
De molen, daar hoor je niks meer van. 
Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. 
Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. 
Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden. 

Maar.....
Dit schreven we op 23 november 2019 en vervolgens melden we dat vrijwel alles al was geregeld 
Als  laatste punt waarop we moesten wachten was de goedkeur van onze SDE+ aanvraag.
De aanvraag voor SDE+ subsidie was ingediend maar we moesten nog een aantal weken wachten 
op de acceptatie en daarmee voor 15 jaar lang een aanvulling op de prijs die we krijgen voor elke 
kWh die we opwekken en verkopen. 
De verkoopprijs van stroom is ongeveer 4 cent per kWh. De SDE zou dit aanvullen tot 5,8 cent.
Dat zou een gegarandeerd inkomen geven en daarmee de zekerheid dat we de molen terug 
verdienen, de €800.000,- inclusief de rente kunnen terugbetalen en na een aantal jaren weer kunnen 
investeren in plannen in de dorpen.
Het wachten op de goedkeur was dus het inbouwen van de zekerheid die we graag hebben. 

Dat het wel los zou lopen daarvan waren we vast overtuigd en met ons ieder die we er over 
gesproken hadden. We hadden op tijd de stukken ingeleverd en ze waren compleet. 

Weliswaar had een ambtenaar 12 dagen na het indienen op 29 oktober 2019 gebeld dat een van de 
papieren, het windrapport, niet het goeie was, maar dat goeie rapport had hij een uur later op zijn 
bureau en hij verzekerde aan de telefoon dat alles nu in orde was .

Het heeft niet zo mogen zijn. 
Op 12 januari kregen we te horen van dezelfde ambtenaar dat hij onze aanvraag heeft afgewezen 
omdat ze te laat was ingediend .
Hij had de aanvraag van 29 oktober verschoven naar 12 november ,het moment waarop hij het 
nieuwe windrapport kreeg. Daarmee was de aanvraag later dan andere projecten die dus voor gaan.

Wat nu ? Laten we duidelijk zijn . 
-We nemen geen enkel risico. Als we op wat voor manier dan ook niet de zekerheid krijgen dat we 
ieder zijn geld terug kunnen geven met rente stoppen we dus de procedure en komt de nieuwe 
molen er niet.
-We hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van onze aanvraag. De wijze waarop dit is 
gelopen geeft ons het gevoel dat we beslist niet fair zijn behandeld .
alternatieven zo ze er al zijn worden door ons bekeken op hun mogelijkheden en aan jullie 
voorgelegd . 
-We hebben in den lande (organisaties,ambtenaren en de politiek) altijd veel complimenten 
gekregen hoe goed Reduzum/Friens en Idaerd bezig zijn in hun streven naar een duurzaam dorp en 
een duurzame samenleving.
Daar waar mogelijk zullen we proberen of deze complimenten ook kunnen worden omgezet in 
steun in welke vorm dan ook.
–Uiteraard mogen we hopelijk daarbij ook blijven rekenen op jullie steun.

We informeren jullie zodra we wat weten.
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