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A. Algemeen
1.Inventarisatie projecten en kennisdocumenten

B. Analyse inventarisaties
B.1 Projecten
2. Projecten (kwantitatief)
B.2 Kennisdocumenten
3. Kennisdocumenten
4. Kennisdocumenten (kwantitatief)

C. Juridische analyse projecten
5: Juridische vraagstukken; hoog boven over analyse
6: Rode draad

D. Vervolg, conclusies en opinies RenewabLAW
7: Hoe verder?
8: Overige inzichten RbLAW



• Onderzoek bij 21 waterschappen 
• Gesprekken op locatie
• Team Nold Jaeger / Jeroen Stehouwer (Jan Albert Timmerman op de 

achtergrond)
• Afstemming daarna per mail en telefonisch
• Deliverable:  (1) excel met projectdocumenten (134) en 

(2) excel met kennisdocumenten (> 50 mbt projecten) 

1. Inventarisatie projecten en kennisdocumenten

20.06.30 Inventarisatielijst projectdocumenten.xlsx
20.06.30 Inventarisatielijst kennisdocumenten.xlsx


Aantal 
projecten

Aquathermie Wind Zon Waterkracht Osmose Biogas

134 28 28 26 5 2 23

2. Projecten; kwantitatief (1)



2. Projecten; kwantitatief (2)

Aantal 
projecten

Faciliteren 
derden

Participeren Investeren Faciliteren 
en/of 
participeren 
en/of  
investeren

Participeren 
en 
investeren

Overig

134 48 7 39 29 9 2



2. Projecten; kwantitatief (3)

Aantal 
projecten

Exploitatie Ontwikkeling/ 
realisatie

Haalbaarheid Niet gestart Hybride Overig

134 42 29 44 14 3 2



2. Projecten; kwantitatief (4)

Hoogste aantal 
projecten

Delfland Rijnland Scheldestromen

12 11 10



• Zowel input vanuit waterschappen (project gerelateerd) als generieke 
kennisdocumenten

• Kennisdocumenten ‘Algemeen’ primair betrekking op wettelijke taak, 
aanbesteden, mededinging en staatssteun. 

• Kennisdocumenten ‘Project’ ook op specifieke onderwerpen (RO, techniek, et 
cetera)

• Veel vragen aan (externe) juristen over zelfde onderwerpen (maar 
omstandigheden van het geval bepalen het advies) 

3. Kennisdocumenten



4. Kennisdocumenten; kwantitatief (1)

Aantal 
documenten 
(106)

Specifiek 
aanbesteden 
(10)

Specifiek 
staatsteun (3)

Specifiek 
samenwerking 
(12)

Combina
tie 

Project 51 7 2 11 31

Algemeen 45 3 1 1 40



4. Kennisdocumenten; kwantitatief (2)
Hoogste aantal 
kennisdocumenten

Rijn en IJssel De Dommel Drents 
Overijsselse Vecht

9 7 6



• Juridische vraagstukken zijn te standaardiseren op basis van activiteit en afslag 
faciliteren, participeren en/of zelf investeren

• Conclusie: faciliteren en zelf investeren minste complexiteit. Aquathermie de 
koploper qua complexiteit (vanwege additionele publieke rol)

• Bij biogas ook altijd produceren energie (niet derde recht geven dit te doen)  

5. Juridische vraagstukken; hoog boven over analyse (1)



5. Juridische vraagstukken; hoog boven over analyse (2)



• Wettelijke taak
• Aanbesteden
• Mededinging en staatssteun
• Samenwerken
• Schaarse rechten
• Overig

6. Rode draad



• 29 projecten projectfiche. Ter review bij waterschappen. Na de zomer 
projectfiches beschikbaar, incl. koppeling met relevante passages 
STOWA+Berenschot.

• Wellicht nog factsheets; bijv. wettelijke taak vs. klimaatneutraliteit.
• UvW en begeleidingsgroep gaat analyseren waar bij community behoefte aan 

bestaat (na de pauze).

7. Hoe verder



8. Overige inzichten RbLAW
#1
Waterschappen spelen – vanwege rol als functionele overheid - een bepalende en 
doorslaggevende rol in de energietransitie (zowel als bevoegd gezag, facilitator als 
participant en  ontwikkelaar)

#2
Duurzame energie projecten zijn bij uitstek geschikt om je als waterschappen op 
de kaart te zetten (met daarbij ook aandacht voor primaire taak)

#3
Als de inventarisatie van projecten en kennisdocumenten actueel wordt 
gehouden en waterschappen bij start van een project het net ophalen (o.a. 
betreffende ervaringen van collega’s en bestaande adviezen) gaat dit leiden tot 
kostenbesparing, efficiëntere inzet mankracht, betere projectexecutie en snellere 
doorlooptijden


