EIGEN DORPSMOLEN
VA N E N VO O R S I NT P H I L I P S L A N D

Enige tijd geleden is er contact ontstaan met de voorzitter van de Stichting Friese
Dorpsmolens.Het verhaal van de dorpsmolens in Friesland sprak ons geweldig
aan. Windmolens van en voor het dorp geven een mooie impuls aan de leefbaarheid van dorpen. Daar waar de overheid minder kan betekenen, kan door de investering in groene energie geld worden verdiend. Wij willen u vragen onderstaande
tekst aandachtig te lezen en naar onze informatiebijeenkomsten te komen. Zelf
zijn wij er van overtuigd dat dit idee veel moois kan brengen voor ons allemaal.
Wij zijn benieuwd of u met ons enthousiast zal worden. Wij hopen u te begroeten
op één van onze informatiebijeenkomsten.
De initiatiefnemers.

EEN DORPSMOLEN VOOR SINT PHILIPSLAND

NAAR FRIES VOORBEELD

U weet dat er al 5 windmolens staan op Sint Philipsland en dat er rond
het sluizencomplex van de Philipsdam nog 35 grote windmolens zullen
verrijzen. Voor al die 40 molens geldt dat u de lasten heeft en anderen de
lusten. Het leidde in Anna Jacobapolder tot een actiegroep tegen de
windmolens. In Friesland hebben dorpen zelf voor windenergie gekozen.
Voor Sint Philipsland geldt dat er nu een unieke kans is om via 1 extra
molen in de Kramerspolder heel veel goede dingen te kunnen realiseren
voor onze dorpsgemeenschap. In Friesland zeggen de mensen “de lusten
zijn veel groter dan de lasten”.

In Friesland zijn vanaf de jaren ’90 door
verschillende dorpen windmolens
gebouwd van, door en voor de bewoners
van dat dorp. Het idee is simpel: samen
met dorpsgenoten wordt geld ingelegd
om duurzame energie op te wekken. De
baten komen ten goede aan het dorp en
aan haar inwoners. De exploitatie van
windmolens is over het algemeen zeer
winstgevend. Vanuit de winst wordt
ondersteuning gegeven aan
onderstaande doelen. Zie hiervoor ook
www.dorpsmolensintphilipsland.nl.

De voorzitter van de Stichting Friese Dorpsmolens benoemt zijn
ervaringen als volgt: “Een enorme impuls voor de leefbaarheid van de
regio. Het beschikbaar krijgen en houden van middelen voor
sociaal/culturele werken en duurzame fondsen voor bijvoorbeeld
isolatie, zonnepanelen, warmte/koudeopslag etc. Er wordt lokaal
duurzame energie gemaakt, de revenuen blijven in de regio.”
De molen komt aan de noordkant van ons eiland, waardoor niemand last
zal hebben van slagschaduw. Voor de dorpsbewoners geldt dat de molen
in lijn komt met de 35 molens bij de Krammersluizen, zodat deze
nauwelijks tot niet zal opvallen.

ONDERSTEUNING DOELEN
behoud en onderhoud van karakteristieke gebouwen en kerken
duurzaamheidsfonds ten behoeve van energiebesparende maatregelen
verenigingen

algemene voorzieningen
scholen
festiviteiten
etc.

WAT LEVERT HET OP?
1.

Winst voor ieder lid door een korting op het stroomtarief van leden, of door subsidie op
groene investeringen van leden (energiezuinige aparaten, zonnepanelen, HR-ketels, etc.)
Het bedrag waarop een lid aanspraak kan maken is sterk afhankelijk van het aantal leden.
Voorwaarden zullen t.z.t. nader worden uitgewerkt.

2.

Zeggenschap over de overige winst. De molen wordt van de inwoners. Er komt een
bestuur en een ledenvergadering. Jaarlijks mag naar verwachting ten minste € 100.000,-worden besteed aan projecten ten behoeve van ons mooie dorp/eiland! U beslist hoe dat
geld wordt verdeeld. In Friesland wordt de winst jaarlijks verdeeld over gemiddeld 5
projecten per jaar, dusdanig dat alle bevolkingsgroepen mee proﬁteren van het rendement.

3.

Op al het bijeengebrachte kapitaal wordt jaarlijks een rente van ten minste 6% betaald.

WAT IS NODIG?
1.
2.
3.

Draagvlak van een grote meerderheid van de bevolking.
Medewerking van de politiek.
Voor een goede molen zullen wij als inwoners van Sint Philipsland ongeveer 500.000 euro
bijeen moeten brengen. Allen wie het rendement aantrekkelijk vindt, kan mee investeren.
De overige ± 85% van het benodigde bedrag kan via een bank worden geﬁnancierd.

UITLEG VAN DE PLANNEN EN MENINGPEILING
Via een aantal voorlichtingsbijeenkomsten willen wij onze plannen nader aan u uitleggen. Zonder breed draagvlak
komt dit beslist nooit van de grond. Er ligt een grote kans voor om met elkaar geld te verdienen en daarmee ons eiland
een economische impuls te geven. Bovendien heeft iedereen ook persoonlijk voordeel.
Graag nodigen wij u daarom uit om een informatiebijeenkomst te bezoeken in “De Wimpel”.
In verband met de verwachte opkomst verzoeken wij u zich hiervoor vooraf aan te melden via onderstaande
antwoordstrook of via e-mail info@dorpsmolensintphilipsland.nl. Opgeven kan ook via onze website
www.dorpsmolensintphilipsland.nl. Hierop staat ook al wat meer informatie en links met bestaande projecten in
Friesland. Wij verzoeken u voor 15 januari a.s. op te geven.
Wij sturen u vervolgens een persoonlijke uitnodiging voor 1 van de bijeenkomsten.
Aan het einde van de informatiebijeenkomst zal een stemming plaatsvinden onder de aanwezigen, zodat wij een beeld
krijgen van het draagvlak van onze plannen.
Alleen bij een grote meerderheid aan voorstanders zal het plan verder worden uitgewerkt.

PROGRAMMA VOORLICHTINGSBIJEENKOMST (+- 2UUR)
Programma voorlichtingsbijeenkomsten (± 2 uur)
Opening door onafhankelijk voorzitter de heer Henk Geluk
Uitleg van de plannen
Ervaringen initiatiefnemers uit Friese dorpen door voorzitter Stichting Friese Dorpsmolens
Ruimte voor vragen
Mening peiling
Sluiting

Wij hopen u te ontmoeten in “De Wimpel”.
De initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland
Marieke Wolse
Arjan den Braber
Ad Goedhart
Arjan Goedhart
Glen Moerland
Hans Slager
Leo de Oude
Wim van Nieuwenhuijzen
Wim Quak

ANTWOORDSTROOK
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Is aanwezig met ……. personen op de informatiebijeenkomst voor een Fliplandse dorpswindmolen.
Bezoekt de voorlichtingsbijeenkomst bij voorkeur:
Ochtend / begin middag / eind middag / begin avond / eind avond (doorhalen wat niet van toepassing is.)
Postadres:
Initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland
Zuiddijk 14
4675 BC St Philipsland

