
Sfeerverslag van de bijeenkomst Juridische handreiking op 

5 maart 2015 in Amersfoort 

 
Opsteller verslag: Monique van Tuil, Projectondersteuner Energie- & Grondstoffenfabriek  

 

Op deze mooie lentedag zitten 58 waterschappers bij elkaar in het Waterschapshuis om geïnformeerd te 

worden én om feedback te geven op de Juridische Handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen 

(rapport Berenschot, november 2014).  

 

De handreiking heeft als doel om de ambities en doelen van de waterschappen te ondersteunen. 

Na een interessante introductie van Il Shik Sloover van Berenschot over o.a. de tot stand koming van de 

handreiking splitst de groep zich om aan een van de workshops deel te gaan nemen.  

 

Na afloop van de 1e sessie workshops is iedereen enthousiast en wordt er volop van gedachten gewisseld 

tijdens de borrel. Ook tijdens de 2e sessie workshops worden er vele vragen gesteld en volop gediscussieerd. 

Met enige moeite worden de workshops om 16.15 uur afgerond. Vele deelnemers hadden nog úren door 

kunnen praten. 

 

De leden van de werkgroep Juridisch van de Energie- & Grondstoffenfabriek doen een poging om in  

1 minuut een terugkoppeling te geven van de workshops. Door de vele interessante zaken die zijn 

besproken valt dit niet mee. In dit verslag doen we een poging om nóg korter een beeld te schetsen van 

de workshops. 

 

Deelsessie 1 

 

Wettelijk kader inzake waterschappen 

Waterschappen mogen energie en grondstoffen produceren en leveren voorzover zij dit doen “in het kader 

van” hun wettelijke taak, en binnen de geldende regels. Aandachtspunten: Green Deals zetten wettelijke 

belemmeringen niet opzij, zet een gouvernancestructuur op voor uitbestede activiteiten, zoek ook kansen 

in het watersysteembeheer. Verzocht om een omgeving om naar aanleiding van een concrete casus te 

kunnen sparren met deskundigen en andere betrokkenen. 

 

Afvalstoffenrecht  

In een heldere presentatie werd duidelijk gemaakt dat afvalstoffenrecht zorgvuldigheid vereist, niet alleen 

van de jurist maar ook van de technoloog of bestuurder.  

Einde afval is desondanks haalbaar! 

 

Aanbestedingsrecht  

Gebruik twee vuistregels en gebruik gezond boerenverstand! 

1. Geef geïnteresseerden een kans. Geef voldoende ruchtbaarheid; passende mate van openbaarheid  

    via TenderNed 

2. Behandel alle geïnteresseerden gelijk. Gelijkheidsbeginsel, daar volgt ook proportionaliteit en  

    transparantiebeginsel uit voort. 

 

Tip van een waterschap uit de zaal ‘Gebruik "Twitter" om je opdracht aan te kondigen! De eerste twee die 

zich melden doen mee! Zoek er daarna zelf nog één bij. Volgens onze de aanbestedingsadvocaat kon het 

wellicht voor onderhandse opdrachten door de beugel.’ 

 



Deelsessie 2 

 

Samenwerking en rechtsvormen 

In deze deelsessie is uitleg gegeven over verschillende rechtsvormen. Een rechtsvorm is echter niet de start 

maar de uitkomst van een case. Eerst dienen er namelijk strategische keuzes gemaakt te worden. De 

rechtsvorm rolt daar dan uit. 

Denk bij strategische keuzes aan: 

- willen we winst kunnen uitkeren; 

- wat zijn fiscale consequenties; 

- hoe willen we de aansprakelijkheid regelen;  

- enz. 

Verder geeft de handreiking aan dat er keuzevrijheid is met betrekking tot publieke en private vormen dus 

dit vormt ook geen belemmering. 

 

Tot slot is er gevraagd of er al waterschappen zijn die ervaring hebben met strategische keuzes en 

rechtsvormen. Zo ja, dan is de vraag om de ervaringen te delen! 

 

Tip met betrekking tot staatssteun en mededingingsproblematiek was: stel je vragen ook eens gratis aan 

Europa Decentraal! 

 

Fiscaal recht 

Het is een moeilijke materie wat betreft vennootschapsbelasting, BTW en energiebelasting. Het is duidelijk 

dat er wel veel bij te winnen is om hierover nader juridisch advies in te winnen.  

De fiscale regels brengen hogere administratieve lasten met zich mee en fiscale begrippen moet je steeds 

weer anders uitleggen. 

Er zijn 5000 nieuwe belastingplichtigen voor VBP en maar slechts 10% daarvan betreft de waterschappen en 

provincies. 

 

Tip we moeten voor de VBP naar Rotterdam en Amsterdam. Daar zitten de fiscale experts die competent 

zijn! Het is belangrijk voor de waterschappen dat ze op dit terrein onderling veel kennis uitwisselen en vooraf 

coördineren! 

 

Energierecht 

Het Energierecht kan worden uitgesplitst naar elektriciteit, gas en warmte. Het waterschap kan zonder 

restricties elektriciteit en gas produceren en voor eigen gebruik aanwenden. Levering aan derden is onder 

voorwaarden mogelijk.  

Het energierecht is sterk in ontwikkeling. Zo is er een wetsvoorstel STROOM en sinds 2014 is er ook een 

Warmtewet.  

 

Tot slot 

De werkgroep Juridisch voorziet de Unie van Waterschappen van informatie voor de lobby agenda op 

basis waarvan in Den Haag en Brussel invloed kan worden uitgeoefend. 

 

De werkgroep Juridisch is een ondersteunde werkgroep aan bijvoorbeeld de productwerkgroepen alginaat 

en energie. Frédérique geeft aan dat de werkgroep Juridische de productgroepen actief gaat opzoeken 

en kijken welke vragen zij op kunnen pakken.  

De werkgroep is nog op zoek naar de focus richting de productgroepen. 

 

Er komt een document waarin alle vragen en opmerkingen staan van de workshops van vandaag. Verder 

worden alle presentaties én de handreiking op de website van de energiefabriek geplaatst. 

 

Met ingang van 1 april 2016 komt er jaarlijks een geactualiseerde handreiking. 

 

En dan….Het was een succesvolle middag, hoge opkomst en nogmaals dank voor jullie reacties en inzet!! 


