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1  Introductie

Door de overheid wordt werk gemaakt van het benutten van alternatieve energie-
bronnen. In 2020 moet 14% van het energieverbruik, afkomstig zijn uit hernieuw-
bare bronnen (Agentschap NL, 2011: 4). Voor het realiseren van dit percentage heeft 
de overheid hoge verwachtingen van groen gas (EL&I, 2011). Bij groen gas gaat het om 
tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas. Groen gas is een aardgasvervanger. Aan-
gezien de helft van het energieverbruik in Nederland uit aardgas bestaat, kan door 
een grootschalige productie van groen gas een grote stap worden gezet bij het ver-
duurzamen van de energiehuishouding (Stichting Groen Gas Nederland, 2011: 3). 

Voor het realiseren van groen gasprojecten werkt de overheid samen met particu-
lieren. De samenwerking krijgt dan veelal gestalte in de vorm van publiek-private 
samenwerking (PPS). De veronderstelling is dat door de bijdrage van particulieren in 
PPS, wordt toegewerkt naar een effectief en/of efficiënt eindresultaat (Hodge e.a., 
2010: 5). In PPS gaat het echter niet alleen om effectiviteit en efficiëntie. Door de 
betrokkenheid van de overheid moet het eindresultaat en de weg ernaar toe even-
eens worden beoordeeld aan de hand van kwaliteitseisen die ontleend zijn aan legi-
timiteit (zie: Beetham, 1991).

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de PPS-vorm bij groen gasprojecten 
voldoende aanknopingspunten biedt voor een legitieme behartiging van betrok-
ken publieke belangen. Dit gebeurt door allereerst, ten behoeve van een voldoende 
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genuanceerde beoordeling, drie PPS-typen te onderscheiden, namelijk: (i) de Markt-
PPS, (ii) de Netwerk-PPS en de (iii) de Gezags-PPS. Vervolgens wordt een analytisch 
kader voor de legitimiteit van beleids- en besluitvorming gepresenteerd. Dit kader 
wordt toegepast op drie groen gasprojecten die in PPS worden gerealiseerd, name-
lijk: (i) biogasleiding Noordoost Friesland (BioNoF) (markt-PPS), (ii) Stichting 
Groen Gas Nederland (netwerk-PPS) en (iii) Energiefonds Overijssel (gezags-PPS). 
Van december 2011 tot en met februari 2012 zijn deze cases onderzocht. Dat is 
gebeurd door: (i) documentstudie en (ii) interviews. In de periode zijn 14 sleutelfi-
guren uit de bestuurspraktijk geïnterviewd. De respondenten waren doelgericht 
geselecteerd, op de positieve verwachting dat zij, vanwege hun functionele betrok-
kenheid, bruikbare informatie over aard en wijze van samenwerking konden geven. 
De interviews zijn gehouden aan de hand van een semi-gestructureerd vragenlijst. 
De resultaten uit de vraaggesprekken zijn verwerkt in interviewverslagen, die ten 
slotte nog ter goedkeuring aan de respondenten zijn voorgelegd. Tot besluit wordt 
in dit artikel beschreven wat de uitkomsten uit de case-study betekenen voor de 
organisatievormen waarin PPS bij groen gasprojecten gestalte krijgen. 

2 Publiek-private samenwerking (PPS)

2.1 e e n  d e f i n i t i e

Het debat over de inhoud van PPS kent een grillig verloop. Zo betrekt Zijlstra de 
stelling dat scherpe definities niet voorhanden zijn, omdat wij zijn opgescheept 
met definities die hetzij niets zeggen of teveel, doordat zij met normatieve criteria 
zijn verrijkt (2008: 66). Ook de in de bestuurskunde richtinggevend geachte twee-
deling tussen het concessiemodel en het alliantiemodel (Koppenjan & Van Ham, 
2002) staat onder druk. Van Twist en Klijn (2007) wijzen erop dat allianties in veel 
gevallen maar moeizaam tot stand komen. Zij zijn van oordeel dat de praktijk van 
alliantievorming niet altijd overeenkomt met de verwachtingen die hierover in de 
theorie bestaan. Eversdijk en Korsten (2008: 50) menen zelfs dat sprake is van een 
onvolkomen typering. Zij komen tot de conclusie dat het alliantiemodel op papier 
nastrevenswaardig wordt geacht, maar in ieder geval bij infrastructuurprojecten in 
de praktijk niet waarneembaar is.

