
  ai?   .. al 1--f
i iiiiii zw lä&#39;
Eea. ""ï"=_`T`_&#39;š  u"
* S ""l
~&#39;\|›.å;-:=|›«| """“""“"&#39;"&#39;"“`  &#39;  """"”"""&#39;| Secretariaat: Theo van der Horn
De Marke van Leusen 14
7711 HH Nieuwleusen
e-mail: theovanderhorn@gmai|.com
www.nieuw|eusensyneL1,ie.n|
M
Âšê?ïê
?å§Â»<“&#39;
*my
.f\ az èï&#39;É.<" e?çjg
› :s
šåm
3%
it/  __.
Aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Dalfsen Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Datum : 19 maart 2013
Kenmerk : RV~2013003
Betreft : Beheer windturbines
Geacht College,
Energie duurzaam opwekken in gemeente Dalfsen geeft minder CO2-uitstoot en dat draagt bij aan een duurzamer Dalfsen! Een doel dat wij samen, u als burgemeester en wethouders en wij als Nieuwleusen Synergie, van harte nastreven. U overweegt, onder voorwaarden, de plaatsing van nog enkele windmolens in Dalfsen toe te staan. Indien daartoe wordt besloten, brengen wij graag onder uw aandacht dat Nieuwleusen Synergie enkele windmolens in eigen beheer wil exploiteren. Wij lichten deze ambitie
hieronder toe vanuit onze missie.
Missie Coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer U.A.
Coöperatie Nieuwleusen Synergie Beheer U.A. (kortweg Nieuwleusen Synergie) heeft de volgende missie: "Samen met daadkracht werken aan bewustwording en een leefbare toekomst voor een zelfvoorzienend Nieuwleusen, met gebruikmaking van duurzame energie en technieken".
Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt aan de hand van de termen `people, planet en profit&#39;. Nieuwleusen Synergie wil graag op de volgende wijze invulling geven aan deze termen:
- People : het bevorderen van het welzijn van de bevolking van Nieuwleusen;
- Planet : het voorkomen van uitputting van de basisgrondstoffen;
- Profit : het beperken van de energiekosten voor de bevolking van Nieuwleusen.
Om deze doelen te realiseren heeft Nieuwleusen Synergie diverse initiatieven gestart, waaronder de oprichting van een lokaal energiebedrijf. Het lokaal energiebedrijf heeft tot doel om te komen tot een
situatie waarin alle lokaal verbruikte energie zoveel mogelijk lokaal en op duurzame wijze wordt
geproduceerd (zelfvoorzienend). Een lokaal energiebedrijf levert veel op voor het dorp Nieuwleusen:
duurzaam geproduceerde energie, meer voorzieningszekerheid, lokale betrokkenheid, een
betaalbare energierekening voor de inwoners van Nieuwleusen en een impuls voor de
lokale economie. Daarnaast kunnen de winsten die gerealiseerd worden gedeeltelijk worden ingezet om andere initiatieven van Nieuwleusen Synergie, met name gericht op de sociale duurzaamheid, te financieren. Een lokaal energiebedrijf betreft al met al een unieke en belangrijke stap richting de
verduurzaming van de kern Nieuwleusen.



Ontwikkeling van windmolens
Eén van de stappen richting duurzame energieproductie, naast water- en zonnekracht, is het opwekken van windenergie. In Nieuwleusen west zijn recent 4 windturbines van 2 tot 3 MW in werking gekomen. Aanvullend daarop worden door de gemeente onder voorwaarden 3 windturbines van 3 MW voorzien. Een belangrijke voorwaarde van het College van B&W en de raad van de gemeente Dalfsen is dat de bevolking in de turbines moet kunnen participeren. Nieuwleusen Synergie onderschrijft dit standpunt en wil hierop
graag aanspraak maken. Indien de raad van de gemeente Dalfsen besluit tot het laten ontwikkelen van nog enkele windturbines in de gemeente, dan wil Nieuwleusen Synergie graag in eigen beheer of in samenwerking met een
ontwikkelaar 2 à 3 windturbines op het grondgebied van Nieuwleusen exploiteren. Deze windmolens zijn
toereikend om het particuliere stroomverbruik in Nieuwleusen op te wekken. Alle bewoners van
Nieuwleusen kunnen lid worden van Nieuwleusen Synergie en kunnen gebruik maken van de duurzame
stroomopwekking door Nieuwleusen Synergie. Hiermee is de participatie van de bevolking in de
windturbines ons inziens gemaximeerd.
Graag willen wij u, als college van B&W der gemeente Dalfsen, vragen om te besluiten dat Nieuwleusen Synergie 2 à 3 windturbines, welke reeds zijn voorzien, op het grondgebied van Nieuwleusen mag
exploiteren.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet, Coöperatie Nieuwleusen S nergie Beheer U.A.
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