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NIEUWSBRIEF, 5-de jaargang, januari I februari 1986, nunmer 1 
Roewel nogal klein van omvang, behoort deze Nieuwsbrief tot 
de "grotere" bladen van de anti-kernenergiebeweging. Dat 
gezien de oplage en de regelmaat van verschijnen. En we be
staan 5 jaa.r I 
In deze donkere tijden zal er weer veel gedaan moeten worden. 
Daarom: giro 52 30 463 t.n.v. KWA, Stasjonsleane 5, 8614 AN 
Oudega W, tel. 05154-9464 en 05150-16971. Wij zien uw vrijwil
lige bijdrage graag tegemoet. 

Têgén kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid. 

WAARSCHUWING ! 
Woensdagavond 15 januari, om half 

zeven, verzamelden zich zo'n 60 mensen 
in Emmèloord. Ter plekke werd het KEMA 
KEUR Korps gevormd, werd de voorliggen
de actie besproken, werden ladders en 
andere materialen verdeeld en ingela
den; even later vertrok een flinke 
stoet auto's over de binnenwegen naar 
Ena. Het 380/220 KV koppelstation van 
de IJsselcentrale was het doel. 

Bij de "bewaker" waren ~e lichten 
aan maar meer ook niet .• Nadat iedereen 
over het hek was geklommen, werd ont
dekt dat een klein hekje gewoon open 
was. Even later werd de sleutel van 
het grote hek gevond.en. Zo safe zijn de 
vitale knooppunten in het landelijke 
koppelnet! Of je nou tegen of voor 
kernenergie bent, gewoon een blunder 
van de ergste soort. De elektriciteits
voorziening van geheel Noord-Nederland 
kon lamgelegd worden. In jurli 1984 ont
plofte in dit zelfde koppelstation een 
transformator. Het noorden moest het 
toen enkele uren zonder stroom stellen 
met onder andere het gevolg dat een 
aantal winkeldeuren ontijdig vanzelf 
openden. 

Om de politie te helpen werden alle 
hekken open gezet. Het mocht niet baten: 
de politie kwam niet. Bellen naar het 
politiebureau hielp ook niet. Althans, 
toen de politie kwam waren de mensen 
uit Emmeloord, Urk, Lemmer, Oosterzee , 
Assen, Lochem, kampen enz. al weer weg. 
En de poli tiemannen vonden het blijk
bàar niet eens vreemd dat alle hekken 
open stonden. 

Nadat de apparatuur van het koppel
station was "gekeurd" en voorzien van 
stickers "Niet voor atoomstroom" en 
er nog wat vuurwerk was afgestoken, 
werd het sein voor vertrekken gegeven. 
De bezetting had toen een goed uur ge
duurd. 

Nu nog ludiek en ontspannen. De af
spraak was geweldloos en zelfs geen be
schadigingen van apparatuur per onge
luk. En in heel Nederland is de AKB in
staat tot dit soort acties, daar mag 
geen twijfel over bestaani Nog steeds 
hopen we dat acties die verder gaan niet 
nodig zullen blijken. Maar als de men:-
sen gezien hun burgerlijke verantwoor
delijkheid voor een democratisch Neder
land nogeens echt kwaad worden, wat 
dan? 
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In groen en wit uitgevoerd affiche 
van Stg. De Wekker te Utrecht. Tel. 
030 .. 31 82 86. 

