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Stand van zaken met betrekking tot de kap.
Velen vragen ons hoe het staat met de verkoop voor de bio-energie. Het antwoord is:moeilijk.
Technisch is de gang van zaken als volgt. Eerst wordt gekapt, dan wordt het hout met behulp van een
lader op hopen gereden naar een plaats langs de weg of verhard pad. Dan komt de versnipperaar die
het verwerkte hout in grote vrachtwagens spuit. De versnipperaar weegt 25 ton, de geladen
vrachtwagens 40.
Er is een contract afgesloten voor de kap van de eerste 50 ha. Er is gekapt en vervolgens hield het
op. Het transport naar hopen en de versnippraar vonden niet plaats, evenmin als de betaling, ondanks
talloze aanmaningen en dreiging met juridische procedures, die overigens jaren gaan duren en voor
de investeerders hoge kosten zullen meebrengen.
In arren moede hebben wij toen een tweede bedrijf ingeschakeld Er is voor ongeveer 20 ha
getransporteerd en betaald door dit tweede bedrijf. Waarop het eerste bedrijf direct een claim heeft
gelegd op het ontvangen bedrag, zodat het nog niet aan de investeerders kan worden doorbetaald.
Het tweede bedrijf heeft ook een contract voor 60 andere hectaren, maar wil alleen als wij kappen en
op hopen transporteren. Dat doen wij op dit ogenblik in dienstverlening. Dit tweede bedrijf heeft ook
belangstelling voor nog eens 300 andere hectaren, maar verandert wekelijks van mening, ook over de
te betalen prijs.
Er zijn nog duizend andere zaken van belang, die ook ieder ogenblik veranderen.
Wij wijzen er nog op dat wanneer wij bedragen beschikbaar krijgen, niet iedereen direct wordt betaald.
Dat hangt ervan af of voor hun perceel al gekapt en geld ontvangen is. De percelen waar nu gewerkt
wordt zijn in het algemeen de kleinere. Aan vele andere zijn wij nog niet begonnen. Hiervoor maakten
wij duidelijk dat wel een begin is gemaakt en dat aan de andere hard wordt gewerkt en al het
mogelijke wordt gedaan.
Al met al een moeizame zaak, die ons (onbetaald) heel veel werk en zorgen brengt en voor de
investeerders nog geen uitkeerbare bedragen. Maar wij blijven er keihard aan werken.