Het is mogelijk om scherpte te krijgen over de inhoud van het begrip, door aan-
dacht te besteden aan de drie kenmerken waarmee PPS zich onderscheidt van de 
meer vrijblijvende interacties tussen de overheid en particulieren. 
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Als eerste voorwaarde geldt, dat de samenwerking zich richt op het realiseren van 
beleid, dat binnen de samenwerking door ten minste één deelnemende publieke partij 
gezaghebbend wordt vertegenwoordigd. Dit houdt in dat bij PPS politiek-bestuur-
lijk bezien een bepaald publiek belang wordt omarmd, omdat de behartiging daar-
van door de overheid als nastrevenswaardig wordt beschouwd (zie: WRR, 2002). Het 
maakt daarbij geen verschil of het initiatief voor de samenwerking door een 
publieke organisatie of een particulier is genomen. Het houdt daarnaast in dat er 
een publieke partij is die borgt dat het realiseren van beleid daadwerkelijk strekt 
ter behartiging van het publieke belang dat reden was om van overheidszijde de 
samenwerking te zoeken. Die publieke partij kan een krachtens publiekrecht inge-
stelde rechtspersoon zijn, zoals een gemeente of waterschap, maar ook een rechts-
persoon krachtens het burgerlijk recht, zoals een stichting of een vennootschap. 
Voor de centrale kwestie van deze bijdrage – legitimiteit van PPS als vorm van 
publiek belang behartiging – is van groot belang dat het gezag van de publieke 
partij voldoende kan doorklinken binnen het PPS-verband. 

Om beleid daadwerkelijk te realiseren, geldt als tweede voorwaarde een actieve 
betrokkenheid van private partijen. Deze betrokkenheid kan de sleutel zijn tot de 
private inbreng om beleidsdoeleinden te halen. De particulieren kunnen onder 
meer zorgen voor: financiële middelen, technische expertise, ondernemerschap en 
draagvlak. Door de overheid wordt aangenomen dat het beleid zonder deze 
inbreng niet zal slagen. Particulieren veronderstellen dat afstemming op over-
heidsdoelen bevorderlijk is voor het realiseren van eigen doelen (die overigens ook 
een maatschappelijke inhoud kunnen hebben). Aldus is sprake van een gezamen-
lijke en wederzijds actief gesteunde strategie (Sanders & Heldeweg, 2012: 41) die 
getuigt van een functionele gemeenschappelijkheid van achterliggende belangen. 

Tot slot geldt, als derde voorwaarde, dat het moet gaan om een juridisch gestructu-
reerd samenwerkingsverband (Bregman, 2005: 3). Door dit criterium vallen de vrij-
blijvende, dat wil zeggen wederzijds tot niets verplichtende interacties tussen de 
overheid en particulieren buiten het bereik van de definitie. Bij een juridische 
structuur, die wel een wederkerige verplichtendheid impliceert, kan het gaan om 
contractuele samenwerking, participatie in een rechtspersoon of deelname in 
bestuursrechtelijke organisatievorm (Bregman, 2005). Voor elke van die verbanden 
geldt bovendien dat zij structureel zijn omdat zij een ‘duurverband’ impliceren, 
waarbinnen samenwerking zich kan voltrekken. Een enkel discreet contract tot het 
onmiddellijk leveren van goederen of verlenen van diensten voldoet niet aan deze 
eis.
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De kenmerken van PPS komen samen in de volgende begripsomschrijving: 

“PPS is een juridisch gestructureerd samenwerkingsverband tussen één of meer overheden en één of 
meer privaatrechtelijke rechtspersonen dat zich richt op het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een 
gezamenlijke strategie voor het realiseren van een beleid” (Sanders & Heldeweg, 2012: 41-42). 