VERKIEZINGEN 
WQensdag 19 maart: gemeenteraadsver

kiezingen. Woensdag 21 mei: verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer. Of u anders 
gaat stemmen of niet , dit keer zijn de 
verkiezingen uiterst belangrijk voor 
zowat elke zaak die je maar kan verzin
nen. In ieder geval voor de uitkeringen, 
de werkgelegenheid, ~~..!$~ea .. 
en even erge andere apéns, tege ke~n~l 
energie. Hoe "klein ec · 'u~ol'/' {#~n e:!:..J 
ander den.kt is gewo ll. u ~ï~ ~:at~ I 

. Gi&J•gitolt t:.!rd lOi.:._j 
')• ~ ... --.. ·~ .f 



betreft de VVD, onduidelijkheid kan hen 
niet worden verweten.: gewoon duidelijk 
een bezuinigingen en atoompartij. Met 
D '66 is het, sinds Van Mierlo weer van 
zich laat horen, duidelijk uitkijken. 
Van het CDA weet je waar je terecht 
komt, bij het tegengestelde van wat er 
in hun verkiezingsprogramma's staat. 
Dat wordt ook wel kiezersbedrog genoemd 
maar je mag je afvragen of dat niet o
verdreven is. Iets wat je van te voren 
kan weten, kan je toch eigenlijk geen 
bedrog noemen? Zeg nou zelf! Om de her
innering op te frissen: in het verkie
zingsprogramma van het CDA stond in '82 
"dat er nu geen nieuwe kerncentrales 
komen." Iedereen weet het: als het aan 
het CDA ligt komen ze er nu wel. 
We gaan verder, met de PvdA. Het is ho
pen dat Max van den Berg overeind blijft. 
Anders is het nog niet zo zeker dat ••• 

Vult u zelf maar in. Ach, dan 
blijft alleen "klein links" over. Wel 
safe, maar wel wat klein! Maar zoals va
ker is gebeurd, "klein links" kan de 
PvdA wellicht op het rechte pad houden. 

De schrijver van dit verhaal denkt 
dat hij wel weet wat hij stemmen moet 
bij de ver·kiezingen in maart en mei. 
U ook? In ieder geval zijn stemadviezen 
uit de tijd, dus zeggen we niets. U 
zoekt het zelf maar uitl Als u maar te
gen kernraketten en kerncentrales kiest. 
En voor het milieu. 

"STEM TEGEN KERNENERGIE, 
KIES VOOR HET MILIEU" 

Dit is het motto vart de campagne die 
in de komende verkiezingstijd zal worden 
gevoerd. Ze wordt opgezet door enkele 
landelijke en regionale organisaties en 
groepen, onder andere de KWA, die zich 
al jarenlang inzetten voor een toekomst 
zonder kernenergie. Zoals eerder gezegd, 
de verkiezingen worden heel belangrijk 
om dit doel te bereiken. De gemeente
raadsverkiezingen als aanloopje omdat er 
plaatselijk op energiegebied de komende 
vierjaar ook heel wat uitgevochten zal 
moeten worden. De Tweede Kamer verkie
zingen als klap op de vuurpijl feitelijk 
om een redelijk werkende democratie te
rug te krijgen! 

VERKIEZINGEN BESLISSEND? 
De verkiezingen kunnen beslissend 

WOrden over de vraag of de nieuwe kern
centrales, die de huidige regering wil, 

stem 1TEQEN 
1 keme~e 
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Deze sticker is te 
bestellen bij de 
KWA, door overmaking 
van f 1,- + f 0,60 
portokosten. U ont
vangt dan 5 van deze 
stickers op een iets 
groter formaat. 

ook daadwerkelijk gebouwd worden. En 
daarmee ook of een energiebeleid z6nder 
kernenergie, maar gebaseerd op energiebe
sparing, warmte-krachtkoppeling, moderne 
gascentrales en windenergie, een kans 
krijgt. Het is het één of het ander. Als 
er, voor miljarden guldens, 2 tot 4 kern
centralee worden gebouwd zal aan die an
dere energiebronnen nauwelijks meer aan
dacht kunnen worden besteed. Terwijl een 
toekomst zonder kernenergie veiliger is, 
en goed voor werkgelegenheid, milieu en 
portemonnee. 

