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Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen van windenergie binnen onze vereniging. We wensen jullie veel leesplezier. 

Verkiezingsuitslagen  
De gemeentelijke verkiezingsuitslagen zijn bekend en het is per gemeente erg verschillend uitgepakt. 
Wat dit gaat betekenen voor de opschaling van windenergie en/of verduurzaming van dorpen zal in 
de komende maanden bekend gaan worden. De wereld is wel in beweging en misschien draagt het 
iets bij aan de inrichting van ons gebied en de wensen van ons als burgers. De overheid heeft een 
doelstelling ondertekend maar de regionale politiek heeft sterk de houding van ver weg… op zee en 
niet bij ons in de tuin. En dat moet veranderd worden, maar hoe….  
 
Lobbywerk Landelijk via NWEA 
Hoe doet VWF nu haar lobbywerk richting het landelijk beleid. Soms krijgen we hierover vragen. Wij 
als VWF vereniging hebben een samenwerking met de Windunie. En de Windunie die is via Energie 
Samen lid van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) . De NWEA is de branchevereniging van 
de windsector. Deze vereniging bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een 
duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke 
windsector.  
 
Mooie stroomprijzen en SDE 
De stroomprijzen zijn erg mooi en haast onwerkelijk. Wie had dit zien aankomen? Het is mooi dat het 
gebeurd en hopelijk blijft het ook een stabiele factor.  Hoge energieprijzen kunnen leiden tot 
terugbetalen SDE-subsidie. Door de stijgende energieprijzen is de kans groot dat ondernemers die over 
2021 SDE-subsidie ontvangen, daarvan een deel moeten terugbetalen.  Wees daar bewust van.  
 
Mailberichten van VWF  
Niet iedereen krijgt onze mailberichten binnen. Dat is enorm jammer. Omdat ons emailadres met een 
info@ begint zijn er browsers die het dan automatisch in de spam map zetten. Controleer daarom uw 
spam map en wanneer u ons emailadres op de witte lijst of als betrouwbaar zet dan komt het wel in 
de postvak in te staan. 
 
Vestas 
Het VWF bestuur is op dit moment bezig om samen met Vestas een communicatie-module in te richten 
bij de windturbine. Hiermee komt Vestas op ons verzoek om de verbinding met de turbine weer 
zodanig te krijgen dat je als eigenaar de windopbrengsten etc zelf weer kunt zien. En ook de aansturing 
op afstand geregeld krijgt. Zodra de testmodule klaar is komt er een uitrol naar de Vestasleden. 
 
Windunie 
De samenwerking gaat door op vlakken als overleggen en kijken hoe we lobbywerk kunnen oppakken. 
De Windmaand kunnen we nu ook maandelijks naar jullie als leden doorzetten.  We zijn met de 
Windunie in gesprek over contributie en dan ook over de verhouding van contributie van bijv. 
Lagerwey turbine. Verder zijn aandachtspunten: lobbywerk, verduurzamen, kansen en hoe ga je dan 
bij een gunning kijken wie er mee kan doen. Bij deze gesprekken zit ook VWG. 
 
Windnieuws/wind&Zon 
Vanuit het bestuur hebben we het besluit genomen dat u als VWF lid zelf kunt bepalen of u het 
magazine wind & zon (vroeger was dat windnieuws) wilt lezen. Als VWF hebben we de samenwerking 
opgezegd aangezien we geen goed voorstel hebben kunnen ontvangen en ook omdat de 



communicatie/besluitvorming erg traag verloopt. Wij hebben de redactie geadviseerd om zelf de 
aangeschreven mensen te vragen of ze hem willen lezen. Ook omdat de adressering niet overal gelijk 
is en of klopt met de tenaamstelling. Wilt u het magazine niet ontvangen en of lezen dan zelf even 
schriftelijk opzeggen en aangeven dat u zelf ook niet om het magazine heeft gevraagd.  Blijft u 
problemen houden over de factuur of abonnement dan even met secretariaat contact opnemen via 
info@vwfrl.nl. 
 
WOZ-berekening 
Het is weer begin van het jaar en de WOZ-aanslagen vallen weer op de mat. We hebben als bestuur 
de WOZ-berekening aangepast en is weer op de site beschikbaar  
 
 
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief of heeft u zelf nog leuke ideeën over energie 
opwekken, vastleggen en positief uitdragen dan kunt u zich altijd tot ons wenden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
VWF bestuur 
 
 


