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De belangenvereniging voor omwonenden windturbines

Nieuwsbrief NLVOW
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de NLVOW. Zoals gebruikelijk is het laatste kwartaal van een jaar altijd
erg druk. In deze nieuwsbrief dan ook een grote verscheidenheid van onderwerpen.

ALV & Onderstroom 9 december 2016
Op 9 december hebben we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in Zwolle. De stukken van de
ALV hee, u toegestuurd gekregen. De aanwezige leden konden zich verenigen in de gevolgde koers van de
NLVOW en de plannen die werden gepresenteerd. Ook de ﬁnanciële verantwoording werd in orde bevonden. Na
de ALV hebben we de documentaire “Onderstroom” bekeken over het wel en we rond het proces van Fryslân

foar de Wyn (ﬀdw). Deze documentaire zal nog op één van de landelijke kanalen worden uitgezonden. Heel veel
herkenning bij de aanwezigen over de gang van zaken, en hoe er met omwonenden wordt omgegaan. Er kwamen
diverse verhalen los van wat de aanwezige leden zelf hadden meegemaakt.

Evaluae RijksCoördinaeRegeling (RCR)

Aarhus voortgang

Wij hebben nog geen rapport gezien naar aanleiding
van de evalua(e van de RCR. Zodra wij hier wat over
vernemen, zullen we dit aan u doorgeven. Volgens
onze informa(e zou deze evalua(e nu wel afgerond
moeten zijn.

Over Aarhus is op dit moment geen nieuws
te melden. We wachten op een reactie van
het Compliance Committee, nadat Nederland gereageerd heeft op onze aanklacht.
Ook vanuit de Europese Unie is er nog geen reactie.

OESO klacht MVO
Rabobank / Yard Energie

Rabobank

Wij willen u allen bedanken voor de vele reac(es,
die wij hebben mogen ontvangen op onze oproep
om ons te melden hoe er met omwonenden wordt
opgegaan. Wij vroegen speciaal naar de projecten
van Yard-Energie, maar er is ook het nodige materiaal verstrekt over andere projecten, waarvan ook
menigeen geﬁnancierd lijkt te worden vanuit de Rabobank. Zoals al vermeld: onze klacht richt zich op
de Rabobank, en niet op Yard-Energie, omdat de
Rabobank zichzelf niet alleen hee, opgelegd zich te
houden aan de OESO-richtlijnen, maar ook aan de
Equator uitgangspunten. Yard-Energie was niet blij
met ons onderzoek. Inmiddels is er een verduidelijkend gesprek geweest tussen de NLVOW en YardEnergie.
Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016

Op 19 december hee, de NLVOW een
construc(ef gesprek gehad met de Rabobank, waaruit
naar voren kwam, dat wij op het hogere niveau - verduurzaming en energietransi(e - aan dezelfde kant
staan en willen staan.

Code spelregels windenergieprojecten
De uitkomst is dat NLVOW en Rabobank niet alleen posi(ef staan ten opzichte van het idee van een code met
spelregels voor het ﬁnancieren van windenergieprojecten op land, maar ook dat wij bereid zijn me9erdaad
mee te doen aan het opstellen van zo’n code. Verder is
afgesproken dat Rabobank contact zal zoeken met andere ﬁnanciële instellingen die ook windenergieprojecten ﬁnancieren om na te gaan of zij ook dit belang van
een dergelijke code onderschrijven.

reageren: reactie@nlvow.nl
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Bestuurswisseling
Op de Algemeen Ledenvergadering hee, Francis van Oorschot (Zuid Holland) aangegeven toe te treden tot het bestuur van de NLVOW. Dit aanbod hebben we met beide handen aangenomen. Er ligt veel werk om op te pakken.
Het komt extra goed uit, omdat Marlies Mulder door drukte in zowel privésfeer als haar werksitua(e, er niet meer
aan toe kwam om taken op zich te nemen. Met de komst van Francis, treedt Marlies terug. We bedanken Marlies
hartelijk voor haar inzet!

