers daarvan? 

ATOOMVRIJSTAAT 
zoekt ~nieuwe obligatiehouderjaters 
om de nieuwe .aankopen te financieren. 
Maak F.100.- over op gironr. 4385104 1 van Trlodos-bank, Zeist t.n.v.Atoomvrij-
staat Rekeningnummer 21.21.33.527 1 , 
Voor Informatie: 020·123995/182828 of 

1
. 

279013. Postbus 80159, I005.S0 A"._ 

Een ander gesprek, met dezelfde gespreks
partners, vond plaats op 22 april jl. om 
11.00 uur. De afspraken die toen gemaakt 
zijn, zijn vastgelegd in een brief van 
14 juni gericht aan Van Agt en Kremers. 
Deze brief is weer gebaseerd op een con
cept-afsprakenlijst die door Van Eyndho
ven, algemeen directeur van de PLEM, is 
verstuurd aan Verberg, directeur-generaal 
voor energie van het Ministerie van EZ. 

NOTA aan de heer Minister 
19 april 1985 
bezoek heren Kremers en Van Agt 
Op 22 april a.s. om 11.00 uur zult u een 
gesprek hebben met de heren Kremers en 
Van Agt, over de vestiging van kerncentra-



les in Nederland. Onderstaand wordt in
gegaan op een aantal punten m.b.t. het 
regeringsstandpunt over de toekomstige 
elektriciteitsvoorziening, die in dit 
gesprek aan de orde kunnen komen. 
Samenwerking elektriciteitssector 
Voor de creatie van voldoende platform 
om de bouw van voldoende kernvermogen 
in Nederland te verzekeren vinden wij 
een samenwerking tussen de drie zuide
lijke elektriciteitsbedrijven gewenst 
(financieel, dragen van risico's). Tus
sen de PLEM en PNEM zijn inmiddels ta
melijk concrete besprekingen aan de 
gang om tot zo'n fusie te komen. Daar
bij sluit men de PZEM uit, ondanks po
ging van Zeeland om toegelaten te wor
den en ond~nks uitspraken in de Staten 
van de drie zuidelijke provincies om te 
proberen zo'n samenwerking te funderen. 
Ten dele zijn deze tegenstellingen van 
persoonlijke aard, waarbij met name de 
verhouding Van Agt/Don aan de orde is. 
Van verschillende kanten is gepoogd 
daar verandering in te brengen, hetgeen 
nog niet is gelukt tot op heden. Ook 
zijn er tegenstellingen van zakelijke 
aard, bijvoorbeeld over de vraag waar 
nieuw kernvermogen eventueel moet worden 
gebouwd en of samenwerking leidt tot het 
sluiten van regionale kantoren met over
eenkomstig verlies van werkgelegenheid 
in Moerdijk etc. Deze tegenstellingen 
zijn inmiddels zo hoog opgelopen, mede 
door een in onze ogen niet zo erg handi
ge brief richting Zeeland, dat in Zee~ 
land thans over samenwerking wordt .. ge
praat" met zijn 11natuurlijke" vijand, 
namelijk Zuid-Holland. Ons inzien zoudt 
U aan de heer Kremers en aan de heer Van 
Agt kunnen vragen nog eens te willen 
overwegen of niet alsnog een forse po
ging moet worden gedaan Zeeland bij deze 
samenwerking te betrekken. Zodoende wordt 
een voldoende krachtig draagvlak gefor
meerd. met een voldoende nucleaire know
how etc. 

Aldus de directeur-generaal voor ener
gie Verberg van het Ministerie van EZ 
aan zijn heer Minister Van Aardenne. De 
algemeen directeur Van Eijndhoven van de 
PLEM hield op 22 april het afspraken
lijstje bij. Zodoende weten we nu ook 
het onderstaande. 

AFSPRAKEN tijdens gesprek van minister 
Van Aardenne met de beide Comissarissen 
der Koningin in de provincies Noord-Bra
bant en Limburg d.d. 22 april 1985. 

3. 

