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Têgen kernenergie en vOOr een milieu-vriendelijk energiebeleid. NH\ 

BEZWAARSCHRIFT 
Bij aeze Nieuwsbrief treft u twee 

bezwaarschriften aan, te gebruiken 
voor de inspraak op de Planologische 
Kernbeslissing betreffende de vesti
gingsplaatsen voor de nieuw te bouwen 
kerncentrales. Per persoon kunt u er 
één insturen. Ruisgenoten kunnen per 
persoon ook een bezwaarschrift instu
ren. Als u een copieerapparaat te 
hulp neemt, kunt u ook vrienden en 
kennissen opwekken om hun stem te la
ten horenr Of het helpt is een tweede. 
Maar in ieder geval mag niet gezegd 
kunnen worden dat het de bevolking 
niet interesseert of er wel of niet 
nieuwe kerncentrales komen. 

Uw bezwaarschrift moet vóór 1 no
vember in Den Haag ontvangen zijn. 

VERKIEZINGEN 
In mei '86 gaan we voor de Tweede 

Kamer naar de stembus. In maart voor 
de Gemeenteraad. Jammer dat we nog 
steeds niet tegelijkertijd naar de 
stembus gaan voor commissarissen van 
de Koningin en voor burgemeesters. 
Toch is daar a lle reden toe. Kremers 
in Limburg, Van Agt in Noord-Brabant, 
Niers in Overijssel, Smallenbroek in 
Smallingerland en Eijgelaar in Lem
sterland, allemaal hoogwaardigheidsbe
kleders die de atoomlobby in de kaart 
spelen, voor flink wat miljoenen, ten 
koste van het leefmilieu van mens, 
dier en plant, en op den duur ook ten 
koste van de portemonnee van de kleine 
man en vrouw. Bij de komende verkie
zingen wordt het heel belangrijk om te 
kiezen op partijen die géén kernwapens 
en geen kerncentrales willen e~ w~l ge
kozen commissarissen en burgemeesters. 
In een democratie is hetgeen wat nu 
door deze dames en heren achter de 
schermen wordt bekokstoofd niet te 
pruimen. Onze eigen Hans mogen we 
daarbij niet vergeten. Als voorzitter 
van de SEP brokkelt hij, zonder demo
cratische controle, ook heel wat in de 

melk van het energiebeleid. 
In de week van 7 tot 13 april wor

den er overal in het land folders en 
affiches verspreid om kernenergie een 
belangrijk onderwerp te doen zijn bij 
de verkiezingen. Daarvoor zoeken we nu 
al mensen en organisaties, zoals vre
desplatforms, milieugroepen, stroom
groepen en afdelingen van politieke 
partijen, die begin april willen mee
werken. Graag uw aanmelding op een 
briefkaart naar KWA, Stasjonsleane 5, 
8614 AN Oudega W. 

Ook in de vorige Nieuwsbrief stond 
deze oproep. Tot nu toe ontvingen we 
echter te weinig reacties. 

VCBW FRYSLAN 
Donderdag 29 augustus had een af

vaardiging van het bestuur van de 
Vereniging tot CoÖperatief Bezit van 
Windmolens Fryslan (VCBW Fryslin) 
' s middags een gesprek met gedeputeer
de Van der Horst en 's avonds pleegden 
we gloedvol inspraak bij de Statencom
missie Financiën en Economische Zaken. 
Ter tafel lag een notitie •Teruglever
tarieven en collectieve exploitatie 
van zelfopwekinstallaties'. Het meer
derheidsstandpunt van GS kreeg onvol
doende steun i-n de Commissie F en E. 
Het minderheidsstandpunt was een zelf
de lot beschoren. Het lijkt redelijk 
om te denken, gehoord de discuaaie van 
de atatenleden, dat er iets uit komt 
dat een VCBW mogelijk maakt. Graag 
dus meer .aanmeldingen voor het voor
lopige lidmaatschap van de VCBW Frya
lan, p.a. Ed Tulen, Ald Mir 3, 8751 
TA Zurich. Tot nu toe kregen we ruim 
90 reacties. 
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voorstel van het Centrum voor Energie
besparing (CvE). 