De nieuwe Omgevingswet

Klacht NLVOW/NKPW
Ombudsman

In de vorige nieuwsbrief hebben we al iets verteld over de nieuwe omgevingswet. Deze omgevingswet zal het proces gaan bepalen rond alle infrastructurele projecten en dus ook bij de
realisa(e van windparken. Wij zijn echter van mening,
dat de impact groter is dan alleen voor windparken. De
escala(e die we nu zien rond realisa(e van windparken
zullen volgens ons dan ook bij andere projecten kunnen
gaan optreden. We vinden dat hier wat aan gedaan moet
worden en dat de posi(e van de omwonende beter geborgd moet gaan worden. Wij vinden dit echter niet passen binnen de doelstelling van de NLVOW en zullen dit
via andere kanalen, onder een andere vlag, proberen
voor elkaar te krijgen. Er is een eerste start gemaakt via
een essay dat door (vooral) Albert Koers en Rob Rietveld
is geschreven en naar de kamer frac(es is gestuurd en
ook naar andere organisa(e die hiermee bezig zijn (zoals
bijvoorbeeld het ministerie van EZ, I&M en het IPO). Zodra dit meer omvang gaat krijgen zullen we u hierover
verder informeren.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hee, kunnen lezen,
hee, de NLVOW in samenwerking met het NKPW een
klacht ingediend bij de Na(onale Ombudsman over de fact
-checker, zoals die door de
borgingscommissie van het
energieakkoord (Nijpels) op de website van de SER is
geplaatst.

Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016

U hee, ook allemaal het persbericht van ons ontvangen waarin wij konden melden dat de na(onale ombudsman deze klacht gegrond hee, verklaard. Inmiddels hee, de SER/Borgingscommissie om een herziening gevraagd bij de Na(onale Ombudsman op grond
van het niet hebben ontvangen van de stukken (zoek
geraakt in hun postkamer), waarop zij verweer hadden moeten geven op de klacht. Dit verweer hebben
wij inmiddels kunnen inkijken en wij zien de uitkomst
met veel vertrouwen tegemoet.

reageren: reactie@nlvow.nl
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Begeleiding en ondersteuning bewonersgroepen
Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van projecten waarbij de NLVOW de bewoners actief ondersteunt. Ook zullen we voorbeelden uit de praktijk vermelden. Als eerste het beoogde windpark bij de Nieuwe Waterweg. Hierbij ondersteunt Wouter Vogelesang vanuit de NLVOW de bewoners, waarbij wordt ingezet op de gevolgen voor de veiligheid bij plaatsing van windturbines op een dijk. Een korte verhandeling van Wouter.
Bij Maassluis, aan de rand van de Nieuwe Waterweg ligt een woonwijk, vrijwel tegen de Nieuwe Waterweg aan. Een projectontwikkelaar wil daar op de zeedijk, een primaire waterkering, een windpark plaatsen bestaande uit acht turbines met een
ashoogte van 112 m en een wieklengte van 56 m. Ter vergelijking: een modern verkeersvliegtuig is 60 m breed en nauwelijks
groter. Een wiek weegt ongeveer bijna zoveel als een locomo(ef van ProRail: ongeveer 54.000 kilo;
de drie wieken samen zo’n 160 ton, de gondel weegt nog eens zoveel, en samen komen we dan al
aan een gewicht van een kleine 300.000 kilo, al met al ongeveer zoveel als een complete werktrein
van de NS. Volgens projectontwikkelaar weegt een wiek ‘maar’ 12 ton, ruim een factor 4 verschil.
Rondzwaaien van een drietal NS Locomo(even is nou niet iets waar iedereen rus(g naar kan staan
te kijken. Dat ze dan op ruim 100 m hoogte hun rondjes draaien, versterkt zeker een gevoel van
onveiligheid. Juist het veiligheidsprobleem was belangrijk in de bezwaarprocedure: de turbines
staan op een zeedijk, waar 7.500 mensen achter wonen.
Valt door wat voor reden ook, een wiek, of nog erger: de gondel naar beneden, dan slaat dat een
enorm gat in de dijk. De sondering gee, aan dat de eerste harde laag op 20 tot 30 m diepte zit en
hoever zo’n zwaar brok dan de dijk inzakt, is de vraag. Het neerstorten van de Jumbo bij Lockerbie sloeg een krater van 47 × 12
m, en een diepte van , naar men zegt , negen meter.
Hoe dat op een weliswaar sterke zeedijk uitpakt, is niet voldoende duidelijk gemaakt: de oostelijkste turbine mag al niet meer
van het Hoogheemraadschap. Deze gee, een te groot veiligheidsrisico. Nu is die dijk wel sterk; voornamelijk tegen zeewater,
storm en andere narigheden, maar niet tegen een brok van 50 tot 200 ton gewicht.
En nu nog even een technische opmerking: als je op het (na9e) strand je voeten wat op en neer beweegt, zak je langzaam een
beetje naar beneden. Dat komt ook bij een dijk voor. Het heet zeQngsvloeiing. Bij extreem weer met windpieken van orkaankracht of meer, zal ook een mast van een windturbine, met daarboven op een gewicht van een NS-werktrein echt niet s(l
staan.
Onder deze omstandigheden is het risico aanvaardbaar, meldt het adviesbureau Deltares aan het Hoogheemraadschap. Echter
bij een calamiteit, is de schade wel enorm.

