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Bijlage 2. Verkoop gas, groencertificaten en CO2
Bij ingebruikname van de nieuwe slibgistings- en groen gasinstallatie en in een later stadium ook de 
CO2 afvanginstallatie, wordt WDODelta leverancier van gas, groencertificaten en CO2. In deze bijlage 
wordt toegelicht hoe WDODelta deze nieuwe taak gaat invullen.

Gas, groencertificaten en CO2

Bij de verkoop van groen gas gaat het om twee onderdelen: het fysieke gas en de groencertificaten.
Na de productie wordt een groencertificaat uitgegeven, waarna het gas als normaal fossiel gas wordt 
ingevoerd in de transportleiding van Rendo en wordt verhandeld en vervoerd naar gebruikers. Het gas
is op dat moment niet meer herkenbaar als groen gas omdat het zich vermengt met aardgas.
Het kenmerk groen is overgegaan in een certificaat en wordt vervolgens los van de fysieke gasstroom 
verhandeld.
In het productieproces van groen gas komt CO2 vrij. Deze CO2 zal afgevangen en vervloeit worden. 
Het vloeibare CO2 kan vervolgens verhandeld worden.
In de volgende paragrafen zal de wijze van verkoop voor gas en groencertificaten en de wijze van 
verkoop van CO2 worden toegelicht. 

Wijze van verkoop gas en groencertificaten
Voor de verkoop van groen gas (fysiek en groencertificaten) zijn zes alternatieven afgewogen m.b.v. 
een multicriteria-analyse (MCA). Hieruit blijkt dat het WDODelta het beste past om de verkoop te laten
doen door gespecialiseerde bedrijven, een zogenaamde shipper voor fysiek gas en een broker voor 
groencertificaten. Deze verkoopdiensten zullen conform ons inkoopbeleid en wet- en regelgeving 
worden aanbesteed. In figuur 1 wordt dit proces schematisch toegelicht, de tekstuele toelichting volgt 
na deze figuur.

Figuur 1. Schematische weergave wijze van verkoop groen gas
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Fysiek gas – shipper
De geproduceerde hoeveelheden groen gas worden ingevoed op het gasnetwerk van Rendo. Het 
gasnetwerk is gereguleerd, andere partijen zijn daarom niet in beeld. De programmaverantwoordelijke 
faciliteert dit proces, zoekt een afnemer en zorgt ervoor dat de geproduceerde hoeveelheid, het 
transport en de administratieve afhandeling ervan correct is. 
 
Groencertificaten- broker
De broker zoekt een afnemer voor de groencertificaten. WDODelta kan besluiten hoe vaak en hoeveel
groencertificaten wij willen verkopen. De broker zoekt het beste resultaat op basis van vooraf 
gedefinieerde spelregels, deze zijn nog niet vastgesteld maar denk hierbij aan prijs, type afnemer en 
voldoen aan de bedrijfswaarden van WDODelta. De medewerker van WDODelta geeft (op basis van 
mandaat) akkoord op de aanbieding. 
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Overwegingen bij wijze van verkoop groen gas

· De shipper en broker zijn gespecialiseerde bedrijven die over meer kennis en ervaring 
beschikken dan WDODelta. Ze kennen de markten goed en kunnen waarschijnlijk meer 
afnemers bereiken, waarbij wij wel vooraf uitgangspunten en randvoorwaarden meegeven.

· Wij willen niet gebonden zijn aan vooraf bepaalde groep afnemers en kunnen daardoor 
meebewegen met een veranderde omgeving en afzetmarkt.

· We willen flexibel zijn, zodat we per keer kunnen beslissen en kiezen voor een optimale prijs, 
die op dat moment het best passend is bij onze bedrijfswaarden. Ook over de omvang (de 
hoeveelheid m3) kan per keer besloten worden.