GOKKEN MET VEILIGHEID 
Kernenergie stuit in Nederland, zoals 

in elk land waar de publieke opinie zich 
(nog) durft te laten horen, op brede 
weerstand. Terecht. Een groot ongeluk in 
een kerncentrale kan leiden tot vele hon
derden doden en kan een groot deel van 
ons land, welke locaties ook worden aan
gewezen, voor jar.en onbruikbaar maken 
voor mens, dier en plant. Ook kan de 
drinkwatervoorziening voor honderdduizen
den mensen en dieren in gevaar komen. 

Voor het kernafval bestaat nog (?) 
geen veilige oplossing. Interimopslag, 
voor 50 tot 100 jaar (I) schuift het 
probleem enkel door naar volgende genera
ties. 

Deze argumenten tegen kernenergie zou
den alle denkende mensen moeten overtui
gen. De huidige regering (en ook nogal 
wat burgemeesters, wethouders en gemeen
teraadsleden!) van CDA en VVD heeft ech
ter een andere visie. Zij gokt op een 
lage elektriciteitsprijs - vooral voor de 
grootverbruikers! -door het gebruik van 
kernenergie. Dat is werkelijk een gok. De 
energieprijzen schommelen zo sterk, dat 
het niet mogelijk is harde uitspraken te 
doen voor het jaar 2000. Nog afgezien van 
de vraag of de begrotingen van deze rege
ring voor de kerncentrales én de interim
opslag juist zijn, wat sterk betwiJfeld 
wordt. De kosten van zowel kleinere als 
grotere ongelukken zijn niet eens vastge-



legd in begrotingen, althans deze zijn 
nog niet naar buiten gebracht. 

Voorstanders van kernenergie beweren 
ook, dat kerncentrales nodig zijn voor 
de bestrijding van zure regen. Dat ar
gument snijdt geen hout. De eerste 
nieuwe nederlandse kerncentrale zou, 
als alles volgens regeringsplanning 
gaat, wat zeker niet het geval zal zijn, 
over tien jaar pas gaan draaien. Tegen 
die tijd moeten al lang radicale maat
regelen genomen zijn om de europese bos
sen te redden, anders hoeft het niet 
meer. Bovendien is het nog maar de vraag 
of kerncentrales niet evenzeer nadelige 
invloeden hebben op bossen, zoals op 
mens en dier, gewoon bij "normaal" be
drijf. 

BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE 
De Brede Maatschappelijke Discussie 

in 1984 heeft bevestigd wat al jaren 
duidelijk was: een ruime meerderheid 
van de nederlandse bevolking wil geen 
kerncentrales, maar wil de realistische 
en veilige weg van een milieuvriende
lijke energievoorziening inslaan. In 
die BMD bleek, dat kernenergie niet no
dig is. Een volwaardig alternatief is 
mogelijk. Het CDA en de VVD kiezen er 
echter voor deze duidelijke uitspraak 
te negeren en zelfs belachelijk te ma
ken. 

Hoewel de conclusies van de BMD eer
der in de Nieuwsbrief stonden, laten we 
ze hier nogmaals volgen. Stel voor dat 
u ze niet bij de hand zou hebben als u 
naar een verkiezingsbijeenkomst van het 
CDA of de VVD gaat. Dat zou spijtig zijn. 
De conclusies waren: 

* De overgrote meerderheid van de bevol
king wil geen uitbreiding van de toe
passing van kernenergie (74 tot 837.). 

* Een aanzienlijke minderheid wil slui-
ting van Dodewaard en Borssele (33 tot 

3. 

* De mogelijkheden van het gebruik van 
duurzame energiebronnen moeten zo snel 
mogelijk worden onderzocht en benut 
( 56 tot 75'7.). 

* De productie van elektriciteit, voor 
zover deze plaatsvindt in grote cen
trales, moet worden verzorgd door pro
vinciale en regionale bedrijven (42 tot 
507.) 

* De mogelijkheid dat de stroomproductie 
moet gebeuren door één staatsbedrijf 
onder controle van regering en parle
ment ondervindt slechts steun bij een 
kleine minderheid van de bevolking (24 
tot 28%). 

