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Efkes foarstelle...
Ik bin Jikke Terpstra-de Jong, en bin sûnt begjin 2020 de skriuwer fan stifting
MAST, de inisjatyfnimmer fan it BuurtmolenTzum-projekt.
Wat driuwt my om dit te dwaan?
Myn driuwfear om yn dit bestjoer plak te nimmen hâldt ferbân mei myn
libbensmotto: ‘de mienskip en in leefbere wrâld binne en meitsje we mei
elkoar’. Dat betsjut foar my dat ik in bydrage leverje wol oan de mienskip yn
ús doarp Tsjom om dêrmei de leefberens te fergrutsjen.
Hieltyd faker wurde we konfrontearre mei de kompleksiteit en de gefolgen fan de
klimaatferoarings. Op mikro-nivo kin ik dêr in bydrage oanleverje troch sa faak mooglik op’e fyts
nei myn wurk te gean, nei te tinken by it dwaan fan oankeapen, it isolearjen fan ús hûs en troch
my yn te setten foar stifting MAST en koöperaasje TOER U.A.
As we mei de Buurtmolen stroom opwekke, skeelt dat alle leden jild op harren enerzjyrekken en
bliuwt der jild oer om it ferieningslibben yn Tsjom te stypjen. Ek kinne we yn de regio in bydrage
leverje oan projekten dy’t sûne grûn en it ferskaat oan blommen, ynsekten, bisten en fûgels
neistribje. Boppedat geane de griene stroom en de subsydzjes dan net nei de multinasjonals en
projektûntwikkelders dy’t ús fruchtbere lân fol bouwe mei sinneparken as datacenters.
It soe machtich moai wêze as wy as mienskip safolle mooglik yn ús eigen ûnderhâld foarsjen
kinne. Libje fan de produkten dy’t it lân en de bedriuwen om ús hinne ús biede. Mar ek foaral
om dat mei elkoar op te setten en te dwaan. Dus prachtich dat jimme mei dogge oan ús
BuurtmolenTzum-projekt.

Subsidie toegekend
HOERA!
Op 15 juli ontvingen wij van het Rijk de verheugende mededeling dat wij de
komende 15 jaren een garantietarief ontvangen voor de opgewekte stroom
door onze Buurtmolen. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
(SCE) maakt dit mogelijk en daarmee kunnen wij de exploitatie rendabel en
vrijwel risicoloos maken. Eén van de voorwaarden is dat coöperatie TOER
U.A. eind dit jaar minimaal 500 leden telt.
Daarnaast heeft de provincie Fryslân via het Leaderprogramma ons vorig jaar een
'stimuleringssubsidie' in het vooruitzicht gesteld bij het realiseren van de Buurtmolen.
De jaarlijkse opbrengsten van de Buurtmolen kunnen aangewend worden voor
maatschappelijke (energie-)doelen en/of ledenuitkeringen. Een toekomstig bestuur zal daar met
de coöperatieleden (jullie) over beslissen.
Dáár doen wij het voor!

Omgevingsvergunning
Algemeen
In de procedures voor een omgevingsvergunning kan iedere Nederlander zijn
mening over een zaak uiten. Bedenkingen worden in de vergunningprocedure door de gemeente beoordeeld, gemotiveerd en daarna wel of niet
in de vergunning opgenomen. Procedureel kun je bij de rechtbank alsnog
bezwaar maken. De rechter toetst dan de bezwaren en geeft daar een
(juridisch) oordeel over.
HELAAS...
BuurtmolenTzum
Het is jammer dat een buurtbewoner die op ruime afstand van onze geplande Buurtmolen
woont, alsnog een beroep heeft ingediend bij de rechtbank op de verleende
omgevingsvergunning door de gemeente Waadhoeke. Dit was onverwacht, want de
bezwaarmaker had in een gesprek met enkele bestuursleden van onze Buurtmolen aangegeven
dat hij besefte dat hij kansloos was. De beroepsprocedure is voor veel aspirant-leden en
vrijwilligers in de buurt en het dorp een teleurstelling, want we keken allemaal verlangend uit
naar de realisatie van ons duurzame en maatschappelijk ingestelde project.
De rechtelijke procedures kunnen tot gevolg hebben dat we een flinke vertraging oplopen. Het
kost ons in ieder geval extra tijd, energie en geld. We lopen de kans subsidies mis te lopen, wat
ten koste zal gaan van de ondersteuning van verenigingen in Tzum en bijdragen aan projecten
van bewoners die zich op positieve wijze inzetten voor leefbaarheid van ons dorp Tzum en de
omgeving. Kortom: ons doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld en de realisatie van
ons Buurtmolenproject schuift een stukje op naar de toekomst.
Het bestuur overlegt met de gemeente over de mogelijkheden het project zo snel mogelijk voort
te zetten.

Ledenwerving
De laatste maanden zijn we weinig actief geweest voor het werven van
nieuwe leden en het organiseren van officiële ledencontracten. Dat heeft te
maken met de zomervakanties. Ook hebben wij onzekerheden afgewacht
rond subsidies en vergunningen. Dat laatste is zoals bovenstaand vermeld,
nog een punt van aandacht. Maar we gaan door.
We zijn van plan om in september weer een push te geven en te starten met
het regelen van de officiële ledencontracten.
Jullie worden daar over ingelicht via een e-mailbericht of briefpost.

In de media
Er zijn op dit moment twee (dorps-)windmolenprojecten in Nederland die via
de coöperatieve Postcoderoosregeling en bijbehorende subsidieregeling SCE
hun maatschappelijke doelen willen bereiken: Tzum en Reduzum. Beide
projecten hebben onlangs hun SCE-subsidiebeschikking ontvangen. Nu
beiden de laatste hobbels zien te overbruggen. Waar dat voor
BuurtmolenTzum het beroep bij de rechtbank betreft, is dat voor Reduzum
onvoldoende aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk.
Succes komt door dromen, denken, durven, doen en vooral doorzetten!

Planning
Vanaf september gaan we verder met het werven van leden. Dan willen we
ook zicht zien te krijgen op de mogelijkheden om ons Buurtmolenproject tijdig
te voorzien van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Daarna kunnen
we de financiering regelen en de windmolen bestellen. De levertijd is
inmiddels opgelopen tot 9 maanden. Wij houden er rekening mee dat onze
Buurtmolen in het najaar van 2022 wordt geplaatst.
Geduld is een schone zaak, maar je moet er wel de tijd voor krijgen...

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.