Pee
tegen verlichng windmolens
Bewoners van de Friese IJsselmeerkust zijn een pe((e
begonnen tegen de felle verlich(ng van windmolens in
de Noordoostpolder. Langs de dijk van de Noordoostpolder zijn vorig jaar 86 windmolens geplaatst. Bewoners
van de Friese IJsselmeerkust kijken daarop uit en ergeren
zich mateloos aan de verlich(ng van de turbines. De verlich(ng is tot op een afstand van vij,ig kilometer te zien.
De pe((e staat nog steeds open om te ondertekenen.
Inmiddels zijn er wel veranderingen gekomen in de regels voor verlich(ng. De toplichten behoeven niet meer
te knipperen (zal door de wiekslag nog wel zo lijken) en
de toplichten worden gedimd bij helder weer. ASankelijk van het zicht kan het licht tot 90% gedimd worden.
U kunt de pee ondertekenen op de site van pees.nl via deze link
Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016

reageren: reactie@nlvow.nl

3

Nederlandse
Vereniging
Omwonenden
WIndturbines

De belangenvereniging voor omwonenden windturbines

Contributie
Hebben we de vorige keer gemeld dat we nogal laks zijn met het innen van de contribu(e, inmiddels hebben we versterking gevonden voor het administra(eve werk
binnen de NLVOW. Komende periode kunt u een mail verwachten met het verzoek
om de contribu(e voor het jaar 2017 te voldoen. We willen dan gelijk de ledenlijst
gaan opschonen. Tevens zullen we speciale (andere) arrangementen maken voor
verenigingen/s(ch(ngen/ac(egroepen om lid te worden. Gelijk met het registreren
van de betaalde contribu(e zal de ledenlijst opgeschoond gaan worden.

