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1. Kennisnemen van 

Het beschikbaar stellen van de toegekende lening aan het Warmtebedrijf Muiderberg. 

 

2. Inleiding 

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord en de eigen klimaatambities van de Gooise Meren te 

realiseren is middels een college besluit op 3 november 2020 besloten om een koppelkans in 

Muiderberg te benutten en de rioolwerkzaamheden te combineren met de aanleg van een 

warmtenet. Dit besluit is door de Raad bekrachtigd op 9 december 2020. Onderdeel van deze 

besluitvorming is het verstrekken van een lening á € 600.000,- euro.  

 

Om het warmtenet te kunnen realiseren is Warmtebedrijf Muiderberg BV opgericht als onderdeel 

van energiecoöperatie Wattnu. Bij het opstellen van de leenovereenkomst tussen de gemeente en 

het Warmtebedrijf is de vraag naar voren gekomen of verstrekking van de lening als ongeoorloofde 

staatsteun moet worden aangemerkt.  

 

Om deze vraag te beantwoorden is juridisch advies gevraagd. Accountant BDO is van mening dat, 

op basis van een eerste verkennende analyse van de concept leenovereenkomst, de voorwaarden 

uit de concept-geldleningsovereenkomst op dit moment niet verenigbaar zijn met relevante 

staatssteunwetgeving en tevens dat de geldleningsovereenkomst niet slechts afzonderlijk te 

beoordelen valt. Om oplossingsrichtingen nader te onderzoeken is aanvullend advies gevraagd aan 

AT Osborne, een specialist op het gebied van Europese wetgeving en de energietransitie. 

 

3. Kernboodschap 

AT Osborne is van mening dat het verbod op ongeoorloofde staatsteun met het verstrekken van de 

lening niet wordt overtreden, omdat er geen sprake is vervalsing van mededinging. Als gevolg 

hiervan kan het verstrekken van de lening als rechtmatig worden beoordeeld.  

 

Per 1 januari 2021 is Europese wetgeving  van kracht waarin de Energie Gemeenschap wordt 

gedefinieerd (2008/2001 Art 2 lid 16). Het Warmtebedrijf Muiderberg voldoet aan de definitie van 

de Hernieuwbare Energie Gemeenschap (HEG). De implementatie van deze nieuwe wetgeving in 

Nederland vindt de komende maanden plaats en dient voor 1 juli 2021 te zijn afgerond, zodat de 

uitvoering ervan op 1 januari 2022 kan starten. 

 

Deze wetgeving bevestigt de unieke rol die het Warmtebedrijf Muiderberg heeft in de 

warmteketen. Het Warmtebedrijf Muiderberg vervult als het ware een rol tussen de overheid en 

het bedrijfsleven. Werkzaamheden worden niet door het Warmtebedrijf Muiderberg zelf 

uitgevoerd, maar uitbesteed aan commerciële partijen. Er wordt dus geen werk aan de markt 
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onttrokken en er is derhalve geen sprake van vervalsing van mededinging. Wel voegt het 

Warmtebedrijf Muiderberg als bewonersinitiatief specifieke elementen als kennis, klanten en geld 

toe aan de uitvoering van werkzaamheden. Deze elementen komen alle betrokken partijen ten 

goede.  

 

4. Consequenties 

De gekozen aanpak is gebaseerd op nieuwe wetgeving die in Nederland nog wordt 

geïmplementeerd. Als gevolg hiervan is er nog geen jurisprudentie beschikbaar die de beschreven 

aanpak bevestigt. Het is mogelijk dat derden het niet vervalsen van mededing ter discussie stellen. 

Om deze reden vindt er toetsing plaats bij de Europese Commissie. 

 

Om de koppelkans in Muiderberg te kunnen benutten en de voortgang van het project niet te 

belemmeren worden, in afwachting van de toetsing bij de Europese Commissie, de financiële 

middelen reeds beschikbaar gesteld aan het Warmtenet Muiderberg.  

 

Indien de Europese Commissie anders oordeelt dient te lening te worden teruggevorderd. In de 

leningsovereenkomst staan bepalingen opgenomen indien het Warmtebedrijf niet kan voldoen aan 

de terugvordering. 

 

5. Communicatie en participatie 

De lening is reeds eerder toegekend. Voor de uitbetaling van deze lening is geen aanvullende 

communicatie en participatie van toepassing 

 

 

6. Vervolg 

De casus Warmtebedrijf Muiderberg wordt ter toetsing aan de Europese Commissie voor gelegd. 

Met deze toetsing wordt 100% zekerheid verkregen over de rechtmatigheid van deze aanpak, wat 

ook voor het verdere vervolg van dit project en voor toekomstige projecten van belang is.   
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