*Particulieren mogen beperkte hoeveel
heden elektriciteit produceren en door
leveren (57 tot 66%). 

* Grote centrales mogen niet in handen 
zijn van particulieren (83 tot 8~4). 

NOG ALLE VRIJHEID 
Eens in de vier jaar zijn politieke 

partijen heel direct van Óns, gewone men
sen, afhankelijk. Dat is als er een nieu
we Gemeenteraad en/of een nieuwe Tweede 
Kamer gekozen moet worden. Door de verkie
zingen van 1986 kunnen we de politieke 
verhoudingen zo veranderen dat, om te be
ginnen, de bouw van nieuwe kerncentrales 
niet doorgaat. We mogen die kans gewoon 
niet laten liggen! 

De huidige CDA I VVD-regering probeert, 
net als bij de kruisraketten, nog voor 
de verkiezingen de zaak zo veel mogelijk 
vast te leggen. Een aantal elektriciteits
bedrijven juichen dat uitbundig toe en 
zijn al optimistisch en enthousiast be
zig met de voorbereiding van "hun" kern
centrale. Er is echter nog een weg terug. 
Een nieuw parlement en een nieuwe rege
ring hebben alle vrijheid het energiebe
leid ten goede te keren. Er is slechts 
een principebesluit genomen en, tegen de 
tijd dat u dit leest, zijn waarschijnlijk 
de minst slechte vestigingsplaatsen aan
gewezen. Goede vestigingsplaatsen zijn 
er niet. Daar is Nederland te klein voor. 

Men wil u doen geloven dat er méér 
is gebeurd, met een behandeling in de 
Tweede Kamer en met regeringsbesluiten. 
Er kunnen nog geen concrete bouwplannen 
zijn. Er is nog geen enkele vergunning 
verleend. De zaak ligt nog open, na mei 
1986. 



GEEN KERNENERGIE, ALS U DAT WIL 
Kernenergie kan gestopt worden, als 

u dat wil. Niet alleen door te stemmen, 
maar ook door politici verantwoording 
te vragen voor hun standpunten, door 
hen te beivloeden met allerlei activi
teiten. Door in uw eigen omgeving te 
praten over de keuzen die we in maart 
en mei kunnen doen. Werk op uw eigen 
wijze mee aan de actie: 

STEM TEGEN KERNENERGIE, 
KIES VOOR HET MILIEU ! 
Wij helpen u graag een handje. Bij deze 
Nieuwsbrief ontvangt u 5 fraaie stic
kers en we hopen dat u een deugdelijke 
(be)vestigingsplaats voor ze zoekt. Als 
onze financiële middelen (waarvoor we 
ook van u afhankelijk zijn!) dat toe
laten, ontvangt u meer. Landelijk leg
gen we hutje bij mutje om een en an
der te financieren. 

De mensen die zich bij ons en bij 
Milieudefensie opgaven voor versprei
ding van materiaal in verkiezingstijd, 
krijgen van ons nog nader bericht en 
materiaal. Zo snel het er is. De KWA 
fungeert als steunpunt in de actie. 

SMEEKBEDE 
Begin januari werd bekend dat Van 

Agt, commissaris van de koningin in 
Brabant, in een persoonlijke brief aan 
Lubbers vraagt om Brabant bij de aan
wijzing van plaatsen waar een kerncen• 
trale mag komen, niet in de kou te la
ten staan. 

Volgens Van Agt is Moerdijk nog steeds 
uitstekend geschikt voor de vestiging 
van één of meer kerncentrales. 

4. 

Van Agt wijst er in zijn brief op, 
dat de vestiging van een kerncentrale 
van groot belang is voor een goede (fi
nanciële) ontwikkeling van het Moerdijk
terrein en hij attendeert op de optie 
van de PNEM op een deel van dit terrein. 
De PNEM wil er één of meer kerncentra
les bouwen. 

