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Welhaast symbolisch is een nota van gemeenten, provincies en waterschappen met een
Investeringsagenda voor klimaat en energie voor de Kabinetsformatie van 2017. In die
nota komen de termen ‘windenergie, ‘wind op land’ en ‘windparken’ geen enkele keer
voor. Het woord ‘windturbines’: slechts één keer.
Een ander voorbeeld: in een lezing op 16 maart georganiseerd door de Friese Milieu Federatie zegt Jan Ros, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, tweemaal
expliciet dat windenergie op land weliswaar bijdraagt aan de klimaat- en energiedoelstellingen, maar daarvoor niet per se nodig is.
Derde en laatste voorbeeld: in het Nationaal Energiedebat 2017 georganiseerd op 9
maart door de Vereniging van Milieuprofessionals, komt windenergie op land vooral aan
de orde als activiteit van lokale energiecoöperaties en verklaren de aanwezige politici om
het hardst, dat burgers beter betrokken moeten worden. Een enkeling erkent zelfs dat er
in het verleden fouten zijn gemaakt.
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Toch verandering gaande?
Het helpt allemaal echter niet, als er bij u in de buurt plannen worden gemaakt voor de
bouw van een windpark. Maar ik vat het toch op als aanwijzing, dat het beeld van windenergie als de redder van het klimaatbeleid en van de overgang naar duurzame energie,
aan het kantelen is. Niet in één klap. Maar stapje voor stapje lijkt er sprake te zijn van
meer realisme over de betekenis van windenergie op land. Zoals Jan Ros het in Leeuwarden verwoordde: ‘Wind op land kan helpen bij het klimaat- en energiebeleid, maar het is
niet per se nodig.’ En dus kunnen we zo langzamerhand het NIMBY-verwijt definitief
naast ons neer leggen. Wij houden helemaal niet iets tegen, dat essentieel is voor toekomstige generaties, hoe graag commerciële belanghebbenden ons dat etiket ook willen
opplakken.
Niet alleen in de politiek verschuift het beeld van windenergie op land. Wellicht nog ingrijpender zijn de gevolgen van wat er aan de hand is met windenergie op zee. Rekende
de overheid tot voor kort voor windenergie op zee met een kostprijs van minimaal 12 tot
13 cent per kWh. In korte tijd ging die kostprijs drastisch omlaag: eerst naar ca. 7,5 cent/
kWh (het windpark van Dong Energy voor de Zeeuwse kust), en nu naar ca. 5,5 cent/kWh
(het Shell windpark, ook voor de Zeeuwse kust). Soortgelijke prijsdalingen doen zich ook
voor in Denemarken. Windenergie op zee is nu vrijwel even duur, zo niet goedkoper, dan
windenergie op land. En dat bespaart de overheid miljarden aan subsidie.
Een soortgelijke, maar minder abrupte daling doet zich voor met de kostprijs van een
kWh uit zonne-energie. Zo wordt in Duitsland een zonnepark gebouwd, dat energie zal
leveren tegen 4,5 cent/kWh. Bloomberg New Energy Finance verwacht daarom, dat er na
2020 massaal geïnvesteerd zal worden in zonne-energie, en voorspelt dat dit in 2030 de
goedkoopste vorm van duurzame energie zal zijn, met een kostprijs van 3 tot 4 cent/
kWh.

Bloomberg
New Energy
Finance
Bloomberg New Energy Finance
has been a pioneer in the clean
energy community since 2004.
Now fully integrated with the
Bloomberg Professional service,
our research and analysis continues to help clients navigate the
energy transition.
Leveraging the most sophisticated
new energy data sets in the
world, Bloomberg New Energy
Finance synthesizes proprietary
data into clear narratives that
frame the financial, economic and
policy implications of emerging
energy technologies.
Bron: BNEF.com
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Documentaire
Vervolg van pagina 1
Bloomberg verwacht ook, dat na 2020 batterij-opslag algemeen gangbaar zal worden bij
kleine installaties op het eigen dak. U mag raden naar de gevolgen voor bedrijven zoals:
Eneco, Essent en Nuon.