Administratie / contact
Indien u administra(eve vraag hee, en/of over uw lidmaatschap, dan kunt u een mail sturen naar:
administra(e@nlvow.nl
Wil u contact met onze secretaris, Wouter Vogelesang, dan kunt u een mail sturen naar: info@nlvow.nl

SP en PvdA dienen moe van ‘bezinning’
in over windmolenpark Drentse Veenkoloniën
De Kamer,
gehoord de beraadslaging, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederland een proces van energietransie is
ingezet, waarin ook wind op land een belangrijke rol speelt,
overwegende dat het van belang is dat de lasten en lusten
van deze energietransie eerlijk verdeeld worden, overwegend dat de waardevermindering van woningen een belangrijk punt van zorg is bij bewoners, en de huidige planschadevergoeding onvoldoende is om de echte schade, te compenseren, verzoekt de regering om in de nieuwe Omgevingswet een
nieuw schadevergoedingsarkel op te nemen, teneinde een
meer realissche schadevergoeding van de waardevermindering te bewerkstelligen, en gaat over tot de orde van de dag.

lusten, en erkenning van waardevermindering van
woningen.

Cruciale samenwerking
Echter, de duurzaamheidsopgave blij, onveranderd
staan en, zelfs al gaat Minister kamp deze mo(e uitvoeren, dan alleen is er kans van slagen voor Drenthe als alle par(jen gaan samenwerken om gemeenschappelijk tot een nieuw plan te komen voor de
realisa(e van deze opgave. Belangrijke vraag daarbij:
mag dit dan zonder windpark van EZ? En de spelers:
2e Kamer, EZ, Provincie en gemeenten Drenthe, IPO,
NMF, ac(egroepen en ini(a(efnemers. Een ﬂinke
kluif om die allemaal op één lijn te krijgen.
NLVOW volgt dit traject nauwle9end.

Boek
‘Windenergie en de overheid’

Eric Smaling / Jan Vos

Periode van bezinning
De komst van 45 grote windmolens in de Drentse
Veenkoloniën is onzeker geworden. De tweede kamer
wil dat de aanleg van het windmolenpark wordt uitgesteld. Het kabinet moet op zoek naar alternaeven die
dezelfde hoeveelheid duurzame energie opwekken.
Le>erlijk staat in de tekst dat het kabinet een ’periode
van bezinning’ moet inlassen, mede vanwege ’de onrust en wanhoop in de Drentse Veenkoloniën’. (Trouw
december 2016).

Duurzaamheidsopgave Drenthe
Het lijkt de goede kant op te gaan qua poli(eke bewustwording dat er bij de bouw van windparken te
weinig rekening gehouden wordt met de bezwaren
van omwonenden, de eerlijk verdeling van lasten en
Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016

Dit door Albert Koers geschreven boek,
Bevat een schat aan informa(e over
Windenergie die u nodig hee, om de
discussie aan te kunnen gaan. Tevens
wordt er een stevige reflectie gegeven
op het gedrag van de overheid in relatie tot windenergie en de omwonenden. U kunt het boek bestellen via het mailadres: bestellen@nlvow.nl Vermeld
hierbij uw naam, adres en aantal exemplaren. De
kosten voor het boek zijn €20,- voor leden en €25,voor niet leden (dit is incl. €5,- verzendkosten).
Zie ook onze website www.nlvow.nl voor meer informatie over het boek en de mogelijkheid om het te
bestellen. Het boek is ook via BOL.com te bestellen.

reageren: reactie@nlvow.nl
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© noordzeewind