1. Voor wat betreft de kerncentrales. 
---------------------------------- De minister wil ên op de lokatie te 

Moerdijk ên te Borssele nieuwe kern
energie-eenheden gevestigd zien. 

Hieronder volgt de concept-brief die 
directeur-generaal Verberg voor Van Aar
denne schreef om diens afspraken met Van 
Agt en Kremers te bevestigen. Veel beteke
nend is de handgeschreven boodschap die 
Verberg bovenaan de brief schreef: "Heer 
Minister het lijkt mij aan te bevelen in
dien deze brief nog v66r het kamerdebat 
uitgaat." 

Het kamerdebat vond plaats op dinsdag 
18 juni 1985! 

PERSOONLIJK 
Dë heer Commissaris der Koningin van de 
provincie Noord-Brabant, mr. A.A.M. Van Agt 
Postbus 90151 
5200 MC •s-Hertogenbosch. 
De heer Commissaris der Koningin van de 
provincie Limburg, dr. J. Kremers 
Bouillonstraat 3 
6211 LH Maastricht. 
14 juni 1985 

Jlmici, 
Het lijkt mij goed onze afspraken vast te 
leggen die wij 22 april jl. hebben gemaakt 
in het kader van jullie opvatting de reali
sering van kerncentrales met name te Moer
dijk te willen bevorderen er daarbij van 
uitgaande dat de Tweede Kamer ten principa
le uitbreiding van het kernvermogen in Ne
derland zal toestaan. 
Deze afspraken waren: 
1. Voor wat betreft eventuele kerncentra-fes----------------------------------
. De C.d.K's hebben hun bereidheid uitge

sproken zich in te zetten voor de moge
lijkheid van de vestiging van een kern
centrale op de lokatie Moerdijk. De mo
gelijkheid van de bouw van twee kern-



energie-eenheden in Moerdijk werd 
daarbij niet uitgesloten • 

• De Minister voorziet dat ên op de 
lokatie te Moerdijk ên te Borsele 
nieuwe kernenergie-eenheden geves
tigd worden • 

• In feite is dus gesproken over de mo
gelijkheid van tenminste drie dan wel 
tenminste twee kernenergie-eenheden 
in Moerdijk en Borsele samen • 

• De Minister verklaart zich bereid om, 
indien een nieuwe kerncentrale door 
een produktiebedrijf gerealiseerd 
wordt in goede samenwerking met de 
daarbij betrokken provinciale overhe
den, aan het betrokken produktiebe
drijf (c.q. bedrijven) in de regio 
een 11regio-voordeel" uit de aldaar 
geproduceerde kernenergie te doen 
toekennen, te realiseren via het ac
tieve pooling-systeem. 
Ten aanzien van vormgeving en kwanti
ficering van dit voordeel wordt ge
dacht aan het verschil in bedrijfs
tijd dat volgens de normen van de op 
te zetten pooling van produktiekosten 
met enerzijds die van een nieuwe 600 
MW kolengestookte eenheid (inclusief 
rookgasontzwaveling) bereikt zal wor
den en anderzijds met een dito be
drijfstijd van een nieuwe circa 1000 
MW kernenergie-eenheid. 
Als voorbeeld kan daarbij dienen: 
Stel bij een 600 MW kolengestookte 
eenheid wordt met een bedrijfstijd 
van 60% en bij een kernenergie-een
heid met een dito bedrijfstijd van 70 
à 75~ gerekend. In dat geval zal een 
voordeel van 70 à 75~ minus 60~ = 10 
a 15~ uit de, gezien de bedrijfstijd, 
economisch voordeliger geproduceerde 
kilowatturen uit de kernenergiecen
trale(s) aan het regionale bedrijf 
ten deel vallen. 
Het overige voordeel behorende bij de 
bedrijfstijd conform de desbetreffen
de pooling-norm wordt via die pooling 
landelijk toegerekend waarbij is aan
getekend dat er rekening mee is gehou
den dat in de regio van het bedrijf 
met de kernenergiecentrale de gigan
ten reeds een voordeel zullen genie
ten via de landelijke toerekening van 
voordelen uit kernenergie. 
Voorts is aangetekend dat aan het re
gionale voordeel door het betrokken 
bedrijf zelf een bestemming gegeven 
zal mogen worden. Wel zal dit bedrijf 
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Deze postkaarten zijn per 3 stuks te 
bestellen door overmaking van f 1,60 
naar de giro van de KWA. 