Windenergie niet per se nodig
Het is afwachten hoe dit alles op termijn zal uitpakken. Wat dat wachten nog extra
spannend maakt, is dat de Raad van State op niet al te lange termijn, uitspraak moet doen
over de toekomst van twee grote Rijkscoördinatieprojecten: Windpark De Drentse Monden
en Overmoerster in Drenthe en Windpark Fryslân in het IJsselmeer. In totaal gaat het
daarbij om ongeveer 460 MW opgesteld vermogen. Als de Raad van State de
inpassingsplannen en/of verleende vergunningen of vrijstellingen zou vernietigen, is dat
niet alleen een klap voor het bereiken van de 6.000 MW van het Energieakkoord. Ook
ontstaat er een politiek, bestuurlijk en juridisch hoogst ingewikkelde situatie. Welke
politicus heeft dan de moed om te erkennen, dat overheden de zaak totaal verkeerd aan
hebben gepakt, en dat ze daarom hun verlies moeten nemen? Want we weten nu, dat
windenergie op land bijdraagt aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Maar we weten
óók, dat we het niet per se nodig hebben. Wie neemt de politieke handschoen op?
Albert Koers

High Level Meeting
Het begint er steeds meer op te lijken dat de NLVOW een positie verworven heeft in het krachtenspel in Nederland. Wij waren verheugd dat wij nu ook uitgenodigd worden voor de High
Level Meeting over de Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken.
Langzaam maar
zeker wordt onderkend, dat wij een
serieus te nemen
Vereniging zijn, die
echt haar uitgangspunten volgt en
daarmee de belangen van onze leden
behartigt.

Natuurlijk kan een ieder de representativiteit van de NLVOW in twijfel trekken, gezien het aantal leden dat wij hebben, maar daarentegen is het zo, dat er geen andere landelijke vertegenwoordiging van omwonenden bestaat. De meeste andere partijen zijn ook niet representatief;
denk bijvoorbeeld aan organisatiegraad vakbonden.
Het grootste nadeel voor de NLVOW is, dat wij leden werven als er een windpark dreigt te komen - en dan nog maar een klein aantal van alle omwonenden bij dat park - en dat men onze
Vereniging weer verlaat, als het park niet doorgaat of als het park gerealiseerd is. Dit is een
punt om als NLVOW aan te werken, aangezien de Energietransitie per slot van rekening van ons
allemaal is en voorlopig ook de aandacht van iedereen zal houden.
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Onderstroom
De komst van een windmolenpark. Woede,
angst, protest. Maar na het geschreeuw
draait de camera door. Filmmaker Jeroen
Hoogendoorn legt windmolenpolitiek in Pingjum vast. Wat zich echter gaandeweg voor de
camera afspeelt gaat veel verder dan het wel
en wee van het actiecomité dat hij vanaf dag
één besluit te volgen. Er gaat langzaam een
doos van Pandora open. In zijn zoektocht
ontdekt Jeroen de achterliggende oorzaak
van het wantrouwen tussen burger en overheid. De macht van het geld. Hoe de windmolens de verhoudingen in dorpsgemeenschappen grondig verzieken. En is hij getuige van de
lobbycratie die zich in en rondom het Provinciehuis voltrekt. Zoals een geïnterviewde omschrijft: ‘Dit is Kafka in Friesland’. Deze film
gaat daarmee feitelijk over de haperende
energietransitie; over de staat van onze Polder, of misschien zelfs over de bedreiging van
onze democratie.

Het gaat over onze democratie
Tijdens onze ALV december 2016, is de documentaire Onderstroom getoond. Inmiddels is
hij ook uitgezonden geweest op NPO2.
De documentaire geeft veel reacties, maar
zoals de filmmaker zelf ook aangeeft, het gaat
niet over windenergie, maar het gaat over
onze democratie en hoe we met elkaar om
willen gaan om de grotere vraagstukken in
ons land aan te pakken.
Vanuit de NLVOW gaan we ook vol inzetten
op dit aspect. Het moet samen met elkaar en
niet over de hoofden van mensen heen.
In de komende periode zal er meer naar buiten komen over de manier, waarop we dit
willen bereiken. Windenergie is hierin symbolisch; maar het probleem is breder, en vraagt
daarom ook om een bredere aanpak.

