Jaarverslag 2014
(Om warm van te worden)

Voorwooord
In 2013 liepen wij warm voor het jubileum van MWB, die we al weer 25 jaar een
warm hart toedragen, omdat we warme voorstanders zijn van duurzaamheid en we
warme gevoelens hebben voor het milieu.
Vanwaar al die warmte?
Helaas, omdat het omslaat in een triest record in 2014.
Nog nooit was het in de laatste drie eeuwen zo warm, wat samenhangt met de
wereldwijde opwarming die voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door de
toegenomen concentraties van broeikasgassen, voornamelijk CO2.
Zullen we nog letterlijk roependen worden in de woestijn?.
Nee, maar de temperatuur van Frankrijk krijgen we hier wel. Dat krijg je, als je het
probleem met de Franse slag benadert.
De nationale doelstellingen ter voorkoming van de opwarming van de aarde worden
niet gehaald en van de internationale klimaatconferenties word je ook niet warm
(maar letterlijk dus wel).
MWB heeft dus reden genoeg -hoe kleinschalig dan ook- om door te gaan en soms
resultaat te zien.
Zo is er begin 2014 eindelijk een start gemaakt met een groenplan voor de
industrieterreinen Marne 1 en 2, waar we ons al vanaf 2008 -ieder jaar weer- voor
hebben ingezet richting de gemeente.
Ook hebben we het nieuw opgerichte Stadsbelang Bolsward warm kunnen krijgen
voor het feit dat MWB -en daarmee duurzaamheid- thuishoort in Stadsbelang.
En… we doen dit jaar al weer tien jaar mee met de Kerststal in de Broerekerk.
Maar ja, heeft dat iets met milieu te maken?
Ach, laten we zeggen voor het warme gevoel.
En daarmee wil ik u dit jaarverslag warm aanbevelen.

Titus Hettinga
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Activiteiten 2014
De Marne in het landschap
Al vanaf 2008 loopt het plan: ‘De Marne in het landschap’ en eindelijk op 8-1-2014
wordt MWB uitgenodigd bij wethouder Stoel van SWF, die met de mededeling komt
dat er eindelijk geld gevonden is om het project uit te voeren.
Elk jaar weer is door MWB de gemeente benadert om tot uitvoering te komen. Op 1411-2011 schreef voormalig wethouder Brouwer van de gemeente Bolsward:
“Het vast te stellen krediet is overgelaten aan de nieuwe gemeente. Omdat de uitvoering niet meer
te realiseren was in 2010, is dit voorbehouden aan SWF. Ik heb inmiddels een gesprek gehad met de
heer Dijk – SWF gemeente en bovenstaande aan hem meegedeeld. Zij zijn op dit moment serieus
met dit belangrijke project bezig. Ze willen het graag uitvoeren, omdat er door de gemeente
Bolsward indertijd toezeggingen zijn gedaan.”

In 2012 wordt ambtelijk aangegeven –in antwoord op vragen van MWB- dat besloten
is dat het project doorgaat. Het wordt evenwel 2015 dat het project ten uitvoer komt.
Windenergie
In de laatste bijstelling naar beneden gaat Nederland voor 16% duurzame opwekking
van energie in 2023 (in 2009 was de EU-richtlijn nog: 20% in 2020).
Om tot de doelstelling te komen, is vastgesteld dat Friesland 530 megawatt aan
windstroomvermogen realiseert. De werkgroep ‘Fryslân foar de wyn’ heeft getracht
sturing te geven aan de realisatie van windenergie op land. Op een gegeven moment
waren er drie initiatieven rondom Bolsward. Dat werd voor MWB te gortig en hoewel
zeer bewust van de noodzaak tot alternatieve opwekking en vaak betrokkenheid bij
voor en tegenstanders heeft MWB zich uiteindelijk neutraal opgesteld. Dat was
anders bij de Stichting DEB (Duurzame Energie Bolsward), onderdeel van MWB. Zij
heeft zich behoorlijk verzet tegen de windenergieplannen en zich met name gericht
op energiebesparing.
Groenbeleid
Bij de groenactiviteiten krijgen we veel steun en medewerking van Obe van der Meer
en wat planten betreft van Rintje Altena. Op de commissievergadering op 12-2-2014
is door Obe ingesproken namens MWB en melding gemaakt van de rigoureuze
omzetting van plantsoen naar gazon, het betreft zeker zo’n 25 vakken. De
communicatie hieromtrent was slecht met SWF, ondanks het feit dat we één of twee
keer per jaar om de tafel zitten met gemeentewerken. Het is duidelijk
bezuinigingsbeleid, maar gaat wel ten koste van vogels, vlinders en bijen.
3