naar rato van het "eigen .. voordeel ook 
zelf het risico moeten dragen. 
Over preciese vormgeving en kwantifice
ring zal op een opportuun moment overleg 
moeten worden gepleegd tussen EZ, PLEM 
en PNEM alsmede de SEP-directie. 

2. ï22r-~2l_2!lr!fl-~2!!~~!~lr~!!~ 

• De Minister van Economische Zaken zal 
in geval een kerncentrale te Moerdijk 
wordt gerealiseerd, alles doen, in het 
kader van het Elektriciteitsplan, wat 
in zijn vermogen ligt om werkgelegenheid 
op de bestaande kolenvestigingsplaatsen 
te Buggenurn en Geertruidenberg te behou
den. Het is de bedoeling dat dit zal 
worden gerealiseerd door op de vereiste 
termijn nieuw kolenvermogen van in to
taal tenminste 600 MW (in een beoogde 
verdeling) aan PNEM/PLEM te doen toewij
zen. De beoogde verdeling zal in onder
ling overleg tussen PNEM en PLEM vastge
steld worden, waarbij gerekend zal moe
ten worden met een toewijzing van een 
deel van dit vermogen aan de Amercentra
le te Geertruidenberg en het andere 
deel aan de Maascentrale te Buggenum. 
Zonodig zal de minister in het kader 
van het Elektriciteitsplan ook alles 
doen wat in zijn vermogen ligt om in 
beide centrales een tijdelijke levens
duurverlenging van enkele jaren (maxi
maal 5 jaren) van de bestaande, in het 
begin van de negentiger jaren te amove
ren <= afbreken) eenheden te bewerkstel
ligen, ervan uitgaande dat zodoende de 
periode overbrugd kan worden tot het mo
ment dat het vervangende. hierboven be
doelde, nieuwe kolenvermogen van 600 MW 
beschikbaar is. 

Tenslotte herhaal ik onze afspraak dat 
jullie beiden er naar toe werken dat niet 



alleen de produktiebedrijven van PLEM 
en PNEM in êên structuur N.V. worden 
ondergebracht, maar dat daarin ook het 
PZEM produktiebedrijf moet worden opge
nomen, zodat er in het zuiden van ons 
land een krachtig produktiebedrijf ont
staat met voldoende vermogen om te 
functioneren. Dat is bovendien bevor
derlijk voor een goedkope seriematige 
bouw van het aantal kerncentrales op 
Moerdijk en Borsele waartoe uiteinde
lijk besloten wordt. 
Voor een en ander bestaat thans een re
den te meer nu zowel G.S. van Zeeland, 
als B&W van Borsele zich {onder voor
waarden) uitspraken voor de vestiging 
van kerncentrales te Borsele. 

KWA-COtt4ENTAAR 
Het werk van de 'de wraak van jhr. 

mr. De Brauw' maakt politiek maar ook 
technisch geknoei duidelijk. Over de 
technische kant zullen we hier verder 
niet uitwijden. Om het politieke geknoei 
te verduidelijken nog even een paar data 
met bijbehorende uitspraken. 

29-4-85 De SEP verklaart zich op een 
hoorzitting van de vaste kamercommissie 
voor EZ tegen verschillen in het elek
triciteitstarief. 
21-6-85 Lubbers ontkent dat met Noord
Brabant is gesproken over de vestiging 
van kerncentrales. 
24-6-85 Van Aardenne ontkent met Van 
Agt te hebben gesproken over de vesti
ging van één of meer kerncentrales op 
de Moerdijk. 
6-7-85 Twee van de vijf leden van de 
commissie Geertsema, die een opslag
plaats moet zoeken voor radio-actief 
afval, nemen ontslag. 
10-7-85 Winsemius (VROM) onthoudt zich 
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van commentaar en laat weten dat de ge
bruikelijke inspraakprocedures, betref
fende de planologische kernbeslissingen 
omtrent de vestigingsplaatsen van de te 
bouwen kerncentrales, zullen worden ge
volgd. 
12-7-85 Van Aardenne vindt dat de pers be
ter een mededeling van hem in het parlement 
kan afwachten en verder beter kan zwijgen. 