Burgerparticipatie, de Energietransitie en
de nieuwe Omgevingswet
‘Wij vinden dat de nieuwe Omgevingswet onvoldoende de kwaliteit en kwantiteit
borgt van participatie door omwonenden. Wij vragen om medezeggenschap in het
traject en niet, zoals nu al het geval is, een vorm van inspraak waar vaak niets mee
gedaan wordt.’
Burgerparticipatie, de Energietransitie en de nieuwe Omgevingswet.
Onder deze noemer lopen er op dit
moment zeer veel trajecten, die
we zullen proberen te beschrijven
voor u.
Nieuwe omgevingswet
De basis van alles, is de nieuwe Omgevingswet
die er aan zit te komen. De wet is inmiddels
door de 2e Kamer, evenals de 4 AMvB’s die
daarbij zijn opgesteld. Het Ministerie is nu druk
doende om richtlijnen op te stellen en de invoeringswet te ontwerpen. Over de nieuwe Omgevingswet kunt u alles lezen op de website omgevingswetportaal.nl Als NLVOW hebben we al
vanaf een vroeg stadium geprobeerd om de
positie als omwonenden te verbeteren. Dit
gebeurt in het kader van het OIM (Overleg Infrastructuur en Milieu). In dit overleg bespreekt het
ministerie van I &M de grotere wijzigingen met
maatschappelijke organisaties. Het is een soort
klankbordgroep. Binnen het OIM zijn er nu bijeenkomsten over de nieuwe Omgevingswet,
waar wij nog steeds bij aanwezig zijn. Voor de
invoering van de Omgevingswet heeft het ministerie een projectorganisatie opgezet, waarin ook
door andere ministeries wordt deelgenomen
zoals het ministerie van Economische Zaken (EZ)
en van Binnenlandse Zaken. Als NLVOW hebben
we partijen in de 2e Kamer gevraagd om aandacht voor de borging van de rechten voor omwonenden. Wij vinden, dat de nieuwe Omgevingswet onvoldoende de kwaliteit en kwantiteit
borgt van participatie door omwonenden. Wij
vragen om medezeggenschap in het traject en
niet, zoals nu al het geval is, een vorm van inspraak waar vaak niets mee gedaan wordt.

Aan de slag met de Omgevingswet
Dit traject heeft tot doel om een handboek op te
stellen, op welke manier participatie ingevuld
kan worden. Ook hier worden diverse werkbijeenkomsten rond georganiseerd, waarin wij als

NLVOW onze ervaring inbrengen om zo een
betere positie voor omwonenden in het proces
te verkrijgen. Meer hierover: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

De Participatiewijzer
Samen met VEH zijn we bezig om een participatiewijzer op te stellen. Hierin wordt aangedrongen op een betere positie van omwonenden bij
duurzame energieprojecten met rechten voor
omwonenden, en niet, dat je als omwonenden
afhankelijk bent van gunsten. Het mag duidelijk
zijn dat we de gang van zaken rond windenergie
als voorbeeld hierbij gebruiken. Naar verwachting zal deze participatiewijzer half april worden
gepresenteerd en aangeboden aan de fracties
van de 2e Kamer. Het is de bedoeling dat deze
punten dan worden meegenomen in de coalitie
onderhandelingen.

Toolkit windenergieprojecten
Wij hebben aangegeven bij het ministerie van
(EZ) dat wij onze ervaring bij windenergieprojecten wel willen delen en zo ter beschikking
willen stellen. In overleg met EZ zijn we nu bezig
om deze ‘toolkit’ uit te werken.
Je zou kunnen denken, dat dit veel lijkt op wat
we samen met VEH aan het doen zijn, namelijk
de participatiewijzer. Maar de participatiewijzer
is ‘wat’ moet er geregeld worden en de ‘toolkit’,
is meer ‘hoe’ regel je dit dan vervolgens. Begin
mei en juni zullen we hierover werkbijeenkomsten gaan organiseren.