Er zijn dit jaar twee natuurwandelingen gemaakt met Rintje Altena, een op 9–4 en
een op 1–11. Bij de laatste wandeling ging het vooral om paddenstoelen.
De boomplantdag voor de scholen werd gehouden op 12-3, waarbij het terrein ten
zuiden van zwembad en sportvelden voorzien is van een mooie nieuwe aanplant.
Nog steeds wordt schade veroorzaakt onder bij de
bomen door draadmaaiers. We gaan het weer
aankaarten.
Het maaibeleid is nog niet gericht op behoud van
bloemen, er wordt te vroeg gemaaid, waardoor er te
weinig zaadvorming is.
Op enkele plaatsen, zoals De Rânne, is het de bedoeling om het gras niet meer als
gazon te onderhouden, maar het te laten groeien en twee keer, en uiteindelijk één
keer per jaar te maaien. Door in het gras de ratelaar te zaaien (die groeit ten koste
van het gras) wordt geprobeerd de grasgroei te onderdrukken. Vanwege bezwaren
van de buurtbewoners is toch nog weer een stukje gazon gehandhaafd.
Bij de te kappen bomen stonden opnieuw de coniferen op het Mariahof en weer
moesten we actie ondernemen om deze bomen te sparen, die een roestplaats zijn
voor de ransuil.
Er is duidelijk de intentie uitgesproken dat de communicatie verbeterd moet worden.
En eindelijk… het Groenplan Marne 1 en 2 komt tot uitvoering. Obe v d Meer
vertegenwoordigt ons hier in.
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Stadsbelang
Begin 2014 is Stadsbelang Bolsward van start gegaan.
Voor het voorbereidend overleg was MWB betrokken maar
toen het er om ging Stadsbelang echt op poten te zetten,
moesten we afhaken vanwege de drukte voor het MWBjubileum. Wel hebben we altijd gemeend dat MWB een
plek verdient in Stadsbelang, gewoon vanuit de stelling:
‘Zonder duurzaamheid geen toekomst’. Er moest nog wel even voor worden gepraat
voordat Stadsbelang die overtuiging ook had, maar… het is gelukt.
In eerste instantie heeft Ysbrand Galama ons hier vertegenwoordigd, later is dit door
omstandigheden overgenomen door Titus Hettinga.
Stadsbelang vergt evenwel meer tijd dan was voorzien en wat betreft de
functionaliteit is er het probleem dat de ondernemers er niet in vertegenwoordigd zijn
en dat ook niet willen, terwijl dat wel de bedoeling was en natuurlijk ook nodig is.
Daarbij komt nog het probleem van een vertrouwensbreuk in november met B en W
in verband met de toestand rond het zwembad. Er is dus behoorlijk werk aan de
winkel om dit alles in goede banen te leiden.
DEBo
In een snel tempo ontstaan energiecoöperaties
in Friesland, voor een duurzamer milieu en om
samen zelfvoorzienend te worden.
MWB is er dit jaar ook druk mee, de vorming
daarvan neemt veel meer tijd dan verwacht.
De stichting DEB kon als zodanig niet meedoen in het geheel. Er moest dus een
coöperatie gevormd worden; dat betekent: opmaak statuten, bankrekening, e-mailadres, website, logo (staat afgebeeld, vormgegeven door Michiel Galama ),
subsidieaanvraag, publiciteit, overleg Coöp. Fryslân en zoektocht bestuursleden.
Voor het bestuur van onze coöperatie hebben we Wytze Brandsma kunnen
aantrekken met daarnaast de MWB-mensen: Ysbrand Galama, Hilbrand
Schuurmans en Titus Hettinga.
Marne College
Met het Marne College is reeds lang, vrij veel contact geweest. Door het initiatief van
MWB heeft het Marne College tot nu toe mee gedaan aan de 'Zonnebootrace'. Ook
