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1. Het college besluit het aanbod van Nuon te aanvaarden.
2. Het college besluit tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van een

geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.
3. De kosten van het besluit bedragen € 152.424. Het besluit wordt gedekt uit programma 4

product 040203
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Mr. G.J. Heijlond van ‘t HulOplegvel

Collegebesluit Telefoon 4630/3389
E-mail: hhhul@haarlem.nl

MS/JZ Reg.nr. 2011/97228
Bijlage: concept voor de
vaststelingsovereenkomst

Onderwerp
beëindiging natuurstroomovereenkomst met Nuon

B & W-vergadering van
3 mei 2011

DOEL: Besluiten

Ingevolge art. 160, lid 1, onder e is het college bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de gemeente.
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Onderwerp: beëindiging natuurstroomovereenkomst met Nuon
Reg. Nummer: 2011/97228

1. Inleiding

Op 29 januari 2001 heeft de gemeente met N.V. Nuon Duurzame Energie een
natuurstroomovereenkomst gesloten voor een periode van twintig jaar waarbij –
kort gezegd – de gemeente zich verplicht jaarlijks een vergoeding te betalen met
betrekking tot 438.000 kWh, zijnde het elektriciteitsgebruik van het Haarlemse
scholenbestand, zoals vermeld in bijlage I van de overeenkomst. Dit betreft geen
betaling voor de levering van groene stroom, maar enkel een vergoeding voor het
opwekken daarvan. Deze gelden worden door Nuon vervolgens aangewend voor de
financiering van natuurstroomprojecten. De overeenkomst biedt geen
opzegmogelijkheid.

Voorgeschiedenis

Ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst werd energiebelasting geheven die
werd betaald door de eindverbruiker van elektriciteit en gas en werd geïnd door de
energieleverancier. Echter bestond een vrijstelling voor energieleveranciers om aan
eindverbruikers van duurzame energie energiebelasting in rekening te brengen.
Deze vrijstelling werd per 1 januari 2004 omgezet in een verlaagd belastingtarief en
vervolgens per 1 januari 2005 in een gelijk belastingtarief als voor niet-groene
stroom.

In 2001 bedroeg de vergoeding 10 guldencent excl. BTW per kWh. Dit bedrag
wordt jaarlijks geïndexeerd. Er is een contractueel minimum opgenomen in het
contract: de vergoeding zal te allen tijde tenminste 1 guldencent per kWh hoger zijn
dan de vrijstelling van energiebelasting.

In de eerste jaren werd de vergoeding voor natuurstroom - circa € 20.000 excl.
BTW per jaar - voor een groot deel gecompenseerd door de vrijstelling van
energiebelasting - circa € 15.000 per jaar, per saldo dus circa € 5000 per jaar.
Doordat de vrijstelling kwam te vervallen werd het jaarbedrag van de vergoeding
van circa € 20.000 niet meer gecompenseerd.

Sinds 2005 heeft de gemeente de facturen voor de vergoeding van natuurstroom
niet meer voldaan en heeft zij getracht op een of andere manier de overeenkomst te
beëindigen. Indien de gemeente het contract geheel zou uitdienen, zou zij een
totaalbedrag aan vergoedingen moeten betalen van 16, zijnde de nog niet betaalde
en nog resterende jaren, x € 20.000 excl. BTW = € 320.000 excl. BTW, nog te
vermeerderen met een correctie wegens geldontwaarding.

Nuon heeft aangeboden een deel van de vervallen vrijstelling te compenseren met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, hetgeen neerkomt op circa € 3000 per jaar
ten gevolge waarvan de gemeente over de betreffende 16 jaar circa € 272.000 excl.
BTW zal moeten betalen.

Ook had Nuon in een eerder stadium aangeboden het contract af te kopen voor een
bedrag van € 258.000.
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Mede onder druk van jurisprudentie heeft Nuon zich thans bereid verklaard mee te
werken aan het beëindigen van de natuurstroomovereenkomst per 1 januari 2011,
indien Haarlem bereid is een bedrag ter hoogte van € 94.397,30 incl. BTW aan
openstaande rekeningen af te lossen en een bedrag van € 58.026,24 excl. BTW als
afkoopsom aan Nuon te voldoen. Hiermee komt het nog door de gemeente te
betalen bedrag overeen met hetgeen Nuon op basis van jurisprudentie kan vorderen.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het aanbod van Nuon te aanvaarden.
2. Het college besluit tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter

voorkoming van een geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.
3. De kosten van het besluit bedragen € 152.424. Het besluit wordt gedekt uit

programma 4 product 040203.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het beëindigen van dit contract met Nuon onder voor de gemeente gunstige
voorwaarden.

4. Argumenten

Door het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst wordt voorkomen dat de
gemeente nog tot 1 januari 2020 jaarlijks een vergoeding aan Nuon moet betalen ten
bedrage van circa € 20.000 excl. BTW, nog te vermeerderen met een correctie
wegens geldontwaarding en zal geen sprake meer zijn van openstaande facturen uit
de periode 2005 tot en met 2010. Het aangaan van de vaststellingsovereenkomst
leidt derhalve tot en aanzienlijke kostenbesparing voor de gemeente.

5. Financiële paragraaf
Dit besluit wordt gedekt in programma 4, product 040302 op kostenplaats 2451-
4497-1100.

6. Bijlage
Bijgevoegd is een concept voor de vaststellingsovereenkomst dat eerst nog aan
Nuon zal worden voorgelegd alvorens deze ter ondertekening kan worden
aangeboden.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Vaststellingsovereenkomst

N.V. Nuon Sales Nederland gevestigd aan de Spaklerweg 20 te Amsterdam, hierna te noemen
“Nuon”,

en

Gemeente Haarlem, zetelende aan de Grote Markt 2 te Haarlem, hierna te noemen “de
Gemeente”,

overwegende

dat partijen van mening verschillen over de vraag of de betalingsverplichting van de
Gemeente uit hoofde van de tussen hen op 29 januari 2001 gesloten
natuurstroomovereenkomst per 1 januari 2011 is komen te vervallen,

dat partijen naar aanleiding hiervan een gesprek zijn aangegaan teneinde tot een minnelijke
regeling te komen,

komen het volgende overeen:

De gemeente zal een bedrag ter hoogte van € 94.397,30 inclusief BTW aan openstaande
rekeningen aflossen en een bedrag van € 58.026,24 exclusief BTW als afkoopsom aan Nuon
voldoen.

Door ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst door beide partijen zal de
natuurstroomovereenkomst beëindigd zijn met ingang van 1 januari 2011.

Partijen verklaren dat zij na effectuering van deze afspraken geen enkele aanspraak uit hoofde
van de natuurstroomovereenkomst jegens elkaar meer hebben en elkaar over en weer finale
kwijting verlenen.

Overeengekomen in tweevoud te Amsterdam/Haarlem

Nuon Gemeente Haarlem