VCBW FRYSLAN 
De coÖperatieve vereniging VCBW Frys

lan blijkt voorspoedig van start te gaan. 
In de voorgaande Nieuwsbrief van mei/juni 
stond de eerste oproep tot aanmelding 
voor het voorlopige lidmaatschap. Nu, eind 
juli als we dit schrijven, zijn er welge
teld 91 aanmeldingen, waarvan 37 mensen 
een opgave deden van de inlegging die zij 
denken te kunnen doen, totaal voor 
f 15.925,- Niet slecht. Gezegd moet worden 
dat we hierbij een steuntje in de rug kre
gen van de Friese Milieuraad. We ontvingen 
van hen namen en adressen van geinteres
seerde mensen. 
Stuurde u uw voorlopige aanmelding nog niet 
in? Doe dat dan nul 

TE GAST 
De VCBW Fryslan kan zich nu nog geen 

eigen mededelingenblad veroorloven en 
daarom maken we graag gebruik van de ruim
te die ons door de KWA wordt geboden. Van
daar ook dat een aantal mensen nu voor het 
eerst de Nieuwsbrief van de KWA ontvangen. 
Als daar bezwaren tegen zijn, horen we dat 
graag. 

VOORLOPIG BESTUUR 
Zoals elke vereniging heeft ook de 

VCBW Fryslan een bestuur nodig. In het 

--~-------------------------------------------------------------------------------·-----
VCBW Frysl3n, p.a. Ed Tulen, Ald M3r 3, 8751 TA Zurich. Antwoordstrook 
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Hiermede meld ik mij aan voor het voorlopige lidmaatschap van de Vereniging 
tot Collectief Bezit van een Windmolen Fryslan (VCBW Fryslan). 

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

Dit bedrag kan ik in één keer overmaken. 

Voor dit bedrag zou ik een 11 spaarregeling" willen van om de •••••••••• maanden 
een bedrag van f •••••••••• 

(graag aankruizen en invullen wat u wilt) 
(graag invullen met blokletters!) 

Voordat ik antwoord wil geven op de bovenstaande vragen wil ik eerst opheldering 
en nadere uitleg betreffende: z.o.z. 



voorlopige bestuur hebben nu zitting: 
*Dirk van der Ham, voorzitter, Sta

sjonsleane 5, 8614 AN Oudega W, 
05154-9464; 

* Ed Tulen, secretaris, Ald Mar 3, 
8751 TA Zurich (Friesland), 05177-608; 

*Penningmeester, nog vacant, hoewel 
zich iemand ter beschikking heeft ge
steld; 

* Pitty Meier, Walta 14, 9202 JN Drach
ten, 0~120-15460; 

*Jon Ruymschoot, Hunze 11, 9204 BG 
Drachten, 05120-32830; 

* Dick Vlietstra, Burmanialaan 98, 9203 
PK Drachten, 05120-15668; 

* Paulus Zegwaard, Eikenlaan 25, 8471 
KC Wolvega, 05610-5389. 

Ledenwerving en ontwikkeling van een or
ganisatie, het laatste aan de hand van 
ontwerp-statuten, zijn de eerste taken 
voor dit voorlopige bestuur. Maar nu de 
aanmeldingen voor het voorlopige lidmaat
schap niet lang op zich hebben laten 
wachten, is ook contact met de politiek 
hoogst belangrijk. We stuurden dan ook 
een brief naar gedeputeerde C.J. van 
der Horst. Van hem is bekend dat hij 
windenergie een warm hart toedraagt. 
Hier volgt de brief. 