Van Agt heeft Lubbers geschreven om 
het kabinetsbesluit over de minst slech
te vestigingsplaatsen voor kerncentrales 
te beÏnvloeden. In december heeft de RA
RO, Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening, met Hans Wiegel als voorzitter, 
vernietigende uitspraken gedaan over 
Moerdijk als vestigingsplaats voor een 
kerncentrale. Naar de mening van de RARO 
is de locatie aan het Hollands Diep zo
wat de slechtst denkbare plaats. 

Mede om Van Agt steun te geven heb
ben het Brabantse CDA en de fractie van 
het CDA uit de Brabantse Staten in de 
eerste week van januari in persoonlijke 
brieven aan Lubbers - met een afschrift 
aan alle overige CDA-bewindslieden -
om aanwijzing van Moerdijk als vestigings
plaats van een kerncentrale gevraagd. De 
christen-democraten wijzen erop, dat 
Brabant zich het eerst als candidaat 
heeft gemeld. 

Volgens de Brabantse CDA-ers hanteert 
de RARO achterhaalde inzichten. "De over
wegend negatieve beoordeling die Moer
dijk in het RARO-advies verkrijgt, is 
derhalve niet terecht; de terzake door de 
RARO aangevoerde argumenten vormen daar
voor onvoldoende grondslag". Aldus de 
Brabantse CDA-ers. Het komt er op neer 
dat door deze rentmeesters der schepping 
elk onwelkom geluid terzijde wordt ge
schoven als het gaat om geld. Precies de
zelfde strategie als bij de conclusies 
van de BMD. 

Inmiddels hebben ook de fractievoor
zitter van de VVD in de Brabantse Staten, 
Jet Sengers, en de liberale gedeputeerde 
voor financiën, Max Jellema, een dringend 
beroep op de VVD-bewindslieden en vooral 
op de ministers Winsemius (Milieu) en Van 
Aardenne (Economische Zaken) gedaan om de 
Brabantse candidatuur voor een kerncen
trale te honoreren. Ook de VVD-fractie
leider in de Tweede Kamer, Ed Nijpels, 
die in Bergen op Zoom woont, is door 
Sengers en Jellema benaderd. 

Uit andere bron vernamen wij dat het 
nog maar de vraag is of Van Aardenne de 
smeekbeden uit het Brabantse wel zo leuk 
vindt. Hij woont namelijk in Dordrecht. 
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VERENIGING TOT COOPERATtEF BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLAN UA 

Secretariaat : Ald Mar 3, 
8751 TA Zurich (Friesland} 
Tel. 05177-608 

Postgiro 4869353, Scharneqoutum 
Frieslandbank: 29.62.37.108, Witmarsum 

OPMERKING VOORAF 
Als u er bezwaren tegen hebt om het 

VCBW-Nieus te ontvangen in combinatie 
met de Nieuwsbrief van de KWA, dan 
graag even een briefkaart naar Stasjons
leane 5, 8614 AN Oudega (W). Tot nu toe 
ging de verzending gezamenlijk omdat 
dat de helft in de kosten scheelt. 

BESTUUR 
Minstens maandelijks komen de be

stuursleden van de VCBW bijeen. Dat 
zijn Ed Tulen (secretaris), Willem 
Hiemstra (penningmeester), Dirk van der 
Ham (voorzitter), John Ruijmschoot en 
Pitty Meier (leden van het bestuur). Tot 
10 januari 1 86 had ook Paulus Zegwaard 
zitting in het bestuur. Waar zijn deze 
mensen mee bezig? 
Dat is met het verzamelen van ter zake 
doende informatie, met statuten, met 
ledenwerving, informatieavonden, inleg
gelden, contributies, contacten met de 
politiek. Een aantal studiedagen wer
den bezocht. Met Energie Anders en de 
Friese Milieuraad zijn gesprekken lo~ 
pende. 