Leerplatform energie en omgeving
(LEO)
Naar aanleiding van discussiebijeenkomsten
(waaronder ook een energiedialogen) rond de
Energietransitie die door EZ zijn georganiseerd, is
er het Leerplatform Energie en Omgeving opgezet. In eerste instantie was hierin geen plaats
ingeruimd voor de NLVOW, maar inmiddels zijn
we hiervoor benaderd om toch deel te nemen.
Hier zullen we aandacht vragen voor de positie
van omwonenden en aandringen op meer zeggenschap voor omwonenden bij projecten.

Versnellingstafel Energietransitie
Naar aanleiding (of als invulling van) de energiedialogen heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO)
versnellingstafels opgestart, waarbij er op provinciaal niveau met partijen, meestal andere (semi)
overheidsinstanties zoals VNG, Waterschap, Heemraadschap, Staatsbosbeheer, RWS, Tennet, etc.
gesproken wordt, over hoe de Energietransitie
ingericht, maar vooral versneld kan worden. Ook
voor deze versnellingstafels zijn we als NLVOW
uitgenodigd en leveren we onze bijdrage.

GreenDeal draagvlak Energietransitie
Zoals wij als NLVOW bezig zijn met onze ‘toolkit’ is
ook de Natuur en Milieufederatie samen met Natuur en Milieu bezig om hun ervaring op het gebied
van windenergieprojecten op te tekenen. Als uitvloeisel hiervan hebben zij een traject opgestart
om te komen tot een Greendeal: een set van afspraken tussen partijen, waarin deze elkaar vinden
om samen te werken. Hiervoor hebben zij ook de
NLVOW benaderd.
In eerste instantie betrof dit een GreenDeal draagvlak Windenergie. Dit was voor ons als NLVOW niet
acceptabel. Onze achterban is, voorzichtig geformuleerd, niet enthousiast over windenergie, en wil
juist dat er breder gekeken wordt dan vooral windenergie met de Energietransitie.
Het lijkt nu een GreenDeal te worden met zeer
veel partijen en we zullen zien of er iets uitkomt,
dat ook voor ons en onze leden acceptabel is.
Wellicht mondt dit nog uit in een gezamenlijke
vorm van een gedragscode. Maar dat lijkt nog een
lange weg om te gaan.
Rob Rietveld

www.omgevingswetportaal.nl
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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Juridische Zaken

Foto: 3dman_eu CC0 Public Domain Pixabay.com

Er valt helaas niet zoveel te melden
over de juridische acties waar de
NLVOW zich mee bezig houdt. Ik
heb nu inmiddels drie keer aan het
secretariaat van Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus
gevraagd, hoe de vlag er bij hangt.
Tweemaal hoorde ik niets, en één
keer kon ik van het antwoord ‘geen
soep maken.’
Nederland heeft in augustus vorig jaar een
nota van antwoord ingediend op onze
klacht. Zowel Jan Veltman, onze advocaat,
als ik vonden dat geen erg sterk verhaal. Uit
de opzet en schrijfstijl leiden we wel af dat
die nota van antwoord waarschijnlijk uit de
koker van de landsadvocaat komt, en ik vat
dat maar op als bewijs dat de Haagse ministeries onze klacht serieus nemen. Dat merken we ook in contacten en gesprekken in
Den Haag: ze zitten er mee in de maag en
dus is het niet hebben van een uitspraak,
altijd nog beter dan een negatieve uitspraak. Binnenkort ga ik maar eens bellen
met Genève, en dan hoop ik eindelijk te
horen hoe de zaak verder behandeld gaat
worden. In principe zijn er twee opties: het
Committee vraagt ons en/of de Nederlandse Staat om verduidelijking van bepaalde
punten en organiseert pas daarna een
hoorzitting. Ofwel het Committee vindt, dat