AAN GEDEPUTEERDE C.J. VAN DER HORST 
In navolging van soortgelijke initi

atieven in den lande werd op 26 april 
j.l. te Sneek opgericht de Vereniging 
tot Collectief Bezit van een Windmolen 
Fryslan (VCBW Fryslan). Het is de bedoe
ling dat deze vereniging gaat werken als 
een coÖperatie, zo mogelijk als een 
overkoepeling van plaatselijke groepen 
binnen het werkgebied Friesland. Wij 
zijn nu bezig met de statuten. Als doel
stelling van de coÖperatieve vereniging 
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werd geformuleerd: 
De vereniging stelt zich ten doel het 
behartigen van de belangen van haar 
leden door: 
a. het verwerven, oprichten, in stand 

houden, beheren en exploiteren van 
windmolens; 

b. het stimuleren van het gebruik van 
duurzame bronnen van energie, in het 
bijzonder windenergie. 

Tot nu toe meldden zich ongeveer 80 mensen 
voor het voorlopige lidmaatschap van de 
vereniging. 

Nu wij mogen aannemen, gezien de aanmeldin
gen voor het voorlopige lidmaatschap van 
de vereniging, dat wij niet slechts voor 
ons zelf spreken willen wij u verzoeken om 
uw medewerking bij de verdere uitwerking 
en de realisering van ons plan. In eerste 
instantie vragen wij u daarom om een oriën
terend gesprek. 

In grote lijnen behelst het plan het in co
operatief verband verwerven en exploiteren 
van windmolens, waarbij de opgewekte stroom 
via het provinciale elektriciteitsnet wordt 
getransporteerd naar de leden van de coö
peratie en de eventueel door de leden niet 
gebruikte stroom wordt geleverd aan het 
PEB. Naast de benodigde vergunningen en 
vele nadere regelingen, vereist dit plan 
een doorleververgoeding voor zelfopwekking 
en een terugleververgoeding. Beiden op zo
danig niveau dat de coÖperatie, aangenomen 
dat de leden voor de door hen gebruikte 
stroom de normale kWh-prijs aan het PEB of 
het FRIGAS blijven betalen, na verrekening 
van de exploitatielasten, rente en aflos
sing kan betalen op de leningen van de 
leden. 

Een sterke vereenvoudiging van de financi-
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ele regeling kan worden bereikt door er 
van uit te gaan dat de coÖperatie alle 
door haar opgewekte stroom levert aan 
het PEB en dat het PEB of het FRIGAS de 
leverancier blijft van de leden van de 
coÖperatie. Wellicht kan dan worden 
aangesloten bij het Deense windenergie
beleid zoals dat door u werd weergege
ven in uw reisverslag van oktober 1984. 
Het is u natuurlijk bekend dat de ge
meente Haarlem dit beleid al volgt, met 
een vergoeding van 19,5 cent per kWh 
voor alle te leveren windstroom. 

UW bericht tegemoet ziende, 
met de meeste hoogachting, 
voorlopig bestuur VCBW Fryslan, 
was getekend: secretaris en voorzitter. 

CONTRIBUTIE 
Zoals elke vereniging hebben ook wij 

onkosten voor postzegels, papier, verga
deringen enz. Een contributie is dus 
noodzakelijk. Voorlopig willen wij uit
gaan van een contributiebedrag waarvan 
u de hoogte zelf bepaalt. Graag overma
ken op giro 811542 van de Frieslandbank 
te Witmarsum, t.g.v. VCBW Fryslan, reke
ning nummer 29.62.37.108. 

Voor alle duidelijkheid: deze contri
butie staat los van de inlegging die u 
wilt doen. De inleggingen zijn bedoeld 
als kapitaal voor de windmolens en niet 
voor secretariaatskosten. Het is ook nog 
niet de bedoeling dat u uw inlegging o
vermaakt. Het is veiliger dat de statu
ten van de coÖperatie eerst gepasseerd 
zijn door een notaris, voordat we met 
grotere bedragen gaan werken. 