STATUTEN 
De statuten zijn in concept vergaand 

gereed. We willen er echter niet te 
haastig mee zijn, om kennis te kunnen 
nemen van hoe andere VCBW's in den lande 
hun zaken regelen en ook om tot op het 
laatst in te kunnen spelen op provinci
ale regelingen. Uiteindelijk moeten de 
statuten naar een notaris. Vervolgens 
moet inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken volgen. 
Vóór de notaris komen nog de (voorlopi-

ge) leden van de coÖperatie. Met enkele 
maanden zullen de concept-statuten wor
den rondgestuurd om schriftelijk op- en 
aanmerkingen in te zamelen. Na verwerking 
van de op- en aanmerkingen moet misschien 
nog een tweede schriftelijke ronde volgen. 
Daarna kan een algemene ledenvergadering 
plaatsvinden voor accoordbevinding van de 
statuten en voor een bestuursverkiezing. 

Leden 
De VCBW Fryslan heeft nu welgeteld 104 

voorlopige leden, inclusief de 7 voorlo
pige leden waarvan de toezeggingen van 
hun inleggelden nog niet bekend zijn. Een 
mooi aantal om mee te beginnen: op naar 
de 2001 Dat moet toch kunnen met als 
werkgebied de gehele provincie Friesland. 
Zeker als elk voorlopig lid één nieuw 
voorlopig lid aanbrengt. Hebt u al uw 
vrienden en kennissen al opgewekt om zich 
ook aan te melden bij ons secretariaat? 

INLEGGELDEN 
Een cooperatie is een bedrijf ten dien

ste van haar leden en werkt met geld dat 
in hoofdzaak van die leden afkomstig is. 
Als voorlopige doelstelling van de VCBW 
Fryslan hebben we geformuleerd: 

De vereniging stelt zich ten doel het 
behartigen van de belangen van haar le• 
den door: 
a. het verwerven, oprichten, in stand 

houden, beheren en exploiteren van 
windmolens; 

b. het sti~uleren van het gebruik van 
duurzame bronnen van energie, in het 
bijzonder windenergie. 

Het verwerven, oprichten, in stand houden 
en beheren van windmolens kost geld. De 
inleggelden van de leden moetën gezamen
lijk, eventueel aangevuld met leningen 
van derden, voldoende zijn voor de kosten. 

Het exploiteren van windmolens moet 



geld opbrengen, zodanig dat in 10 tot 15 
jaar de inleggelden kunnen worden terug
betaald en er ook nog een redelijke ren
te mogelijk is. Als er leningen worden 
aangegaan, moeten ook die leningen met 
hun kosten uit de opbrengsten worden af
betaald. 

Geen bedrijf is zonder risico. In het 
ergste geval kan de VCBW Fryslän failliet 
gaan. In zo'n geval kunnen de leden van 
de coöperatie maximaal hun inleggelden 
verspelen. 

De 97 voorlopige leden waarvan we toe
zeggingen voor inleggelden ontvingen, 
zegden gezamenlijk f 36.200,- toe. Gemid
deld rond f 370,- per lid. De bedragen va
riëren van f 25,- tot f 1000,- per lid. 
We hopen dat de kleinere bedragen nog ver
hoogd worden door een spaarregeling. Ook 
hopen we dat er nog flink wat toezeggingen 
gedaan worden tussen de 500 tot 1000 gul
den. 

Enkele leden hebben hun inleggeld al 
gestort (wat niet de bedoeling was). Dat 
geld hebben we op een aparte rekening ge
zet. 

