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UITNODIGING
Met veel plezier nodigen wij jou uit om het heien van de 'mijlpaal'
bij te wonen. Dit wordt uitgevoerd door enkele buren van onze
Buurtmolen. Het vindt plaats op dinsdag 6 september om 11.00
uur.
Op zaterdag 17 september is de landelijke Open Energiedag.
Voor meer informatie, klik hier.
Ook dan willen wij jou in de gelegenheid stellen om op de
bouwlocatie te Laakwerd ons windproject in aanbouw te komen
bekijken. Op dat moment is de betonnen fundatie in de fase van
uitharden. Bestuursleden zijn tussen 15.00 en 17.00 uur
aanwezig om je meer te vertellen over het Buurtmolenproject en coöperatie TOER.
Je bent beide dagen welkom op 'Laakwerd 6A te Tzum', nabij het trafohuisje aan de
Lollumerweg/Slachtedijk. Een drankje staat klaar. Kunnen we je begroeten?

Planning
Begin juli is op de locatie te Laakwerd de oude molenfundatie
gesloopt. Op 6 september wordt de 'mijlpaal' geslagen. Er worden
18 heipalen, elk met een lengte van ongeveer 23 meter, de grond
ingeslagen. Een week later wordt minstens 100 m³ beton gestort
als fundatieplaat. Na het uitharden wordt in de week van 24
oktober de windturbine opgebouwd. Begin december zijn de
elektrische installaties klaar (onder voorbehoud van
materialenleveranties) en kan de windturbine in gebruik worden
genomen. Als alles volgens plan verloopt, vindt de feestelijke
opening op zaterdag 10 december plaats. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven
of persoonlijke mails.

Even voorstellen
Sinds de start van ons Buurtmolenproject werken we samen met
energieleverancier Greenchoice. Zij helpt energiecoöperaties in Nederland
bij het realiseren van groene energieprojecten. En straks gaan zij de
groene stroom afnemen die onze Buurtmolen gaat opwekken, gemiddeld
2,7 miljoen kWh per jaar. Greenchoice levert 100% groene stroom uit
Nederland aan haar klanten, dus ook aan jou als je stroom via
Greenchoice afneemt.
Hierbij geeft manager Lokale Energieprojecten Sander van Schaik, die als
bioloog in de energiewereld terecht is gekomen, zijn visie over
energiecoöperaties.
Het is interessant om te zien hoe energiebedrijven door de noodzakelijke energietransitie
zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Ze kunnen niet op oude voet doorgaan door de druk op het
klimaat en milieu, het gebruik van grondstoffen en ook om geopolitieke redenen. Dit is ook de
reden dat Greenchoice opgericht is. Samen met 130 coöperaties kunnen we zo richting geven
aan deze energietransitie.
Lokale energiecoöperaties zoals coöperatie TOER U.A., gaan een sleutelrol spelen met hun
groene projecten. Gemakkelijk gaat dat niet, maar het zijn vaak broedplaatsen voor het
opbloeien van lokale gemeenschappen, betrokkenheid en vergroten van het bewustzijn en
gedrag voor veranderingen. Daar krijg je later veel voor terug. Uiteindelijk bepalen burgers met
hun leef- en koopgedrag hoe we met onze wereld om moeten gaan. Wij helpen jullie daar graag
bij.
Met jullie BuurtmolenTzum-project wordt er een mooi begin mee gemaakt. Hopelijk zal
coöperatie TOER U.A. haar leden in de toekomst meer projecten en diensten aanbieden voor
duurzame energieopwekking en besparingen. Veel succes!
Greenchoice is dit jaar voor de 9e keer op rij weer branchewinnaar geworden als klantvriendelijkste energieleverancier van
Nederland.
Met een gemiddeld klantcijfer van 7,7 bleef Greenchoice de vier
andere genomineerden voor: Essent (7,6), Vattenvall (7,4),
Budget Energie (7,2) en Eneco (7,2).

Energietarieven, energiearmoede
De energietarieven zijn na mei 2021 sterk gestegen en zijn
momenteel ongekend hoog. Wij hebben op basis van CBS-cijfers
geanalyseerd wat dat betekent voor een huishouden met een
gemiddeld elektraverbruik van 3.000 kWh en 1.500 m³ gas per
jaar met een variabel contract. Vaste contracten zijn momenteel
nauwelijks meer mogelijk en niet aan te bevelen.
De energiekosten in 2021 zijn op basis van tarieven in april 2021
totaal € 1.931 (elektriciteit € 451 en gas € 1.480).
De energiekosten in 2022 worden op basis van tarieven in juli 2022, berekend op totaal € 4.343
(elektriciteit € 1.038 en gas € 3.305). Een kostenstijging van € 2.412 en 125%!
De energietarieven zijn in augustus verder gestegen en de verwachtingen zijn dat deze voor de
komende jaren 'hoog' zullen blijven.
Met name voor gezinnen met lage inkomens heeft dit nare gevolgen. Landelijk gaat het om
minstens 600.000 huishoudens. Helaas is het begrip energiearmoede hiermee een feit. Kijk na
of informeer bij de gemeente of je in aanmerking komt voor de 'eenmalige energietoeslag'
(maximaal € 1.300) of besparingsadvies aan huis. Voor meer informatie, klik hier.
Heb je zonnepanelen die je elektraverbruik volledig compenseren, dan heb je netto geen
elektrakosten en hou je daarbij zelfs geld over door de vaste 'vermindering energiebelasting'.
Voor bovenvermelde verbruikssituatie wordt in 2021 een teruggave van € 230 en in 2022 van
€ 438 op de elektranota berekend.

Ledenbijeenkomst en bestuursverkiezing coöperatie TOER U.A.
Na minstens drie jaar van voorbereidingen, wordt jullie
Buurtmolen waarschijnlijk op zaterdag 10 december aanstaande
in gebruik genomen. Dat willen we natuurlijk feestelijk vieren en
combineren met een 1e algemene ledenvergadering met
bestuursverkiezing.
De huidige 3 interimbestuursleden zijn tevens bestuurder van
onze voormalige dorpsmolen/stichting MAST. Dat willen wij uit
oogpunt van belangenverstrengeling gescheiden houden. Coöperatie TOER U.A. met minstens
500 leden, exploiteert BuurtmolenTzum, waarbij zij de grond pachten van stichting MAST.
De exploitatie van jullie Buurtmolen kent straks een jaarlijkse omzet van minstens € 250.000.
Dat moet in goede banen worden geleid. Wij vragen daarom competente bestuursleden als
voorzitter, penningmeester en bestuurssecretaris. Vooral ook met het idee dat coöperatie TOER
meer ambities heeft om haar leden in de reis bij de energietransitie te begeleiden.
Om de bestuursleden maximaal te ontlasten, worden de operationele taken uitgevoerd door een
beheerder/directievoerder.
Denk je een mooie rol te kunnen vervullen in deze nieuwe op duurzaamheid gerichte
organisatie, dan vernemen wij dat graag via info@toer.frl.
Meer informatie is te zien op de websites www.buurtmolentzum.nl en www.toer.frl.

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.

