Beste Molenaars en bestuursleden,

De wind draait dit najaar naar de juiste kant, windmolens hebben in één keer EMISSIERECHTEN!!!

De “vermeden emissies en emissierechten” uit duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen, waar
wij vorig jaar iedereen al over inlichten.
Emissie experts en juridische expertises spraken ons van alle kanten tegen, “Windmolens hebben
GEEN emissierechten”.

Het vermijden, “Voorkomen” van emissies is tegenwoordig zo’n hot item aan het worden voor de
Energie giganten, dat zij een ware kruistocht gestart zijn.

Vanaf 2005 wordt er al met de vermeden emissierechten uit het Niet ETS gewerkt door de ETS stroom
giganten.
Dit wordt momenteel steeds duidelijker door inzicht in het systeem en het herstel van de ‘weeffouten’
van het ETS.
Daarnaast wordt het eigendomsrecht van vermeden emissies belangrijk in de compensatie van de
kolen en gascentrales.

Zo wordt het interessant wie kan aantonen wie de juridisch eigenaar is van welke soort van emissie
en welk emissierecht en op welk moment.
Kruistocht van energiegiganten tegen hernieuwbare energie (lees de onderstaande link)
http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/743/14804
Wij hebben aan u allen ook vorig jaar uitleg gegeven over de emissieprijs per ton en wat er ging
gebeuren in het komende jaar.
Deze was toen naar een € 3,-- per ton gezakt.

Wij vertelden toen ook dat onze Minister Wilma Mansveld 600 Miljoen Ton emissies uit de handel zou
gaan halen.
De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag het licht op groen gezet voor de bevriezing van 900
miljoen Ton CO2-uitstootrechten. (zie onderstaande link)
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/58912/eu-bevriest-900-miljoen-co2-uitstootrechten/

Hiermee zijn wij weer een stap verder gekomen om de Politiek in beweging te krijgen voor de
belangen die er spelen bij het vraagstuk “de Vermeden Emissies uit Hernieuwbare bronnen”.

Stichting E.I.C. zal de komende weken op de website weer diverse publicatie doen onder de knop;
Nieuws Stichting E.I.C. en beneden op de site onder de knop Nieuws.

Hiermee kan er vanuit diverse hoeken meer aandacht worden besteed en druk gegeven worden aan
deze misstanden binnen de huidige wetgeving.
Voor de Stichting E.I.C. is het van groot belang dat zoveel mogelijk belanghebbende zich aansluiten bij
de Stichting zodat wij richting de Politiek ons allen, nog sterker kunnen maken.
Mocht u in eerste instantie nog getwijfeld hebben en wilt u toch uw “Recht” kunnen benutten als
zelfstandig molenaar of als bestuur, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om met ons te kijken
welke mogelijkheden er nog zijn.
Ik hoop u allen bij dezen wederom voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Joop Boesjes , H.K. Kloosterman