het genoeg informatie heeft en het organiseert zo snel mogelijk een hoorzitting. Ik
vrees dat het wel eens najaar kan worden
voordat we een uitspraak hebben. Altijd al
gedacht dat het lang zou duren, maar niet
zó lang.
We zijn ook nog steeds bezig met het
onderzoek of commerciële windondernemingen, die in meerdere landen opereren
zich wel aan de OESO Richtlijnen houden
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen we die vraag voorlegden aan
Yard Energy, en daarna een enquête organiseerden onder onze leden over de opstelling van Yard, waren de rapen gaar. Na
een uiteindelijk weer rustig gesprek met
de directie van Yard, raakte ook de Rabobank als grootste financier van Yard projecten betrokken bij de discussie. Dit leidde tot een wat ons betreft verrassend
voorstel van de kant van de Rabobank:
om samen met andere Nederlandse banken te gaan werken aan een gedragscode
voor het financieren van windprojecten
op land. Op dit moment zijn we in gesprek
met de Nederlandse Vereniging van Banken om een daarop gericht project van de
grond te krijgen. Probleem is wel dat in dit
land zo ongeveer iedereen bezig is met
gedragscodes, en dat het overzicht een
beetje zoek raakt.
En tenslotte: de mediation tussen Eneco,
gemeente en omwonenden over Windpark Houten is mislukt. De vraag die we
ons nu stellen, is of het ten langen leste
niet tijd wordt om tegen Eneco een civielrechtelijke klacht in te dienen wegen onrechtmatige hinder? Dat daar sprake van
is, bewijst het rapport van het Copernicus
Instituut van de Universiteit Utrecht, maar
toch hebben we nog niet definitief besloten naar de civiele rechter te stappen.
Niet alleen is dat een kostbare procedure,
waarbij Eneco diepere broekzakken heeft
dan wij. Maar als de dagvaarding eenmaal
is uitgebracht, zijn alle kansen om de zaak
in overleg te regelen, definitief verkeken.
Echter, die kansen zijn al heel klein, en
dus zijn we in elk geval in gesprek met een
gerenommeerd advocatenkantoor over
onze kansen. Wordt vervolgd.
Albert Koers

