De leden-waterschappen

datum

ons kenmerk

contactpersoon

22 december 2017

93237/LH

R.J.J. Lazaroms

betreft

uw kenmerk

e-mail

Geactualiseerde Juridische Handreiking Energie en Grondstoffen
(Berenschot)

rlazaroms@uvw.nl

doorkiesnummer

06 - 51748465

Geachte leden,
Hierbij presenteren wij met genoegen de geactualiseerde juridische handreiking over Duurzame Energie en
Grondstoffen (bijlage 1). De handreiking dateert van eind 2014 en was grondig aan herziening toe.
Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen de wijzigingen van relevante weten regelgeving, jurisprudentie en casuïstiek in beeld gebracht en hierop de handreiking aangepast. Zij is gericht
op zowel juristen, projectleiders als bestuurders. De Juridische werkgroep van de EFGF heeft het onderzoek en
de actualisering van de handreiking begeleid.
De handreiking brengt het volledige juridische landschap rondom de productie en levering van energie en
grondstoffen door waterschappen systematisch en samenhangend in kaart. Zij geeft inzicht in de relevante regelgeving en laat zien hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. De handreiking beschrijft de hoofdlijnen, en geeft dus geen maatwerk adviezen voor concrete casussen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de eerste druk betreffen het fiscale rechtsgebied (m.n. Vennootschapsbelasting) en de afvalstoffen wet- en
regelgeving. Deze actualiseringsslag bevestigt tevens dat er geen principiële juridische bezwaren bestaan tegen
productie en levering van energie en grondstoffen door waterschappen. Er bestaat nog wel enige twijfel over de
vraag of waterschappen per saldo netto-energieproducent mogen zijn (d.w.z. in hun gebied per saldo meer
mogen leveren dan zij gebruiken). Op dit punt vragen wij van het Rijk voldoende ruimte om de kansen in het
waterbeheer ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Daarnaast is er nog steeds sprake van belemmerende weten regelgeving voor de toepassing en afzet van grondstoffen uit afvalwater (End of waste).
Om onze duurzame doelstellingen te halen is er steeds meer interactie met de omgeving nodig. Dit geldt voor
grondstoffen die per definitie op de markt worden gezet, maar zeker ook voor de levering van lokale energieoverschotten. Nu de doelstellingen zich hebben verbreed tot het gehele waterschap en de inzet van alle assets
verwachten wij de komende jaren een toename van juridische vraagstukken binnen het energiedomein.
De waterschappen hebben hoge ambities om de uitvoering van hun taken verder te verduurzamen en bij te
dragen aan de verduurzaming van economie en samenleving. De handreiking is ondersteunend aan deze ambities. Deze ambities zijn concreet zijn vastgelegd in diverse akkoorden en convenanten die we in de afgelopen
jaren met het Rijk hebben gesloten (o.a. MJA, Klimaatakkoord, SER Energieakkoord, Green Deal Energie, Green
Deal Grondstoffen en het Grondstoffenakkoord).
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Naar onze overtuiging komt deze handreiking tegemoet aan de wens om overzicht te houden over het snel veranderende juridische landschap. De handreiking is te downloaden op www.uvw.nl onder het thema Duurzaamheid, evenals op de site van de Energie- en Grondstoffenfabriek (www.efgf.nl). Wij hebben het voornemen om
begin 2018 samen met de Energie- en Grondstoffenfabriek en Berenschot extra aandacht aan de handreiking te
besteden, bijvoorbeeld in de vorm van informatiebijeenkomsten.
Voor nadere informatie of vragen over deze handreiking kunt u contact opnemen met mr. R.J.J. Lazaroms, Coordinator Team Energie (rlazaroms@uvw.nl; 06 - 51748465) of mr. M. Beekman-Eikenaar, voorzitter Juridische
Werkgroep EFGF (MirjamBeekman@wdodelta.nl; 088-2331990).

Hoogachtend,

ir. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

