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Momenteel hebben we 552 huishoudens op de deelnemerslijst
staan. Er druppelen nog steeds aanmeldingen binnen. We zijn via
huisbezoeken bezig om nog circa 80 inschrijvers volledig te laten
registreren en € 1 te betalen. Helaas kunnen we die niet allemaal
benaderen door onvolledige contactgegevens.
We zetten daarom de ledenteller op de website voorlopig op 528
deelnemers.
Momenteel zijn we in de wachttijd van bestellingen terecht gekomen. De meeste zaken voor het
in gebruik stellen van de windmolen in november, zijn geregeld. Begin juli starten de
werkzaamheden op de locatie te Laakwerd met het slopen van de oude molenfundatie en
worden daarna de voorbereidingen voor de bouw van onze nieuwe Buurtmolen getroffen.
Op 18 mei heeft de rechtbank te Groningen ons laten weten dat de omgevingsvergunning voor
onze buurtmolen terecht is verleend door de gemeente Waadhoeke. De bezwaren zijn
ongegrond verklaard. We kunnen verder met ons project!

Even voorstellen...
Aangenaam, Scouting-Harlingen heeft een bijzondere
samenwerking met TOER en een schip. Lees verder, dan leggen
we het uit!
Harlingen valt deels in het postcodegebied van de Buurtmolen.
Maar ouwe seunen kijken van oudsher vooral richting zee; wat er
achter hun rug gebeurt ontgaat ze nogal eens. Maar eenmaal
geïnformeerd over de BuurtmolenTzum groeide het enthousiasme
daarover. Zo heeft dit Tzummer dorpsinitiatief nu ook een flinke
kluit stedelingen in de gelederen.
Met de provisiegelden daarvan haalden de Tobbedansers meteen een eigen molentje binnen
hun gemeentegrenzen. Dat zit zo. De Harlinger waterscouts bieden elke week groei,
ontwikkeling en empowerment aan meisjes en jongens vanaf 7 jaar. Dat gebeurt vooral met
activiteiten in, op en rond het water. Vorig jaar kochten ze een kloek schip om nóg meer
avonturen te kunnen beleven: di Adventure. Die varende uitvalsbasis zou zelfvoorzienend
moeten worden, vonden ze. Daarom legden ze meteen zonnepanelen op de stuurhut en de
roef. En mede dankzij provisiegelden van TOER U.A. gaan ze dit jaar op het bovendek van het
schip een kleine windmolen realiseren. Zo helpt de Buurtmolen Tzum ook op andere plekken
mee aan een betere wereld. Volg de ontwikkelingen rond dit scheepsmolentje via
https://www.facebook.com/caspardiroblesharlingen

Projectpartners
Wij willen jullie graag laten weten dat wij als coöperatie TOER
U.A. niet alléén ons Buurtmolenproject ontwikkelen en realiseren.
Daar zijn diverse andere organisaties en bedrijven bij betrokken.
Hierbij een opsomming zonder volledig te zijn:
stichting MAST, Greenchoice, coöperatie Energie Samen, Liander,
Energie Systemen Kroese, gemeente Waadhoeke, provincie
Fryslân, RVO/Ministerie van EZK, Streekwurk Noordwest Fryslân
(Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling/Leader), Fûns
Skjinne Fryske Enerzjy, Nationaal Groenfonds, Emergya Wind Technologies en diverse
onderaannemers.
En natuurlijk maken jullie als deelnemers/leden en buren ons plan mogelijk. Een mooi project,
niet alleen voor verduurzaming maar ook voor de (lokale) economie.

Stichting MAST
Zoals de meesten van jullie weten, is het Buurtmolenproject een
vervolg op onze dorps-windmolen. Dat is in 1994 gestart en werd
ge-exploiteerd door stichting MAST te Tzum tot 2016. De jaarlijkse
stroomopbrengst bedroeg in die periode gemiddeld 500.000 kWh.
De Buurtmolen gaat 2,7 miljoen kWh produceren per jaar, dus
minstens 5 keer zoveel. Stichting MAST gaat haar grond verhuren
aan coöperatie TOER U.A. voor het exploiteren van de nieuwe
Buurtmolen.
Met de huuropbrengsten worden projecten in het dorp
gefinancierd. Zo is dit voorjaar de totale torenverlichting
vervangen en van energiezuinige led-verlichting voorzien.

Marktontwikkelingen en coöperatiekorting Greenchoice
De energietarieven blijven extreem hoog. Onder andere coronaeffecten en de oorlog in Oekraïne hebben daar invloed op. Onze
projectpartner en energieleverancier Greenchoice heeft hier ook
mee te maken. Momenteel kunnen nieuwe klanten (en nieuwe
deelnemers aan BuurtmolenTzum) geen vaste
leveringscontracten afsluiten, dat is voor alle partijen te risicovol.
Zolang dit duurt, wil Greenchoice voor die klanten met variabele
contracten geen coöperatiekorting op haar leveringstarieven toepassen. Bij aanmelding via
'BuurtmolenTzum' (zie website, 'klant worden'), worden zij op een 'referentie-lijst' gezet zodat er
later bij het afsluiten van een vast contract alsnog coöperatiekorting verstrekt kan worden.

Vragen of tips?
Als u 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 samenwerkingsproject van energieleverancier Greenchoice en energiecoöperatie
TOER U.A. Laatstgenoemde coöperatie is voor, door en van 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.