THEMADAG COOPERATIEF WINDMOLENBEHEER 
Op zaterdag 8 juni werd een themadag 

georganiseerd door de Organisatie voor 
Duurzame Energie (ODE), de Vereniging 
Milieudefensie en de Werkgroep Energie 
Discussie (WED), gewijd aan het onder
werp coÖperatief windmolenbeheer. We la
ten hier gedeeltelijk het verslag vol
gen, als antwoord op de vragen die ons 
op de antwoordstroken werden gesteld. 

windenergie in buitenland en Nederland 
Belangrijke inspiratiebron voor het 

coÖperatief windmolenbeheer in Nederland 
is de situatie in Denemarken. Daar staan 
nu ca. 1200 moderne windturbines waarvan 
er ca. 750 aan het net gekoppeld zijn. 
Van de middelgrote windturbines die nu 
verkocht worden is de helft coÖperatief 
eigendom. Belangrijkste oorzaak van deze 
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ontwikkeling is de goede vergoedingsrege
ling voor geleverde stroom; coÖperaties 
ontvangen hiervoor 85% van de particuliere 
eindverbruikersprijs. Door de goede bin
nenlandse markt is de Deense windmolenin
dustrie tot ontwikkeling gekomen en richt 
zich nu met succes op de export (naar Cali
fornië met name). In Nederland is de (over
heids)aandacht veel meer gericht op de ken
nisopbouw en aan de marktontwikkeling wordt 
te weinig gedaan. Er is alleen een stimu
lering door WIR-subsidies maar in de ex
ploitatiesfeer (tarieven) gebeurt te wei
nig zodat er momenteel maar zeer weinig 
molens worden bijgeplaatst. CoÖperatief 
beheer van windturbines is een mogelijk
heid om ook nu al rendabel een windmolen 
te kunnen exploiteren. 

het belang en de voordelen van coöpera
tief beheer 

Een windmolencoÖperatie is een alterna
tief voor individuele exploitatie. Aan de 
rendabele exploitatie van een windmolen 
worden een aantal eisen gesteld: voldoende 
geld, voldoende windaanbod en een hoog ei
gen verbruik. Bij individuele exploitatie 
is hieraan maar zeer moeilijk te voldoen. 
Aan alle eisen is echter gemakkelijk te 
voldoen door de molen coÖperatief te behe
ren. Een complicatie bij coÖperatief be
heer is echter dat de molen nu vóór de 
meter geplaatst gaat worden en niet er ach
ter, zodat o.a. nauwelijks is te bepalen 
welk gedeelte van de stroom zelf is ge
bruikt. Dit probleem kan echter statistisch 
worden opgelost. Bij een molen die ca. de 
helft van het totale verbruik van de leden 
levert, is de benuttingsgraad ca. 85%. 
Practischer: afzien van een bepaling van 
de benuttingsgraad en een regeling treffen 
zoals in Haarlem is gebeurd. 
De voordelen van coÖperatief beheer zijn: 
1. meer kansen voor de windmolenindustrie 



door marktverruiming; 
2. optimale lokatiekeuze is mogelijk; 
3. spreiding van financiële risico's 

over vele leden; 
4. grotere betrokkenheid bij windener

gie van vele leden en overheden; 
5. langere terugverdientijden en lagere 

rentepercentages; 
6. hoge benuttingsgraad; 
7. de verenigingsvorm voor het beheer 

betekent een democratische vorm voor 
het beheer van de elektriciteitspro
ductie. 