De relevantie van deze definitie is dat de aandacht wordt gevraagd voor het gegeven 
dat bepaalde ordenings- en sturingsprocessen ter behartiging van publieke belan-
gen plaatsvinden in een verband dat een wederzijds verplichtend karakter heeft voor 
betrokken partijen. Vanaf het moment dat een PPS-verband wordt aangegaan 
wordt, al naargelang de concrete vorm van PPS, de formulering, vaststelling of rea-
lisatie van private en/of publieke belangen (in enige mate; naar wijze of inhoud 
ervan) dwingend beïnvloed door, respectievelijk, publieke en private partijen. 
Vanuit private belangen en vanuit het privaatrecht bezien is deze zelfbinding een 
niet ongebruikelijke uitkomst van algemeen aanvaard consensualisme (lees con-
tractsvrijheid; Hijma, 2010: nr. 13, 141 en 146). Voor publieke belangen en publiek-
recht is echter allerminst vanzelfsprekend dat legitimiteit door contractuele wils-
overeenstemming wordt verworven – al was het maar omdat (contracten niet alleen 
partijen insluiten, maar tegelijk anderen uitsluiten. Bovenstaande definitie scherpt 
in dat wij afhankelijk van de vorm van PPS en in samenhang met de institutionele 
omgeving waarin deze is aangegaan (zie paragraaf 2.2), moeten beoordelen of deze 
wijze van behartiging van publieke belangen voldoende legitiem is (zie paragraaf 
3); ook publiekrechtelijk beschouwd. 

2.2 p p s - v o r m e n  

In de bestuurswetenschappen worden drie institutionele omgevingen onderschei-
den, namelijk: (i) markt, (ii) netwerk en (iii) hiërarchie (Thompson e.a., 1991). Wij 
betrekken de stelling dat binnen deze omgevingen PPS voorkomt. Er zijn dan drie 
ideaaltypen te onderscheiden, namelijk: (i) de Markt-PPS, (ii) de Netwerk-PPS en (iii) 
de Gezags-PPS. Dit veronderstelt dat deze worden getypeerd door een essentiële en 
coherente set kenmerken, in termen waarvan hun aansluiting op de institutionele 
omgeving als al dan niet optimaal kan worden beoordeeld. Idealiter volgt hun vorm 
de typerende functie die zij binnen het toepasselijke ordeningsveld vervullen. Elk 
van die velden kenmerkt zich door een typisch eigen waardenconfiguratie, die weer 
is gebaseerd op de onderscheiden coördinatiemechanismen van interacties binnen 
dat veld, te weten (respectievelijk en kortgezegd): competitie en ruil;  coöperatie en 
wederkerigheid; bevel en toezicht. In tabel 1 worden de PPS-vormen beschreven.
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Tabel 1: PPS-vormen (Sanders & Heldeweg, 2012: 45-46)
Kenmerken PPS-vormen

Markt-PPS Netwerk-PPS Gezags-PPS

Doel van 
samenwerking

Efficiënte transacties Uitlokken van nuttige 
participatie

Legitieme besluitvorming

Interne verhouding 
tussen actoren

Calculerend in het kader 
van opdrachtgever-opdracht-
nemer verhouding

Strategische afstemming 
door participatie

Unitair door gedeelde 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden

Uitkomst 
samenwerking

Set van contractueel bepaalde 
uitvoeringsrelaties

Convergentie van 
organisatiegedrag

Reeks van besluiten met 
openbaar gezag

Beoogd maatschap-
pelijk effect van 
uitkomst

Sturing van gedrag op basis 
van een contract 

Mogelijkheid op strategische 
afstemming

Sturing van gedrag op 
basis van een bevel

De Markt-PPS
De Markt-PPS is gericht op efficiënte transacties. Tussen de partijen bestaat een 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, waarbij de overheid de opdrachtgever is en 
de particulier de opdrachtnemer. In haar rol als opdrachtgever formuleert de over-
heid het project (al dan niet aangemoedigd door een aanbod zijdens particulieren). 
Vervolgens worden de vervolgfasen van het project, zoals de fasen van bouwont-
werp en bouwrealisatie tot en met onderhoud en/of exploitatie aanbesteed (Kop-
penjan & Van Ham, 2002). Hierdoor ontstaat een contractueel bepaalde uitvoeringsrelatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van een DBFMO-contract (bijvoorbeeld voorstelbaar bij 
het, in opdracht van een overheid, ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van 
een windmolenpark). Na sluiting van het contract, moeten partijen op een onder-
ling afgesproken wijze samen komen tot ‘sluiting’ van openstaande (uitvoerings)
kwesties. Het contract kan leiden tot een rechtsverband, maar net zoals bij een con-
currentiegerichte dialoog, blijft binnen samenwerking sprake van gescheiden ver-
antwoordelijkheden. Het contract begrenst het handelen van de partijen. 