2050: 90 % elektriciteit uit
oﬀshore-wind Premium
Benno Boeters | dinsdag 20 december
2016
Bouw & Civiele Techniek, Energie, Milieu
& Duurzaamheid
De gunning op 12 december van
de opdracht aan het consor(um
van Shell, Van Oord, Eneco en
Mitsubishi/DGE om het windpark
Borssele III/IV te bouwen, lijkt een
doorbraak voor oﬀshore wind in
West-Europa. De prijs per kWh van
€ 0,0545 (exclusief € 0,014
aansluitkosten) is verrassend laag.
Minister Kamp is enthousiast en ziet
grote kansen voor bedrijven en werkgelegenheid. En Shell is ‘teruggekeerd’: de
oliegigant deed ooit – in 2001 – mee in
het consor(um Noordzeewind, dat het
near-shore windpark (totaal 108 MW) bij
Egmond aan Zee aanlegde, maar trok zich
daarna weer terug op fossiele brandstoﬀen.
Nog geen week eerder, op 7 december,
schetste Gijs van Kuik bij zijn afscheid als
hoogleraar windenergie bij de TU Del,,
het toekomstperspec(ef voor wat er
verder nog staat te gebeuren op de Noordzee. En dat is nogal wat: hij schetste een
‘energie-odyssee’ die in 2050 moet resulteren in 25.000 windturbines op zee
die alle Noordzeelanden kunnen voorzien
in 90 % van hun elektriciteitsbehoe,e*.
Dat betekent dat er per week vij,ien turbines van elk 10 MW (nu is het topmodel
nog 8 MW) op zee geplaatst moeten
worden. Van Kuik geloo, er in: ‘Ik ben
een op(mist, maar er moet wel een hoop

gebeuren.’
Welke turbines het Deense Dong gaat
installeren voor Borssele I en II is nog
niet bekend, ofschoon de aanbesteding
al een half jaar geleden geschiedde,
maar het is aannemelijk dat de kavels III
en IV en de windparken voor Noord- en
Zuid-Holland gaan bestaan uit turbines
van minstens 8 MW. ‘Elke oﬀshore
windcentrale met een opgesteld vermogen van 700 MW is groter dan de
kerncentrale in Borssele en de meeste
kolencentrales’, zei Van Kuik bij zijn afscheid. ‘We hebben het over de grootste
draaiende machines op aarde, waarvan
de lengte van de wiek – of blad – groter
is dan de volledige spanwijdte van een
Airbus A380’, zo hield hij zijn collega’s
van de faculteit L&R voor. De lengte van
de turbinebladen gaat nu rich(ng 80 m.

het hele Noordzee-windenergie project 310.000 mensen aan werk helpt,
maar tegelijk 280.000 banen in de
olie- en gas sector doet verdwijnen.
Van Kuik haalde grappend een citaat
van een Britse vakgenoot aan om de
posi(e
van
Nederlandse
oﬀshorebedrijven te schetsen. ‘The
Danes deliver the turbines, the Dutch
install them. And we do the sandwiches.’ Hij vervolgt: ‘De Denen hebben een overweldigende marktposi(e in de bouw van oﬀshorewindturbines. Maar voor ondersteunende construc(es, installa(es,
de kabelleggers, de ontwikkeling en
bouw van speciale schepen en voor
trafosta(ons moet u echt een Nederlands telefoonnummer bellen.’

Centraal gelegen kunstmag
eiland

Ook het concept van TenneT om de
Noordzee-windparken te verbinden
met een centraal gelegen kunstma(g
eiland van 6 km2 op de Doggersbank,
waarop de leidingen samenkomen en
een distribu(ecentrale aanbod en
vraag naar de verschillende landen
regelt, ziet Van Kuik als een goede
Nederlandse bijdrage.
Overigens calculeert hij wel een ﬂinke
besparing in, bij de doelstelling om
met oﬀshore windenergie voor 90 %
in de elektriciteitsvraag van Noordzeelanden te voorzien. Met 2015 als
uitgangspunt meent hij dat een re'Denken op een andere schaal'
duc(e in verbruik van 30 % in 2050
mogelijk moet zijn. ‘Elke 1 MW mindNaast Borssele voor de kust van Walche- er verbruik betekent 3 MW aan beren, staan tot 2023 nog drie windparken sparing in de produc(e, want in de
van 700 MW elk. En tussen 2023 en 2030 produc(e, de omzeQng en het
moeten er nog eens zeven windparken, transport van elektriciteit gaat veel
elk met een opgesteld vermogen van
verloren.’
1.000 MW, in het Nederlandse deel van
de Noordzee bijkomen, een uitrol van 1
GW per jaar. Maar dat is dus alleen op
het con(nentaal plat van Nederland.
*De Odyssey 2050 is een productie
Om die 25.000 turbines tussen nu en
2050 voor alle Noordzeelanden (GrootBri9annië, Noorwegen, Denemarken,
Duitsland, België en Nederland) te installeren is ‘denken op een andere schaal
nodig’, zegt Van Kuik. Waar minister
Kamp spreekt over marktkansen en
10.000 nieuwe banen, stelt Van Kuik dat

Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016
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voor de Internationale Architectuur
Biennale Rotterdam (2016); con
cept: Maarten Hajer (UU) en Dirk
Sijmons (TUD), in samenwerking
met ministerie van EZ, Van Oord,
Shell, TenneT, Zeeland Seaports,
European Climate Foundation, RWE,
Natuur & Milieu, Havenbedrijf Rot
terdam, Haven-bedrijf Amsterdam
H+N+S Landscape Architects, Ecofys,
Tungsten Pro.
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Planschade is geen compensae

zich logisch, maar nu komt het moeilijke:
planschade is niet overdraagbaar. Mocht
u uw woning verkopen, dan kan de nieuwe eigenaar immers al weten dat er
windturbines gaan komen. Dat is op zich
ook logisch. Maar de nieuwe koper zal de
prijs betalen die uitgaat van de situa(e
waarin de windturbines er kunnen
komen. Dat weten we ook uit onderzoek.
U krijgt dus te maken met een situa(e
waarin enerzijds uw woning al in waarde
is gedaald, u de planschade nog niet kunt
claimen, maar de koper van uw woning
wel alvast de lagere prijs betaalt. Dat
fenomeen hee, de hoogste rechter in
ons land de naam ‘schaduwschade’ meegegeven. U hee, dus het nakijken, totdat
een eventuele vergunning onherroepelijk
is. Bij windturbinezaken moet u dan
gemiddeld 5 jaar wachten, bij infrastructuurprojecten duurt dit soms decennia. U als burger betaalt dus voor de plannen van uw eigen overheid.

“Men kan toch planschade verhalen?”,
is wat we vaak in den lande horen van
windontwikkelaars. Een mythe die we
bij deze willen ontkrachten, maar
zonder u alle moeilijke regels uit te leggen. 3 dingen moet u echter wél
weten:
Maatschappelijk Eigen Risico (MER)
Bij planschade krijgt u te maken met het
MER, dit is meestal 2% maar kan ook naar
de 5% oplopen. Wat poli(ci vaak niet
weten, en windontwikkelaars wél, is dat
de 2% MER over de woningwaarde gerekend wordt en niet over het schadebedrag. Een rekenvoorbeeld: stel u woont in
een huis van €300.000 en u hee, €10.000
planschade. Dan wordt van die €10.000
eerst 2% van uw woningwaarde afgetrokken, dus €6.000,-. U krijgt dan totaal
€4.000 vergoed, dus maar 40% van uw
werkelijke schade. Het percentage van
wat u vergoed krijgt loopt op naarmate
het schadebedrag groter wordt, maar
daarmee s(jgt vaak de onverkoopbaarheid
van uw woning ook. Maar stel in een extreem geval dat u €30.000 planschade
toegewezen krijgt, dan krijgt u dus
€30.000 - €6.000 = €24.000 vergoed van
de overheid. Dat is nog steeds maar
83,33% van uw werkelijke schade. Dat is,
áls u planschade kan claimen en u niet te
maken krijgt met ‘schaduwschade’. En als
u natuurlijk niet met 5% MER te maken
krijgt, zoals de Raad van State begin dit
jaar in een zaak toewees, want dan daalt
die 83,33% tot 50% en die 40% daalt tot
onder nul.