EEN REGELING VOOR OPEN COLLECTIEVEN 
In deze paragraaf zal een regeling 

voor open collectieven nader worden 
uitgewerkt, zoals dat door de voorstan
ders van ons college voor een VCBW 
wordt voorgestaan. 

a. De regeling is alleen van toepassing 
voor kleinverbruikers. 
b. De regeling is van toepassing voot 
äue vormen van kleinschalige elektrici
teitsproductie. 
c. De verbruikers. die aan het collec
tief deelnemen. moeten allen in een 
straal van maximaal 5 km rond de collec
tieve installatie wonen. 
d. Het totaal opgestelde vermogen van 
de zelfopwekinstallàtie van het collec
tief dient in een redelijke verhouding 
te staan met de som van de behoefte aan 
elektriciteit van de bij het collectief 
betrokken verbruikers, een en ander ter 
beoordeling van de NV PEB. 
e. De bij het collectief betrokken ver
bruikers blijven al hun stroom van de 
NV PEB betrekken en rekenen die in zijn 
geheel met de NV PEB af. 
f. Het collectief levert alle elektri
iche stroom die door de door haar geëx
ploiteerde :installatie wordt opgewekt, 
rechtstreeks aan de NV PEB en ontvangt 
daarvoor de volgende vergoeding: 
- over de ene helft van de geleverde 

elektrische stroom wordt de volledige 
kWh-prijs vergoed ("doorlevering"); 

- over de andere helft van de geleverde 
elektrische stroom wordt de geldende 
terugleververgoeding betaald ("terug
levering"}. 

A• Voor het deel van de elektrische 
stroom dat wordt "doorgeleverd" aan de 
bij het collectief betrokken verbrui
kers brengt de NV PEB de kosten van het 
gebruik van het net in rekening aan het 
collectief. 
h. Voor het overige, alle regelingen die 
ook gelden voor installaties die door 
één verbruiker worden geëxploiteerd. 

TOELICHTING BIJ PUNT f. 
Bij een kWh-prijs voor kleinverbrui

kers van 24.8 cent en bij een eventueel 
per 1 januari 1986 verhoogde teruglever
vergoeding van gemiddeld 14 cent per kWh 
betekent dit, dat het collectief voor de 
geleverde elektrische stroom een vergoe-
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ding ontvangt van gemiddeld 19,4 cent 
per kWh, onder aftrek van de kosten van 
het net. Deze opzet is gekozen vanwege 
de eenvoud. In tegenstelling tot de Deen
se regeling, is wel een splitsing aan
gebracht in de vergoeding zodat het te
rugleverdeel apart zichtbaar wordt. Het 
andere deel wordt beschouwd als het ge
zamenlijke eigen verbruik van de betrok
ken verbruikers. 
In het geval iedere verbruiker zelf een 
installatie zou exploiteren, zou hij ook 
voor het deel van de opgewekte elektrische 
stroom dat hij zelf gebruikt, de volledi
ge kWh-prijs verdienen. 
De benutbaarheidsgraad, d.w.z. het per
centage van de door de installatie opge
wekte energie dat als "eigen verbruik" 
mag worden bestempeld, is gesteld op SO'k. 

MEERDERHEIDSSTANDPUNT 

Door ruimtegebrek kunnen we hier het 
meerderheidsstandpunt niet overnemen. 
Het kwam er op neer dat een VCBW via de 
tarieven gesubsidieerd zou moeten worden 
en dat willen de staten niet. Een VCBW 
zou, volgens dit standpunt, volledig ge• 
lijk gesteld moeten worden !Be't een instal
latie die door één verbruiker wordt ge
exploiteerd. Dus alleen een "teruglever
vergoeding" van gemiddeld 14 cent per kWh. 

DE DISCUSSIE 
Zoals eerder gezegd, er zal een nieuwe 

notitie komen van GS gebaseerd op wat dè 
Statenleden in de Commissie F en E ervan 
vonden. Wat vonden zij ervan? 

Alleen de VVD was mordicus tegen een 
VCBW. De overigen vonden toch wel, de 
één meer dan de ander, dat een VCBW ~ge
lijk moet zijn. Hete hangijzers waren de 
vergoeding van gemiddeld 19,4 cent per 
kWh en de straal van 5 km rond de molen. 
Een deel van de statenleden vond een ver
goeding van 19,4 cent gemiddeld een ver
kapte subsidie via de tarieven. Zij zagen 
liever zoiets als een startsubsidie per 
molen, met een vergoeding per kWh van ge
middeld 14 cent. 
Wat betreft de straal van 5 km rond de 
molen werd door verschillende Statenleden 
gezegd dat zo'n begrenzing een zeer hoge 
barriëre betekent voor een startende 
VCBW die haar leden over de hele provin
cie heeft wonen. Een terugleververgoeding 
van 14 cent per kWh en een straal van 5 
km rond de molen, betekent dat alle leden 
van de VCBW dicht bij elkaar moeten wo
nen in een zeer windrijke streek. 
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