Van
Conferentie NLVOW

09:00 ‐ 09:30

Inloop conferen e

09:30 ‐ 09:45

Welkom en Introduc e
Henk Klein Kranenburg en Rob Rietveld (NLVOW)

09:45 ‐ 10:15

Verschillen en overeenkomsten regelingen
Eelco de Groot (TU Del )

10:15 ‐ 10:45

Maatschappelijk verantwoord ﬁnancieren (OESO/IFC/Equator)
Bas Ruter (Rabobank & NVB)

10:45 ‐ 11:15

Social Impact Assessment in rela e tot de MER (EIA vs ESIA)
Veronica ten Holder (Commissie MER)

11:15 ‐ 11:35

Pauze

11:35 ‐ 11:50

Wat is in de Aarhus conven e vastgelegd? ‐ Stand van zaken proces*
Rob Rietveld (NLVOW)

11:50 ‐ 12:40

Panel discussie met de zaal o.l.v. Theo Konijn
(onder voorbehoud: Eelco de Groot, Bas Ruter, Veronica ten Holder, William Moorlag)

12:40 ‐ 12:45

Afslui ng
Rob Rietveld

12:50 ‐ 14:00

Lunch (aanmelden verplicht, voor leden en niet‐leden van de NLVOW)
*De NLVOW hee in 2015 een klacht tegen de Staat ingediend wegens het niet nakomen van de
verplich ngen die voortvloeien uit de afspraken vastgelegd in het Verdrag van Aarhus. Zie hier‐
voor de website van de NLVOW.

De burger doet er toe, maar hoe?
De posi e van de burger bezien vanuit "maatschappelijke" afspraken
Burgerpar cipa e (proces) is op dit moment erg actueel in veel discussies rond de energietran‐
si e. Het wordt genoemd in het klimaatakkoord en er is een Green Deal. Door diverse branches
die zich bezighouden met de opwekking van duurzame energie, worden gedragscodes gehan‐
teerd waarin burgerpar cipa e wordt genoemd en het belang ervan wordt onderschreven.

C O N F E R E N T I E vrijdag 7 december 2018

P R O G R A M M A vrijdag 7 december 2018

09:00 ‐ 12:45

naar

Voor de leden van de NLVOW, de omwonenden van windturbines, en de burger die dat nog
gaat worden, is dat posi ef en ook hoopgevend. De vraag is natuurlijk: hoe is die par cipa e nu
geregeld of is zij een gunst die de ene keer wel en de andere keer niet wordt verleend? Zijn er
al algemene, verplichtende regelingen of voorschri en en hoe verhouden die zich dan tot el‐
kaar en kan de burger daaraan dan rechten ontlenen? En de nieuwe op stapel staande Omge‐
vingswet, is dit hierin goed geregeld?
Veel bedrijven kennen afspraken over MVO, de Staat moet zich houden aan de afspraken van‐
uit het Aarhusverdrag en er wordt nagedacht over een SIA, zeg maar een MENS‐
eﬀectrapportage.
Onze sprekers vertellen jdens deze conferen e wat deze verschillende regelingen voor hun
organisa e betekenen. Zijn alle regels toepasbaar en hoe staan zij daar tegenover? Is er overlap
of zijn er ook tegenstrijdigheden in dit woud van regelingen?
Het spreekt vanzelf dat de NLVOW graag zoveel mogelijk in bindende regelingen wil zien vast‐
gelegd. Maar hoever is men al en moet je eigenlijk alles willen vastleggen als je ook ﬂexibel wilt
zijn en ‘maatwerk’ wilt leveren?
Laat u informeren en praat mee!
De NLVOW heet u vrijdag 7 december a.s. graag van harte welkom!
Loca e

Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken

Bereikbaarheid

per trein (600m van NS sta on Hoevelaken)
per auto A1, afslag Hoevelaken

Kosten

voor leden NLVOW: € 10,=
voor niet leden:
€ 47,50
deelname lunch:
€ 12,50 (voor leden en niet‐leden ‐ opgeven verplicht)

Aanmelden

door een mail naar reac e@nlvow.nl te sturen. Blij u lunchen? Als u dit ook
aangee dan rekenen wij op u. Hee u (dieet)wensen? Laat het ons even we‐
ten. Uw deelname aan de conferen e en eventueel de lunch wordt na ont‐
vangst van uw betaling vastgelegd. U krijgt hiervan een beves ging per mail.

Betaling

IBAN NL88 INGB 0006 232 626 t.n.v. NLVOW o.v.v. naam deelnemer(s)