Doorloopjd
Maar stel: u wacht 5 jaar met de verkoop,
de vergunning is onherroeplijk en u dient
de planschade in net voordat u uw
woning verkoopt. De op(male situa(e,
toch? U dient uw verzoek tot planschade
in, u betaalt de €300 tot €500 die u
(aSankelijk van de gemeente waar u
woont) aan legeskosten moet betalen om
uw zaak in behandeling te laten nemen
en u vult het standaardformulier bij uw
gemeente in. Reuze makkelijk, want vaak
is dat 1 of 2 A4tjes. De gemeente stelt
dan een planschadecommissie in van
meestal 5 experts en huurt daarnaast een
professioneel bureau van taxateurs en
juristen in om uw 2 A4tjes in een keurig
lijvig rapport (meestal een puike 30 pagina’s dik) te beantwoorden. Natuurlijk vol
met verwijzingen naar jurispruden(e
(uitspraken van rechters), naar juridische
teksten uit het bestemmingsplan en naar
tal van onderzoeken. Daar mag een gemeente maximaal één jaar over doen en
na ontvangst moet u dan eventjes binnen
6 weken reageren. Maar u moet wel even
zelf voor een advocaat zorgen en eventueel voor een taxateur, tenzij u -

Schaduwschade
U kunt planschade indienen tot 5 jaar na
het onherroepelijk worden van de
bestemmingswijziging. Onherroepelijk wil
zeggen, dat u niet meer bij een rechter
kan procederen. Stel er zijn bij u in uw wijk
plannen voor windturbines, dan daalt de
waarde van uw woning onmiddellijk. Dat
weten we uit onderzoek. U kunt dat echter nog niet claimen, want u zou nog tegen
de vergunning kunnen procederen. Op
Nieuwsbrief NLVOW nr. 3/2016 - december 2016
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natuurlijk zelf verstand van zaken hee,.
Ahum...
Dan volgt er een besluit van het College
van Burgemeester en Wethouders en als
u het daar dan niet mee eens bent, dan
kunt u naar de bezwaarschri,encommissie, daarna naar de rechter. En daarna
naar de hoogste rechter. Zo komt het dan
dat de gemiddelde doorloop(jd van een
planschadezaak 2,5 jaar is. En die advocaatkosten die krijgt u natuurlijk niet allemaal vergoed. Welnee, dat zou té vanzelfsprekend zijn. Kent u het rekenvoorbeeld
van die €4.000 nog? Ga er maar vanuit dat
u die €4.000 kwijt bent aan advocaatkosten en taxa(ekosten. De legeskosten
krijgt u overigens terug als u de zaak
(gedeeltelijk) wint. Dat scheelt dan weer
€300 tot €500.
In de volgende NLVOW-nieuwsbrief zal ik
u meer vertellen over enkele van onze
lopende zaken. Hoe gemeenten als
Heerhugowaard en Houten hun burgers in
de kou laten staan en met welke foute
argumenten zij dat doen. Mocht een
poli(cus dit lezen: (jd voor de poli(ek om
hier verandering in aan te brengen. Tot
die (jd helpt het Planschade Instuut
burgers graag op basis van no cure no

pay, alleen de legeskosten betaalt u zelf.
Maar die krijgt u dus terug. Voor meer informa(e: www.planschadeclaimen.nl
Over
mr.
Michiel
van
(michiel@planschadeins(tuut.nl)

Geloven

Michiel van Geloven werd in 1977 in Utrecht
geboren en studeerde daar cum laude af in
Nederlands recht, met de specialisa(e bestuursrecht. Michiel zet zich steevast in voor de
rechten van burgers, vaak op no cure no pay
basis. Gedreven door de steeds toenemende
rechtsongelijkheid tussen burger en overheid. Om die reden neemt het Planschade
Ins(tuut geen opdrachten aan van overheden, behalve als de opdracht er op is
gericht om de overheid aan de kant van de
burger te scharen.

NLVOW wenst u een mooie
jaarwisseling en
een voorspoedig en bovenal
gezond 2017 toe!
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