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Wat is de VWF? 
 
De letters “VWF” staan voor: Vereniging  
Windturbine-eigenaren Friesland. De 
VWF is een vereniging van eigenaren 
van windturbines met als doelstelling het 
coördineren en behartigen van hun 
belangen. De VWF heeft ongeveer 200 
leden, ook van buiten Friesland, die 
meer dan 250 windturbines hebben met 
een gezamenlijk opgesteld vermogen 
van ruim 100 MW. In deze folder treft u 
informatie aan over de activiteiten van 
de VWF. 
 

Belangenbehartiging door de VWF 
 
Op velerlei terreinen behartigt de VWF de belangen 
van (potentiële) windturbine-eigenaren. 
Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de inspraak 
en politici persoonlijk te benaderen bij de 
totstandkoming en evaluatie van het provinciale 
streekplan Windstreek 2010. 
 
Leden van de VWF kunnen met vragen over hun 
energiecontract, verzekering, onderhoud en de 
SDE terecht bij adviseur Yme Hempenius. Ook kan 
hij bemiddelen bij het aangaan van een nieuw 
energie-afnamecontract, als tussenpersoon 
optreden bij de bouw van een nieuwe windturbine, 
overleggen met de netbeheerder voor een 
netinpassing. Als er een afnamecontract via de 
VWF is afgesloten is hieraan ook een 
onderhoudscontract gebonden, hetgeen betekent 
dat bij aanpassingen geen extra kosten in rekening 
worden gebracht. Voor sommige werkzaamheden 
worden door de VWF wel kosten in rekening 
gebracht aan het lid op basis van een uurtarief of 
een vast bedrag per handeling. Yme Hempenius is 
te bereiken op telnr. 0515-232710. 
 
Voorts wordt gesproken met windturbinefabrikanten 
en onderhoudsbedrijven. Zo kan er een collectief 

onderhoudscontract opgesteld worden en is 
een contract opgesteld voor de ARBO-
keuring. Een ander punt van aandacht van de 
VWF is de onroerende zaakbelasting en de 
waardevaststelling van windturbines 
daarvoor. De leden van de VWF hebben een 
abonnement op het blad Windnieuws. Er is 
tweemaal per jaar een ledenvergadering waar 
de belangrijke veranderingen worden 
besproken, inleiders van belang voor de 
windenergie worden uitgenodigd. Verder 
wordt de leden voor een vergadering bij 
elkaar geroepen als dit nodig mocht zijn. Zo 
kan er voor een groep leden met een bepaald 
afnamecontract een overleg nodig zijn. De 
VWF behartigt de belangen van een groep 
leden met een VESTAS-turbine in het overleg 
met VESTAS, dit heeft o.a. geresulteerd in 
een all-in-contract voor de V52. 
Het bestuur vergadert een keer per maand 
samen met de adviseur. 
 
PDF 
 
Samen met Noordenwind en Feriening Fryske 
Doarpsmûnen heeft VWF Platform 
Duurzaam Fryslân opgericht. Deze 
vereniging heeft ten doel het bevorderen van 
de transitie naar-, alsmede de toepassing en 
het gebruik van fossielvrije en duurzame 
energievoorziening in de provincie Fryslân, 
zulks in het bijzonder door het herstructureren 
van het Friese windmolenpark zoals 
weergegeven in AANBOD600. 
 
NWEA en PAWEX 
 
NWEA is de landelijke organisatie voor de 
behartiging van de windenergie, lid zijn de 
windturbinefabrikanten, nutsbedrijven, 
projectontwikkelaars en windturbine-
eigenaren. De PAWEX is als landelijke 
vereniging verantwoordelijk voor de wettelijke 
taken als overleg met de netbeheerder. Alle 
leden van de VWF zijn ook lid van de NWEA 
en de PAWEX. Het bestuur vertegenwoordigt 
hen bij deze verenigingen, hierdoor gaan er 
geen stemmen van de particuliere eigenaren 
verloren. 
 