Veiligheid eerst voor omwonenden en passanten bij
windturbines
Halverwege januari 2017 bleek er bij
Rozenburg sprake te zijn van ijsworp
op de A15, waarbij stukken dooiend
ijs afkomstig van windturbines op het
wegdek terecht kwamen, aldus de
politie. Toen de weginspecteur van
Rijkswaterstaat kwam, was er niets
meer te zien van het dooiende ijs,
zoals te verwachten was.
Wel is duidelijk dat dit type calamiteiten vervelende consequenties kan hebben voor passanten. De eigenaar van de windturbines,
Greenchoice, is van mening dat RWS dan
eerst moet aangeven van welke turbine die
ijsbrokken afgekomen zijn. Ook het Havenbedrijf Rotterdam heeft dit nu in onderzoek.
Volgens het Algemeen Dagblad : ‘staan nergens langs de A15, de turbines zo dicht op het
asfalt , dat de bladen boven de weg hangen’.
In Noord-Holland staan langs de A7 ook turbines zeer dicht op de snelweg , en ligt op 20
meter een hogedruk gastransport leiding
naast een turbine. Bovendien staat die turbine vlak bij een benzinestation, een werkelijk
brisante combinatie.
Bij windpark Westeinde zijn foto’s genomen
van ijsworp. Een gegeven dat zeker gevaar
oplevert om op het land te kunnen werken.
Bij de ontwikkeling van het windpark aan de
Nieuwe Waterweg bij Maassluis, stelde het
Hoog Heemraadschap, dat veiligheid voor
alles gaat, en dat daarom van de geplande 8
turbines, er één moet vervallen. Dit is de turbine die het dichtst bij de panden van de omwonenden zou moeten komen. De projectontwikkelaar is echter van mening dat voor
hun business model, die achtste ook nodig is.
Daarom gaan ze in beroep tegen het besluit
van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Wouter Vogelesang
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Ondersteuning Projecten
Er zijn op dit moment veel projecten, waarbij wij als NLVOW betrokken zijn. Het is ook zeer druk
met projecten, omdat in 2017/
2018 voor alle projecten de vergunningen rond moeten komen, wil
men eind 2020 een operationeel
windpark gerealiseerd hebben, om
zo de bijdrage aan de 6000MW op
land van het energieakkoord te
realiseren.
We zien ook dat de procedures meer en
meer onder tijdsdruk komen te staan,
evenals de zorgvuldigheid. Dit geeft ook
minder ruimte voor omwonenden, om
binnen het project zaken geregeld te krijgen. Een kort overzicht van enkele projecten waar de NLVOW (heeft) ondersteund.
Projecten:
WP WestFrisia (Medemblik), vergunning
via PIP bijna afgerond, ondersteuning is
afgerond;
WP Klein Piershil (Korendijk), PIP, nu bij
RvS, overleg over gebiedsfonds loopt nog;
WP Elsenburg (Oss), NRD gehad, nu MER,
open proces met veel inbreng van bewoners;
WP Hartelbrug II (Rotterdam), nu bij RvS,
ondersteuning bewoners en gemeente;
WP Ny Hiddum Houw (Cornwerd), NLVOW
ondersteunt bewoners in Omgevingsraad;
WP Wieringermeer, NLVOW ondersteunt
bewoners in Omgevingsraad;
Duurzaamheidsontwikkeling
Rijnenburg
(Utrecht), NLVOW ondersteunt bewoners
en proces;
Daarnaast helpen wij leden bij windparken
die diverse stadia van ontwikkeling zijn
zoals: Venray, Zwijndrecht, Den Bosch,
Maassluis, Maurik, Oude Tonge, Zaltbommel, Spijkenisse, Geldermalsen, Houten.

Windturbineparken nabij risicofactoren?
NLVOW pleit voor hanteren handboek Risicozonering als wettelijk kader
Westeinde, Noord Holland
Een windturbinepark vlakbij meerdere hoofdtransport hogedruk gasleidingen. Mag dat? De Gasunie waarschuwt voor ernstige gevolgen in geval er een calamiteit voordoet.
Als een wiek afbreekt of de
mast van de windturbine
omvalt, zal deze zich tot 6
meter diepte in de slappe
Noord-Hollandse kleibodem
dringen. De hogedruk gasleiding van maar liefst 120 cm
doorsnede en een werkdruk
van 60 bar zal zeker bezwijken. De gevolgen zijn dan
desastreus. In een cirkel van
300 meter is er geen overlevingskans. Volgens de richtlijnen in het handboek risicozonering is deze situatie
absoluut niet gewenst, maar
de
richtlijnen
hebben
geen wettelijke status. Dus
de provincie Noord-Holland
verleent de vergunning voor
het windpark zonder aarzeling.

Gezamenlijk de verantwoording nemen
Als NLVOW overzien wij het geheel, en dringen bij de betrokken partijen aan tot het
nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, als het gaat om het volgen en
implementeren van de richtlijnen bij dit soort risicovolle situaties. Daarom ondersteunen wij de omwonenden bij de bezwaarprocedure. Ons advies aan de overheid
is, om zich niet te verschuilen achter het ontbreken van wettelijke kaders. Een Provincie mag juist de kaders stellen. Het ontbreken van een wettelijke status vraagt in
dit geval om gezamenlijke actie door de windsector, gasbedrijven en de overheid. De
NLVOW kan daarbij helpen.
Samen met omwonenden blijven we deze tekortkomingen aanvechten. Schone beloften en richtlijnen zijn niet voldoende. Omwonenden hebben recht op juiste wettelijke kaders, die een betere bescherming bieden als het gaat om de bouw van windturbineparken. Een belangrijke eerste stap is ervoor te zorgen dat het handboek
Risicozonering wordt gehanteerd als wettelijk kader.
Henno Dasselaar
Zie hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/13/dit-is-een-potentiele-ramplocatie-1468834-a625348