De Netwerk-PPS
Een Netwerk-PPS is primair gericht op het uitlokken van ‘nuttige’ participatie. Deze 
vorm biedt aan de partijen de kans op deelname aan het proces dat leidt tot het 
bepalen van een beleidsstrategie. De gewenste uitkomst is dat partijen hun organisa-
tiegedrag afstemmen op de wijze waarop zij een bijdrage kunnen en willen leveren 
aan het realiseren van de beleidsdoelen. Deze PPS-vorm is van strategische aard. 
Betrokkenheid door samenwerking brengt mee dat een Netwerk-PPS tenminste 
intern verplichtend is voor partijen – zoals door de verplichting informatie en ken-
nis in te brengen, door intern aanwezige informatie en (gegenereerde) kennis niet 
naar buiten te brengen, en door te delen in de (transactie)kosten van de samenwer-
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king. Stichting Energy Valley is hiervan een voorbeeld. In dit overlegplatform parti-
ciperen overheden en particulieren om invulling te geven aan de groeikansen van 
de energiesector in Noord Nederland (Stichting Energy Valley, 2013).

De Gezags-PPS
Een Gezags-PPS heeft de voorkeur wanneer legitieme bindende besluitvorming het 
doel van de samenwerking is. Deze vorm kent voor het realiseren van dat doel niet 
alleen samenwerking op het vlak van strategieformulering zoals dat het geval is bij 
de Netwerk-PPS, maar extern bindende vaststelling daarvan, respectievelijk het 
nemen van daartoe strekkende bindende besluiten op basis van bevoegdheden toe-
gekend aan het samenwerkingsverband; deze PPS gaat gepaard met eenzijdig bur-
gers-bindende beslissingen, kortom (en ideaaltypisch), met openbaar gezag. 

3 Legitimiteit
 
Het begrip ‘legitimiteit’ heeft een centrale plaats in de bestuurswetenschappen. 
Een gezaghebbend perspectief wordt geboden door Beetham. Hij beschouwt legiti-
miteit als een ‘multidimensionaal’ begrip met drie dimensies, namelijk: (i) legaliteit, 
(ii) gedeelde waarden en (iii) instemming (Beetham, 1991: 15-16). Deze dimensies vormen 
de cumulatieve voorwaarden voor legitimiteit van politieke gezagsuitoefening 
(Beetham, 1991: 15). Legaliteit’, verlangt rechtsgeldige gezagsuitoefening, overeen-
komstig het ‘geldende recht’ – inclusief ongeschreven regels (Beetham, 1991: 64 
e.v.). Gedeelde waarden’, verlangt dat de regels waarnaar moet worden gehandeld (het 
geldende recht) ook intrinsiek gerechtvaardigd zijn (Beetham, 1991: 69 e.v.). Zij 
moeten rusten op ‘normatieve principes’, die gedeelde waardeopvattingen over de 
verhouding burgers-overheid (respectievelijk normsteller en normadressaat) uit-
drukken en wier rechtvaardiging voortvloeit uit hun herkomst (wat is de bron?) of 
hun inhoud (waarom deze regels?). Instemming’, ziet op vrijwillige instemming van 
de ondergeschikte(n) met de politieke gezagsuitoefening door de dominante actor 
(Beetham, 1991: 91 e.v.), zoals door democratische mechanismen.

De term democratische rechtsstaat biedt een mogelijkheid om het analytisch kader van 
Beetham te vertalen naar de bestuurspraktijk. In Nederland zijn de kwaliteitseisen 
van politieke gezagsuitoefening namelijk ontleend aan de democratische rechts-
staat (Zijlstra, 2009: 6). De WRR beschouwt het begrip rechtsstaat als een ‘gelaagd’ 
begrip (2002). De Raad stelt dat er een principieel verschil is tussen de normatieve begin-
selen en de rechtsregels. De normatieve beginselen van de rechtsstaat vormen volgens 
de WRR het interpretatiekader van rechtsregels (2002: 25). In de rechtsregels wordt 
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uitgedrukt waarom in de samenleving aan het recht dan wel bepaalde onderdelen 
van het recht betekenis wordt gegeven (WRR, 2002: 25). Regelingen zijn vaak uit-
werkingen van de grondidee en van de principes van de rechtsstaat (WRR, 2002: 25). 
De toevoeging democratische aan rechtsstaat verwijst naar de vrijwillige instemming 
van burgers via democratische procedures met de politieke gezagsuitoefening 
(WRR, 2002: 48-49). Tabel 2 geeft de operationalisatie van de wijze waarop de term 
democratische rechtsstaat verbonden is met de drievoudige structuur van Beetham.