De NWEA behartigt op landelijk niveau met 
name de collectieve belangen van 
windturbine-eigenaren, zoals de MEP en de 
opvolger de SDE, hiervoor zijn er contacten 
met de uitvoerende organisaties als 
AgentschapNL en CertiQ. De NWEA en de 
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PAWEX overleggen over diverse zaken die voor 
turbine-eigenaren van belang zijn met het ministerie 
van Economische Zaken en met name met de DTe, 
Dienst uitvoering en toezicht Energie is onderdeel 
van het Ministerie van Economische zaken. 
PAWEX is erkend als representatieve 
vertegenwoordiger van één van de marktpartijen en 
als zodanig betrokken bij het wettelijk overleg over 
tarieven, voorwaarden en wetswijzigingen. 
Overleg van NWEA met VNG heeft geleid tot een 
landelijke regeling voor het bepalen van de WOZ, 
deze gaat uit van een vaste vervangingswaarde 
met een werktuigvrijstelling. 
NWEA werkt waar mogelijk samen met andere 
organisaties op het gebied van duurzame energie 
of windenergie. 
 

Verzekering 
 
De VWF heeft momenteel via de RABO een 
collectieve verzekering bij 
verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. Door het 
aanbieden van een groot aantal leden, is mogelijke 
meer overleg met de maatschappij te hebben en 
een korting van 30% op de premie te krijgen. Het is 
mogelijk een machinebreukverzekering, inclusief de 
risico’s van brand en blikseminslag, en een 
machinebreuk-bedrijfsschadeverzekering af te 
sluiten.  
 

Informatie 
 
De VWF-leden worden geïnformeerd over alle 
genoemde zaken tijdens de ledenvergaderingen en 
door middel van het tijdschrift Windnieuws. 
Windnieuws is een landelijk tijdschrift dat zes keer 
per jaar verschijnt, waarop de VWF voor haar leden 
een collectief abonnement heeft afgesloten. De 
VWF heeft in Windnieuws ruimte beschikbaar om 
haar nieuws bekend te maken. Vier keer per jaar is 
er een eigen VWF-nieuwsbrief en twee keer per 
jaar is er een algemene ledenvergadering. Snelle 
informatie naar de leden is te vinden op de website 
van de VWF: www.vwfrl.nl op de eigen 
ledenpagina. 
Verder kan men voor informatie altijd contact 
opnemen met één van de bestuursleden. 
 
Verder is nuttige informatie te vinden op Internet: 
www.VWFRL.nl  
www.NWEA.nl  
www.PAWEX.nl  
 

U kunt lid worden van de VWF door het 
inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. 
 

Het bestuur bestaat uit de volgende 
personen: 
Peet 
Sterkenburgh 

Voorzitter 
ps@vwfrl.nl 

Sigrid Arends Secretaris sa@vwfrl.nl 

Siebe Bijma 
Penningmeester 
Verzekeringen 

siebe@vwfrl.nl 

Doeke Odinga PR do@vwfrl.nl 
Mient Douma Lid md@vwfrl.nl 
Yme 
Hempenius 

Adviseur,NWEA, 
PAWEX 

yh@vwfrl.nl 

 
 
 
De contributie, inclusief de afdracht voor 
NWEA en PAWEX is afhankelijk van het 
vermogen van de turbine(s) en bedraagt 
als voorbeeld: 
 
Entreegeld  €      50 
Vermogen: 
100 kW  €   220  
500 kW  €   480  
1000 kW  €   820  
2000 kW  €   920  
4000 kW  € 1700  
9000 kW   € 2850  
 
Verdere specificatie op te vragen bij het 
bestuur. 
De contributie NWEA en PAWEX wordt 
door de VWF rechtstreeks aan de leden 
doorberekend.  
Voor het onderhoud van de 
afnamecontracten is € 0,20 per kW 
verschuldigd 
U kunt ook donateur worden voor 
€ 100 per jaar. 
 
 
Postadres:  
Postbus 565, 8800 AN Franeker 
 
 
Verdere informatie op www.VWFRL.nl, 
berichten kunt u ook sturen naar 
info@vwfrl.nl  