Meer info: rob.rietveld@nlvow.nl
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Extra voordelen lidmaatschap NLVOW
VERENIGINGEN/
ACTIEGROEPEN

De NLVOW kan niet ‘van de wind leven’

Twee gratis exemplaren van het boek
Windenergie en de Overheid van Albert
Koers*
1x per jaar kan de Vereniging zonder

De NLVOW bestaat nu bijna zo’n vier jaar, en is nog steeds aan
het groeien. De NLVOW is actief op vele fronten, zoals in deze
nieuwsbrief is te lezen. Op het administratieve front is het die
jaren minder sterk meegegroeid. Niet bewust. Soms moet je
keuzes maken, omdat je nu eenmaal je tijd maar één keer kunt
besteden.

kosten een beroep doen op één van haar
specialisten voor bijvoorbeeld: invulling
en ondersteuning bij organisatie van een
informatieavond , overleg met bestuur
vereniging, inspreken gemeenteraad,
overleg met wethouder(s), overleg met
ontwikkelaar(s)
De NLVOW wil dit jaar haar website vernieuwen en daar ook een beschermd
gedeelte voor verenigingen aanbieden
met nog meer extra’s!

Met ingang van 2017 wil de NLVOW ook op het administratieve vlak een slag
maken op weg naar verdere professionalisering. Zo zal onder meer het ledenbestand worden geactualiseerd, en bij een correcte administratie, hoort natuurlijk ook de inning van de jaarlijkse contributie.
.

Lidmaatschap van de NLVOW biedt veel voordelen!
• Ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief (exclusief voor leden)
• Advies en kennis van onze specialisten
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond windenergie
• Toegang tot ons uitgebreide kennisnetwerk
• Ondersteuning van de lobby in Den Haag ter verbetering van de positie
•
•

Contact of meer informatie?

administratie@NLVOW.nl

van omwonenden
Professioneel advies op diverse terreinen met korting voor leden
Bezoek onze jaarlijkse conferentie tegen een gereduceerd tarief

De kosten van het lidmaatschap van de NLVOW voor een individueel lid zijn
€ 5,00 per kalenderjaar. Voor € 1,00 extra per persoon, is een gezinslid ook
NLVOW-lid.

* Windenergie en de overheid
Dit door Albert Koers geschreven boek,
bevat een schat aan informatie over
Windenergie die u nodig heeft 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.

Extra voordeel bij een verenigingslidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap van de NLVOW voor een vereniging zijn als
volgt opgebouwd:
€ 100,00 voor de vereniging (belangengroep/actiegroep etc.) plus
€ 1,00 voor elk individueel lid
De kosten gelden voor één kalenderjaar. Bij een lidmaatschap dat in de loop
van een jaar ingaat, worden de vervallen maanden na rato voor de verenigingsbijdrage van het bedrag verminderd. Het lidmaatschap moet vooruit
worden betaald en er vindt geen restitutie plaats als het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt beëindigd. Het lidmaatschap kan op elk moment
maar uiterlijk op 31 december van een kalenderjaar worden opgezegd.

Contributie betalen
Leden en verenigingen die hun contributie voor 2017 nog niet hebben betaald
kunnen dit doen door hun bijdrage over te maken op IBAN NL88 INGB 00006
2326 26 t.n.v. NLVOW onder vermelding van contributie 2017.
De NLVOW is per 23/09/2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58814965
IBAN Bankrekening:
NL88 INGB 00062326 26
www.NLVOW.nl
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Doneren mag altijd!
Donaties zijn erg welkom en worden gebruikt om onder andere onkosten te
betalen. Wilt u naast de contributie extra bijdragen dan wordt dat zeer op prijs
gesteld. Vermeld dan wel dat het om een donatie gaat.