in 2014 is dat weer een bijzondere gebeurtenis geweest. Als er evenwel de volgende
keer gestart wordt in Amsterdam, is dat waarschijnlijk niet meer haalbaar. Het zou
mooi zijn als het in 2018 met het ‘Culturele Hoofdstad-gebeuren’ weer een ‘elfsteden’-aangelegenheid zou worden, zodat ook middelbare scholen weer een
mogelijkheid hebben om mee te doen. Wij hebben dat alvast aangegeven.
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Geregeld worden in samenwerking met MWB profielwerkstukken gemaakt door
leerlingen van het Marne College, ook dit jaar weer in verband met de zonnebootrace
en de duurzaamheidsdag van 2013.
Tot slot
Er is een verschuiving bezig van activiteiten; dat heeft te maken met mankracht,
maar ook de gewijzigde omstandigheden van het gemeentelijk apparaat en sommige
positieve ontwikkelingen.
De veelheid aan biologische producten in de winkels heeft ons doen besluiten te
stoppen met de eko-tellingen.
Nu er een andere wethouder voor milieu is, hebben we opnieuw het kennisnetwerk
voorgesteld als overlegorgaan tussen SWF en de milieuorganisaties. En hoewel de
wethouder positief was, is het waarschijnlijk het ambtelijk apparaat dat de vorming
tegenhoudt. Eigenlijk zit MWB naar de gemeente toe op een dood spoor, dat te meer
was een reden om een vertegenwoordiging in Stadsbelang te verkrijgen. We zijn nu
in ieder geval weer op de hoogte van wat er staat te gebeuren.
SWF heeft een behoorlijk goede milieuparagraaf, onderschrijft de millenniumdoelstelling en wil een fairtrade-gemeente worden.
De miljeu-himmel-dagen worden buiten ons om georganiseerd en ook de
boomplantdag is een gemeentelijk gebeuren (alhoewel dit door ons nog wel
benadrukt wordt).
Een duurzaamheidsdag voor het Marne college (wat ontzettend veel werk met zich
meebrengt) was niet mogelijk.
Het deelautoproject in Bolsward is met het vertrek van Evert Salverda een zelfstandig
gebeuren geworden.
Met een vertegenwoordiging in Stadsbelang en de vorming van de Energie
coöperatie komt bij ons de vraag aan de orde of MWB nog haalbaar blijft.
We gaan in ieder geval door tot DEBo volledig meedraait en Stadsbelang goed
functioneert en daar hebben we het als MWB nog behoorlijk druk mee.
MWB heeft zijn stem laten horen in het waterschapsdebat aangaande herindeling
van de polders in de ‘Greidhoeke’ en we hebben meegedaan in het ‘Veengrondoverleg’. Ook praten we mee in de plannen voor het stadhuis en het aangrenzend
plein.
Het bestuur van MWB bestaat uit: Douwe Venema, Hilbrand Schuurmans, Michiel
Galama, Pier Postuma de Boer, Piet Mollema, Titus Hettinga en Ysbrand Galama.
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Financieel overzicht 2014
Miljeu Wurkgroep Boalsert

Ontvangsten

in euro

in euro

2014

Begro
ting

2014

begroting Uitgaven

bijdrage, donaties enz
giften div.
subsidies div. projekten

637,5
50
0

700
50
150

Lidmaatschappen (FMF)
Administratie, portie, website enz
Div.onkosten
Bankkosten
Projecten, acties enz.
Representatiekosten
onvoorzien

0
0
18,4
64,51
150
0
0

25
100
100
125
350
50
150

Totaal ontvangsten

687,5

900

Totaal uitgaven

232,91

900

Balans
Debet
kas per 1jan
2014

Credit
556,42

ontvangsten
totaal

232,91

687,5

uitgaven
kas per 31 dec
2014

1243,92

totaal

1243,92
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1011,01

