Bekijk de webversie

Wind mee of wind tegen...

Nieuwsbrief mei 2021
* Van onze projectleider
* Politiek enthousiast
* Subsidieaanvraag
* Ledenwerving
* In de media
* Planning
* Vragen of tips?

Van onze projectleider
Sinds 1993 is Aart Dijkstra betrokken bij de dorps-windmolen van Tzum. Als
initiatiefnemer, als bestuurslid, als adviseur en nu als projectleider. Vanaf 2016 is hij
samen met bestuursleden en vrijwilligers bezig om het succesvolle concept een
vervolg te geven. Het is nu de ‘Buurtmolen’ geworden waar ook de bewoners in de
regio aan mee kunnen doen. Aart vertelt in het kort wat hem beweegt zich in te
zetten als projectleider voor 'Buurtmolentzum'.
Door mijn jarenlange professie als energieconsultant ben ik ervan overtuigd dat we van de fossiele
energiebronnen af moeten. Waarom weet inmiddels iedereen, alleen: hoe?
Windenergie is in onze windrijke regio de meest effectieve en rendabele vorm van duurzame energie
opwekken. In Tzum hebben we daarom vanaf 1994 van de nood een deugd gemaakt: duurzame
energie opwekken met een eigen windmolen én de opbrengsten ten goede laten komen van de lokale
gemeenschap. Wat is het mooi dat het daarmee het dorp vóór de wind gaat, iedereen vindt dat
prachtig!
Het ‘dorpsmolenconcept’ wordt in de politiek ook gezien als een middel om meer draagvlak voor de
energietransitie te krijgen. Bewoners kunnen erbij betrokken worden. Ervaren ze mogelijk lasten, dan
moeten ze ook delen in de lusten/opbrengsten.
Door het Rijk wordt dat onder andere gestimuleerd door de zogenaamde ‘Postcoderoos-regeling’.
Voorwaarde daarbij is dat duurzame energieprojecten, zoals een windmolen- of een
zonnepanelenproject, door bewoners als mede-eigenaren zelf geëxploiteerd worden in coöperatieve
vorm. Met onze Buurtmolentzum gaan we dat waar maken en zorgen we ervoor dat de opbrengsten in
onze regio blijven. Fijn te weten dat jij dat ook belangrijk vindt.
Voor mij is die maatschappelijke kant minstens zo belangrijk dan de technische en projectmatige zaken
waar ik mee bezig ben. Samen staan we sterk. Daarover een volgende keer meer.

Politiek enthousiast
Eind januari hebben alle politieke partijen van de gemeente Waadhoeke unaniem
hun medewerking aan ons buurtmolenproject verleend. Ze waren vol lof over ons
initiatief en doorzettingsvermogen om dit duurzaamheidsproject te realiseren.
Vervolgend is in maart onze vergunningprocedure door het college van de
gemeente Waadhoeke afgehandeld.

Subsidieaanvraag
Op 1 april is de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE) geopend voor
het aanvragen van subsidie voor duurzame energie-installaties zoals een
windmolen. Wij hebben na diverse voorbereidingen de aanvraag op die eerste dag
van april bij het Rijk ingediend.Wij hopen voor augustus positief bericht te krijgen
dat ons Buurtmolenproject in aanmerking komt voor subsidie. Vanaf dat moment
kunnen wij de windmolen bestellen.

Ledenwerving
Momenteel kennen we rond de 430 deelnemers voor ons Buurtmolenproject. Nog
minimaal 70 erbij om aan de subsidie-eis van 500 te voldoen. Helaas blijven de
coronabeperkingen ons in de weg zitten om meer en persoonlijker aan de weg te
timmeren. Wij hopen dat we voor de zomervakantie alsnog meer publieksruimte
krijgen om nog enkele wervingsacties uit te voeren. Te denken valt aan enkele
plein- en straatacties door onze vrijwilligers.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via buurtmolentzum.nl/lidworden/ en
kunnen daarbij aangeven wie hem of haar heeft getipt. Dan ontvangt die tipgever een bonus van € 25,als de nieuwe deelnemer zich later als definitief lid van coöperatie TOER U.A. aanmeldt.
De waterscouts van Stichting Scouting Caspar di Robles in Harlingen gaan ons project promoten bij de
‘centrum-bewoners’ met postcode 8861 die mee kunnen doen. De aanbrengbonus van
€ 25,- per deelnemer wordt door de stichting gebruikt voor zonne- en windenergie op hun varend
clubhuis. Een win-win situatie! Als er andere verenigingen zijn die voor ons en zichzelf aan goede
doelen willen werken, kunnen zij dat bij ons melden. Vele handen maken licht werk.
De planning is dat wij in juni onze geregistreerde deelnemers formeel lid van onze coöperatie TOER
U.A. willen maken. Zij ontvangen daar tijdig informatie over.

In de media
Een leuke gebeurtenis betreft een project van Stephanie Bakker (journalist) en
Cynthia Boll (fotograaf) om een reportage te maken over ons Buurtmolenproject. Er
is namelijk weerstand tegen het grootschalige ‘windpark Fryslân’ in het IJsselmeer
en grote zonnestroomvelden. Ze willen laten zien dat het ook anders kan. Als dorp
en regio kun je zelf de energietransitie oppakken. Op een zaterdag in juni willen ze
een korte gesprekken voeren met circa 15 bewoners uit Tzum en omgeving die zich
als deelnemer hebben aangemeld. Het liefst voor hun woning. Wie een mooi verhaal heeft, kan zich bij
ons melden.

Planning
Vanaf september verwachten wij de bouwopdrachten voor onze Buurtmolen te
kunnen verstrekken. De levertijden voor diverse installaties zijn ongeveer 8
maanden. Dit betekent dat de opening van onze Buurtmolen uiterlijk in juni 2022
plaats gaat vinden.

Vragen of tips?
Als je nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij deze graag via de contactpagina van de
website buurtmolentzum.nl/contact/ of via ons e-mailadres info@buurtmolentzum.nl .

BuurtmolenTzum is een werkorganisatie van energieleverancier Greenchoice en energiecoöperatie TOER
U.A. Laatstgenoemde coöperatie is van, voor en door regionale bewoners in Noordwest Fryslân.
Met onze kennis en ervaring willen we duurzame energieprojecten uitvoeren waar de coöperatieleden bij
betrokken worden. Zo willen we bijdragen aan de energietransitie, economie en leefbaarheid in ons werkgebied.
Meer informatie is te lezen op onze website buurtmolentzum.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@buurtmolentzum.nl toe
aan uw adresboek.

