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1. Introductie 

Ylva Emonds - Legal Consultant 

- Energierecht 

- Aanbestedingsrecht 

- Contractenrecht 

- Staatssteun 
 

 

 

 

 

 

Sara Zehenpfenning - Legal Consultant 

- Energierecht 

- Staatssteun en mededinging 

- Waterrecht 
 

 

 



2. Inleiding elektriciteit (1) 

1. Productie elektriciteit 

 Stuwkracht watergangen, windturbines, zonnepanelen, getijde-energie 

 Vrije markt 

 

2. Gebruik zelfgeproduceerde elektriciteit 

 Eigen gebruik 

 

3. Levering elektriciteit aan derden 

 Programmaverantwoordelijke 

 Vergunning vereist voor levering aan kleinverbruikers 

 

 



2. Inleiding elektriciteit (2) 

Aandachtspunten: 

- Programmaverantwoordelijkheid  bij levering 

     elektriciteit aan derden. 

- Vergunning vereist voor levering aan klein- 

     verbruikers (< 3 x 80 ampère).   

 

Update wet- en regelgeving: 

- STROOM- internetconsultatie. 

- Per 1 januari 2015 vervangt de Regeling  

     garanties van oorsprong voor energie uit  

     hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK- 

     elektriciteit de verschillende regelingen  

     garanties van oorsprong voor elektriciteit,  

     warmte en gas. 



3. Inleiding gas (1) 
 

1. Productie biogas en gebruik van geproduceerde biogas 

 Productieproces biogas niet wettelijk geregeld, wel andere regels van 

belang (omgevingsvergunning, arbowetgeving) 

 Gebruik biogas: bv. productie elektriciteit  

 

2. Levering (onbewerkt) biogas aan derden 

 Biogascertificaten 

 

3. Opwerking biogas tot groen gas 

 Duurzaamheidscertificering 

 

 

 

 



3. Inleiding gas (2) 

4. Levering van groen gas aan derden 

 Invoeding groen gas op aardgasnet 

- Gaswet van toepassing 

- Aansluit- en 

Transportvoorwaarden Gas + 

overeenkomst 

- Technische codes ACM 

- Vergunning vereist voor levering 

aan kleinverbruikers 

 Levering (groen) gas voor transport 

 - Regeling hernieuwbare energie 

vervoer: duurzaamheidscertificatie  

 

 



3. Inleiding gas (3) 

Aandachtspunten: 

- Verantwoordelijkheid voor ingevoede 

gas in aardgasnet. 

- Vergunning vereist voor levering 

kleinverbruikers (< 40 m3 p/u).   

 

Update wet- en regelgeving: 

- STROOM- internetconsultatie. 

- Per 1 januari 2015 vervangt de 

Regeling garanties van oorsprong 

voor energie uit hernieuwbare 

energiebronnen en HR-WKK-

elektriciteit de verschillende 

regelingen garanties van oorsprong 

voor elektriciteit, warmte en gas. 



4. Inleiding warmte (1) 

 

1. Productie warmte en gebruik van geproduceerde warmte 

 Productie bijv. door verbranding biogas in WKK, onttrekking 

warmte aan influent. 

 

2. Levering warmte aan derden 

 Nieuwe Warmtewet per 1 januari 2014. Doel: bescherming van 

kleinverbruikers (aansluiting tot 100kW). 

 Vergunning vereist voor levering kleinverbruikers. 

 Uitzondering: kleinschalige levering van warmte. 

 

 

 

 

 



4. Inleiding warmte (2) 

Aandachtspunten: 

- Vergunning vereist voor 

levering aan kleinverbruikers. 

  

Update wet- en regelgeving: 

 

- Voorgenomen wetswijziging 

Warmtewet 2014. 

 

 



5. Case 1 De Energiefabriek 

Het Waterschap produceert door 

slibvergisting biogas. In een warmtekracht 

koppeling (WKK) kan dit biogas worden 

omgezet in elektriciteit.  

Businesscase 

- Samenwerking met een onderneming 

om een warmtekracht koppeling te 

installeren en te onderhouden; 

- Productie van voldoende elektriciteit om 

de waterzuivering te voorzien in de eigen 

energiebehoefte; 

- Eventuele overschotten worden geleverd 

aan het elektriciteitsnet, hiervoor wil het 

Waterschap samenwerken met een 

elektriciteitsleverancier en beoogt het 

Waterschap een vergoeding te 

ontvangen. 

 



5. Case 1 De Energiefabriek 

In dit geval is er sprake van: 

  

 Productie van biogas; 

 Productie van elektriciteit en eigen 

gebruik daarvan;  

 Verkoop van elektriciteit aan een 

elektriciteitsleverancier. 

 



5. Case 2 Warmtelevering voor 

zuiveringsproces 

Een restproduct van de Fabriek is warmte. 

De Fabriek is op zoek naar efficiënter 

toepassing van dit restproduct. Het 

Waterschap ziet een kans om haar 

zuiveringsproces te verduurzamen en het 

efficiënter te organiseren.  

Businesscase 

- Fabriek en Waterschap richten nieuwe 

rechtspersoon op die warmte koopt van de 

Fabriek en verkoopt aan het Waterschap; 

- De Fabriek en het Waterschap betalen 

beide een fee aan de Rechtspersoon voor 

het onderhoud aan de infrastructuur; 

- Door het gebruik van warmte voor het 

zuiveringsproces wordt minder biogas 

gebruikt. Het overschot aan biogas wordt 

verkocht aan de Fabriek. 

 



5. Case 2 Warmtelevering voor 

zuiveringsproces 
 

 

In dit geval is er sprake van: 

  

 Productie van warmte; 

 Levering van warmte; 

 Productie van biogas; 

 Levering van biogas.  

 



Vragen? 

 

 

 

 

 

Ylva Emonds 

Royal HaskoningDHV 

Legal Consultancy 

Mobile: +31 6 29098255 

Email: ylva.emonds@rhdhv.com 

 

Volg me op LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/ylva-emonds 

 

 

 

 

 

Sara Zehenpfenning 

Royal HaskoningDHV 

Legal Consultancy 

Mobile: +31 6 11519352 

Email: sara.zehenpfenning@rhdhv.com 

 

Volg me op LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/sara-zehenpfenning 
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