· Voor de dienstverlening worden vaste en variabele kosten in rekening gebracht door beide 
bedrijven. Op voorhand is tot op bepaalde hoogte maar een inschatting te maken van deze 
kosten. 

· We bouwen zelf minder expertise op maar is ook niet nodig, het is niet onze corebusiness.
· De shipper of broker kan wegvallen, maar er zijn genoeg andere bedrijven op de markt. Indien

nodig kunnen wij dan een andere partij zoeken.
· Een deel van de administratie blijft bij WDODelta, onze inschatting is dat het meerwerk t.o.v. 

het in de MCA onderzochte alternatief “geheel uitbesteden” beperkt en deels ook 
onontkoombaar is.

Wijze van verkoop CO2
De handelaar zorgt voor de afzet van het groene CO2 bij hun vaste afnemers (zoals bv. glastuinbouw 
in Drenthe en Overijssel) en verzorgt het transport. De verkoopprijs is seizoensgebonden, de 
handelaar brengt ook kosten voor transport en analyse in rekening. De huidige opbrengst ligt op ca. 
€30 per ton CO2. 

Aandachtspunten bij verkoop gas, groencertificaten en CO2

· Na aanbesteding van het realisatieproject zal WDODelta contracten sluiten voor de verkoop van 
het fysieke gas met een shipper, de groencertificaten met een broker, CO2 met een handelaar 
voor industriële gassen.

· Om groen gas, groencertificaten en CO2 te mogen verkopen, moeten regelmatig metingen en 
controles plaatsvinden. De NTA8080 certificering is hier een voorbeeld van. Ook dit soort 
metingen en certificeringen zal aanbesteed worden.

WDODelta als verkooporganisatie
De productie en verkoop van (fysiek groen)gas, de groencertificaten en CO2 is geen overheidstaak. 
Deze activiteiten kunnen óók door private ondernemers verricht worden waarbij sprake is van 
concurrentie, daarom handelt het waterschap als ondernemer. Daarmee is WDODelta voor deze 
activiteiten BTW- en vennootschapsbelasting (VPB)-plichtig.
De rechtsvorm waarin de verkoopactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, is op een groot aantal 
aspecten getoetst. Vooralsnog worden geen voordelen gezien in het oprichten van een aparte entiteit 
(BV). Wel zijn er beperkingen t.a.v. bedrijfsvoering, mogelijke subsidies, substantiële procesbelasting, 
administratieve handelingen en bestuurlijke drukte. Tevens is de verwachting dat oprichten van een 
aparte entiteit kostenverhogend werkt. Daarom wordt geadviseerd om de activiteiten binnen het 
waterschap uit te voeren, zoals ook bij een aantal andere waterschappen wordt gedaan.

Juridisch kader verkoop gas, groencertificaten en CO2

· WDODelta treedt met de verkoop van het fysieke gas, de groencertificaten en CO2 op als 
ondernemer. Hierop ziet de Wet Markt en Overheid toe met als doel om oneerlijke concurrentie 
door de overheid te voorkomen als zij economische activiteiten uitvoert. 

· Op basis van het Didamarrest (uitspraak Hoge Raad: Bij de verkoop van onroerende zaken moet 
een overheidslichaam mededingingsruimte bieden) is juridisch advies gevraagd. Hieruit komt naar
voren dat wij als waterschap ook andere goederen op een openbare, redelijke en transparante 
wijze moeten verkopen. Daarom worden de broker en de handelaar in CO2 aanbesteed conform 
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wet- en regelgeving en worden er vooraf spelregels bepaald, waarop diverse mogelijke afnemers 
een aanbieding mogen doen (via de broker). 

Delegatiebesluit
In het Delegatiebesluit uit 2016 is niet voorzien in de verkoop van goederen waaronder (fysiek 
groen)gas, de groencertificaten en CO2 vallen, daarom wordt in dit voorstel ook specifiek instemming 
gevraagd voor mandatering van deze bevoegdheden aan het Dagelijks bestuur.
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