De cOÖperatieve exploitatievorm heeft 
ook een aantal negatieve aspecten. Zo 
moet er nog al wat tijd ingestoken wor
den voor het oprichten van een vereni
ging en het werven van leden en er zijn 
(soms tijdrovende) onderhandelingen no
dig met het elektriciteitsbedrijf of de 
overheid. Een landelijk geldende rege
ling voor de tarieven zou wat dit laat
ste betreft uitkomst bieden. 

de situatie in Haarlem 
In Haarlem is een overzichtelijke si

tuatie. Er is een gemeentelijk distribu
tiebedrijf, waar de gemeenteraad alles 
over te vertellen heeft. Na de nodige 
voorbereidingen en ledenwerving sinds 
september 1 83 is in juni '84 een brief 
verstuurd aan gemeente en elektriciteits
bedrijf. Via de pers reageerde het GEB 
met "technisch mogelijk". Het vervolg was 
een gesprek met politici en in november 
'84 een gesprek met de wethouder. Er zou 
een ambtelijk advies volgen en (na enige 
vertraging door ziekte van de wethouder) 
er werd in mei j.l. een positief besluit ge
nomen door een commissie uit de gemeen
teraad, dat o.a. inhield dat voor alle 
molenstroom 19,5 cent per kWh betaald 
gaat worden. 
Opvallend was dat het besluit unaniem 
werd genomen en dat sommige fracties 
zelfs pleitten voor extra's, in de vorm 
van startsubsidies. 

financien en fiscus 
Financiering en exploitatie is altijd 

een ingewikkelde zaak voor niet-specia
listen. Het financiële plaatje van een 
windmolencoÖperatie wordt echter al vrij 
helder. 
Het verhaal is gesplitst in investering 
en exploitatie. 
Voor de investering is belangrijk te we
ten dat een coÖperatieve vereniging recht 
heeft op 407. WIR subsidie. Naar alle waar
schijnlijkheid kan ook de 19% BTW, die 
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over de molen betaald moet worden, terug 
gekregen worden. Beide gedeelten (WIR en 
BTW) moeten wel eerst betaald worden en 
worden pas na ca. ll jaar terugbetaald. 
Een kort lopende lening bij een bank, 
bij verenigingsleden of bij de fabrikant 
moet hiervoor worden afgesloten. 
Voor wat betreft de exploitatie moet ver
meden worden dat er winst gemaakt wordt, 
want daarover moet vennootschapsbelasting 
worden betaald. Winst kan o.a. gebruikt 
worden voor het opbouwen van reserves. Ex
tra aandacht is nodig voor de rente die 
uitbetaald wordt. Rente betaald voor ex
terne leningen (vreemd vermogen) is af
trekbaar. De rente betaald aan leden (ei
gen vermogen) echter niet. 
Op verzoek van de vereniging in Haarlem 
heeft het Centrum voor Energiebesparing 
een financieel deskundige een onderzoekje 
laten doen waarin het voorgaande op een 
rijtje staat. Er moeten echter nog meer 
finesses worden uitgezocht. 

vergunningen en gemeente 
Bouwvergunning en opwekvergunning hoe

ven geen al te grote problemen op te leve
ren. Als gemeente en provincie toch moei
lijk doen kun je de Ombudsman (Ruud de 
Bruyne) inschakelen. Met nadruk werd nog 
eens gewezen op het zeer grote belang van 
een goede lokatie in verband met de wind
vang. Besteed daar erg veel aandacht aan 
en bereken wat de financiële consequenties 
zijn. 

molenkeus 
De vereniging in Delft maakte een over

zicht van de procedure om tot een keus 
voor de molen te komen. Randvoorwaarden 
waren: 
- er moet een keuringsrapport zijn; 
- het moet een Nederlandse molen zijn; 
- wiekdiameter tussen 10 en 20 meter. 
Verder speelden bij de afweging de volgen
de elementen nog een rol: prijs/prestatie
verhouding, investeringskosten, uiterlijk, 
bezichtigingamogelijkheden van de gondel 
en de stabiliteit van de onderneming. Al 
met al een tijdrovende aangelegenheid en 
het beschikbaar komen van standaard infor
matie is dan ook dringend gewenst. 

VERGEET NIET U AAN TE MELDEN VOOR HET 
VOORLOPIGE LIDMAATSCHAP VAN DE VCBW 
FRYSLAN EN KIJK OF ER IN UW OMGEVING 
NOG MEER GEINTERESSEERDEN ZIJN !!!!!! 
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