Tabel 2: Beetham’s legitimiteitsconcept geoperationaliseerd (een bewerking van: Beetham, 1991: 20)

Criteria of Legitimacy Operationalisatie

I justifiability of rules in terms of
shared beliefs

regelingen komen voort uit de normatieve
beginselen van de rechtsstaat 

II conformity to rules (legal validity) naleven van geschreven en ongeschreven
rechtsregels

III legitimation through expressed
consent

instemming via democratische procedures

Deze operationalisatie is relevant voor de beslissing van de overheid om via PPS 
publieke belangen te dienen, alsmede voor de beslissing over de PPS-vorm die daar-
toe het meest geëigend is. De keuze van een PPS-vorm is verbonden met de voor 
desbetreffende belangenbehartiging gekozen arena (i.e. markt, netwerk en hiërar-
chie), die op zijn beurt bepalend is voor de criteria van legitimiteit relevant voor de 
activiteiten en transacties die zich daarbinnen afspelen. De onder 2.2 genoemde, 
kenmerkende coördinatiemechanismen bieden daarvoor een aanknopingspunt. 
Voor markten betreft het ‘concurrentie en eerlijke ruil’, voor netwerken ‘belangen-
vertegenwoordiging en delen van lasten en opbrengsten’, en voor hiërarchie ‘regel-
geleid, evenredig en behoorlijk beslissen’. Dergelijke ‘arenaspecifieke uitgangspun-
ten’ moeten uiteraard aansluiten bij de systeemkeuze op democratisch 
rechtstatelijke grondslag. Het voert te ver om deze aansluiting hier uit te werken, 
maar wij menen dat het goed mogelijk is deze te realiseren. De onderstaande empi-
rische verkenning beschouwen wij als indicatief voor deze veronderstelling.

In de volgende paragraaf worden drie cases beschreven, geselecteerd op prima facie 
verwantschap met de onderscheiden PPS-vormen, namelijk: (i) BioNoF als Markt-
PPS, (ii) Stichting Groen Gas Nederland als Netwerk-PPS en (iii) Energiefonds Over-
ijssel als Gezags-PPS. De cases worden beschreven aan de hand van de voorwaarden 
van PPS. Dat betekent dat we ingaan op het beleid dat wordt gerealiseerd, de 
betrokkenheid van de private partijen en de juridische structuur van het samen-
werkingsverband. 
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4 Cases

4.1 b i o n o f  a l s  m a r k t - p p s

BioNoF voorziet in een 32 kilometer lange in Friesland met een invoedingscapaci-
teit van 10.000 kubieke meter groen gas per uur (Ekwadraat 2011: 3). De leiding is 
uitgedacht en wordt aangelegd zodra de SDE+-subsidie door het Rijk is beschikt 
(Ekwadraat, 2011: 3). De biogasleiding kan worden getypeerd als Markt-PPS, omdat 
deze onder de tucht van vraag en aanbod wordt gerealiseerd. Hiermee wordt 
beoogd de biogasinfrastructuur zo efficiënt mogelijk te realiseren. De uitkomst van 
de interacties is een set contractueel bepaalde uitvoeringsrelaties, die regelen hoe 
de leiding tot stand komt.  

Uit de interviews is gebleken dat de overheid veel verwacht van de biogasleiding. 
Deze kan bijdragen aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en de 
regionale economie een impuls geven. Eveneens is uit de vraaggesprekken gebleken 
dat particulieren enthousiast zijn over het initiatief. Ze verwachten winst te maken 
door biogasproductie of het verhandelen van groen gas. Daarnaast heeft het een posi-
tief uitstralingseffect om in de bedrijfsvoering met duurzame energie bezig te zijn. 

