NIEUWSBRIEF JUNI 2013
Deze nieuwsbrief is vooral bestemd voor hen die onze brief van 31 mei 2013 hebben ontvangen, maar
wellicht ook voor anderen van belang.

In de genoemde brief hebben wij u laten weten dat wij met de kap voor de bio-energie thans een
opbrengst verwachten tussen 1000 en 1500 euro per hectare. Uit de brief werd ook duidelijk dat wij
gezien de twijfelachtigheid bij de afnemers niet precies kunnen zeggen wanneer u dit bedrag kunt
ontvangen.
Wij schreven ook dat, wanneer u hiermee niet akkoord kunt gaan, wij van ons contractuele recht
gebruik zullen maken om de bomen aan het eind van de looptijd te kappen en de opbrengst aan u uit
te keren. Wij verwachten dan hooguit 750 euro per ha, maar waarschijnlijk veel minder. Voor veel 7en 8-jarige contracten is de looptijd, inclusief de gratis verlenging, inmiddels verstreken. Maar ook dan
kan eerst worden uitgekeerd als het hout is verkocht.
Deze stand van zaken heeft tot nu toe enkele tientallen deelnemers ertoe gebracht te vragen of niet
op basis van 750 euro per ha kan worden afgerekend, maar dan snel. Dit heeft ons tot het plan
gebracht op bescheiden schaal geld van buiten aan te trekken om althans een aantal contracten
eindelijk af te wikkelen. In eerste instantie beperken wij ons tot die deelnemers die 0,3 ha of minder
hebben. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan kunt u dit uitsluitend per brief doen en wel
door deze verklaring in te sturen:
Ondergetekende verzoekt hiermee (al) zijn perceel/percelen robiniabomen in Polen te laten kappen
met een opbrengst van 750 euro per ha, tegen volledige kwijting van iedere vordering uit het tussen
PRF/Robiplant en ons bestaande contract.
De middelen die wij kunnen aantrekken zijn beperkt. Daarom denken wij in eerste instantie aan
contracten van 0,3 ha en minder. Maar ook zeer schrijnende gevallen met een groter conctract zullen
in overweging genomen worden. Dit geldt ook voor 22-jarige contracten die tot nu toe niet gekozen
hebben voor de bio-energie.
Wie de bovengenoemde verklaring instuurt, heeft binnen een maand zijn/haar geld op zijn/haar
rekening. Het in totaal beschikbare bedrag is beperkt. Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