WAAR MOETEN DE MOLENS STAAN? 
Heel kort gezegd: windmolens moeten 

staan daar waar het constant flink waait. 
Dat is in de kustgebieden van Friesland en 
niet, om maar iets te noemen, in Grouw, 
Drachten of Appelscha. Ondanks dat we in 
Drachten tot nu toe de meeste voorlopige 
leden hebben. De genoemde plaatsen liggen 
in de minder windrijke gebieden van Fries
land en een molen die daar wordt geplaatst 
brengt aanmerkelijk minder op dan dezelfde 
molen die bijvoorbeeld in de buurt van 
Makkum is geplaatst. We waren dan ook niet 
zo erg ingenomen met het gedeelte van het 
voorstel van gedeputeerde Cock van der 
Horst dat op 29 augustus '85 in de Staten
commissie van Financiën en Economische Za
ken kwam, dat de leden van een VCBW in een 
straal van 5 km rond de molen moesten wo
nen. Tot onze geruststelling vond geen van 
de Staten zo'n bepaling nodig. Overigens 
wachten we nog steeds op de toen toegezeg
de gewijzigde voorstellen en het voorover
leg dat Cock van der Horst ons toen heeft 
toegezegd. Eerdaags kan de gedeputeerde 
hierover van ons een brief tegemoet zien. 

HET WERKGEBIED VAN DE VCBW FRYSLAN 
Als molens moeten staan daar waar het 

constant flink waait en als je de mensen 
in Grouw, Drachten , Appelscha of waar dan 
ook in Friesland, allen de gelegenheid wil 
bieden om zinnig mee te doen, kan het moei-

lijk anders dan dat de VCBW Fryslän de 
gehele provincie als werkgebied heeft. 
Dat is anders als b.v. in Haarlem en in 
Delft, waar de VCBW's zich beperken tot 
de stad Haarlem en de stad Delft. Van 
Haarlem is trouwens al bekend dat ze daar 
de grootste moeite hebben om binnen de 
gemeentegrenzen een geschikte plaats te 
vinden voor een molen. Aan de westkant 
van Haarlem is geen vrije ruimte meer 
zonder hinderlijke obstakels voor wind! 

Er zijn nog andere redenen waarom de 
VCBW Fryslän zich niet beperkt tot één 
dorp of één stad. Friesland heeft niet 
zo'n hoge bevolkingsdichtheid dat je in 
één gemeente aan voldoende leden én vol
doende inleggeld kan komen voor een VCBW. 
En niet te vergeten: elke plaatselijke 
VCBW heeft een plaatselijk bestuur nodig 
dat van wanten weet. Het VCBW-bestuur 
Fryslän begint te merken wat dat betekent. 
Het betekent studeren, veel papieren werk, 
ploeteren en het kost veel tijd. 

Een andere kwestie is dat wij heel 
graag plaatselijke contactpersonen willen 
hebben die de idee van coÖperatieve wind
molens propageren. Onze informatieavon
den in Drachten en Franeker (30 januari) 
kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. 
Daar zijn contactpersonen actief. In 
Drachten kunnen we dat ook heel goed mer
ken aan het aantal voorlopige leden dat 
we daar hebben. 

WEB EN VCBW FRYSLAN 
In Friesland is ook de Werkgroep Wind

energiebenutting (WEB) actief. Een orga
nisatie van "zelfbouwers": technisch aan
gelegde mensen die met veel vernuft en 
soms ook met veel kunst en vliegwerk en 
geduld, molens bouwen om deze te plaatsen 
op eigen erf. Een zeer waardevolle ontwik
keling! Al zou het alleen maar zijn om 
het technische uitproberen van diverse 
molenconstructies. En als hobby is zoiets 
ook niet te versmaden! 

Veel mensen hebben echter geen tijd, 
geld en een eigen erf om zelf een molen 
te plaatsen, nog afgezien van de vraag of 
zij in het meest windrijke deel van Fries
land wonen. En toch willen deze mensen 
"het gebruik van duurzame bronnen van ener
gie, in het bijzonder windenergie" stimu
leren. Om verschillende redenen. Deze men
sen kunnen nu bij de VCBW Fryslän terecht. 
Het WEB en de VCBW Fryslän vullen elkaar 
dus prachtig aan. Beide organisaties heb
ben geen enkele reden om lelijk tegen el
kaar te doen. Dat zou ook dom zijn. Mis
schien hebben we elkaar nog wel eens 
nodig. 
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