Om de biogasleiding te realiseren, werken drie partijen intensief samen, namelijk: 
(i) biogasproducenten, (ii) een energiebedrijf en (iii) de regionale netwerkbedrijven. 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de samenwerking tussen deze organi-
saties privaatrechtelijk wordt gestructureerd. Ten eerste worden er contracten gesloten 
tussen enerzijds de energiehandelaar en de biogasproducenten over de afname van 
biogas. Anderzijds worden contracten gesloten tussen de energiehandelaar en de 
netwerkbedrijven over het beheer en het onderhoud van de leiding. Daarnaast is de 
samenwerking tussen de netwerkbedrijven tot de exploitatie contractueel geregeld 
en vanaf deze fase treden zij binnen het verband gezamenlijk op in een besloten ven-
nootschap. Op dit moment is de biogasleiding nog niet operationeel. De contracten 
zijn voorgestructureerd in een memorandum of understanding.

De biogasleiding omvat een aantal activiteiten, namelijk: (i) de afname van biogas, 
(ii) de reiniging van biogas, (iii) het transport van biogas, (iv) het opwaarderen tot 
aardgaskwaliteit en het invoeden van groen gas in het aardgasnet (EKwadraat, 2011: 
10-13). De vergistingsinstallaties van de biogasproducenten vallen buiten het 
bereik van de infrastructuur. De PPS beperkt zich tot de contractuele relatie tussen 
het energiebedrijf en de netwerkbedrijven. Bij de energiehandelaar gaat het om een 
ondernemer, namelijk Essent N.V. Daarmee is het private aandeel in de samenwer-
king helder. Wil er echter gesproken kunnen worden over PPS, zodat de zeggen-
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schap en verantwoording over coördinatie via de samenwerking relevant wordt 
vanuit een oogpunt van publiek(rechtelijk)e normen, dan moeten er één of meer 
‘publieke partijen’ zijn, die gezaghebbend het publiek belang vertegenwoordigen. 
Wij kijken daarvoor naar de netwerkbedrijven Enexis en Stedin. Zij komen daar-
voor, niettegenstaande hun privaatrechtelijke rechtsvorm in aanmerking omdat 
sprake is van ‘actief publiek aandeelhouderschap’. Dat blijkt uit hun wettelijke 
taakaanduiding en de invloed die achterliggende overheden hebben op de wijze 
waarop zij dienaangaande hun rol vervullen. Uit de interviews is gebleken dat de 
aandeelhouders de netwerkbedrijven stimuleren om te participeren in samenwer-
kingsverbanden waarbinnen biogasinfrastructuren worden gerealiseerd. Daarnaast 
verwacht de Rijksoverheid wat van netwerkbedrijven op het terrein van biogasin-
frastructuren. Dat blijkt uit het energierapport, waarin het verwachtingspatroon is 
geformuleerd dat de netwerkbedrijven investeringen doen in biogasinfrastructu-
ren, omdat zij een wettelijke taak hebben om te zorgen voor efficiënte en betrouw-
bare infrastructuur (EL&I, 2011: 55).

4.2 s t i c h t i n g  g r o e n  g a s  n e d e r l a n d  a l s  n e t w e r k - p p s

Stichting Groen Gas Nederland biedt een platform aan organisaties uit de groen gas-
keten en de overheid voor het aanpakken van de financiële, technologische en 
bestuurlijk-juridische barrières (2011: 6). Door de kennis over groen gas te bunde-
len, tracht de stichting de ontwikkeling van de groen gasmarkt te versnellen (Stich-
ting Groen Gas Nederland, 2012: 2). De stichting wil dat in 2014 meer dan 300 mil-
joen normaalkubieke meter (Nm3) groen gas op een duurzame wijze wordt 
geproduceerd (Stichting Groen Gas Nederland, 2011: 6). Over het realiseren van 
deze doelstelling heeft strategische afstemming plaats. Hierdoor zijn de deelnemende 
organisaties in de gelegenheid om hun organisatiegedrag af te stemmen op het keten-
belang. De stichting is dan ook te typeren als een Netwerk-PPS.

Binnen de stichting nemen de ‘founders’ een belangrijke plaats in. Zij vormen het 
Algemeen Bestuur en bepalen de thema’s die worden behandeld. Daarnaast dragen 
zij een financiële en/of personele bijdrage, waardoor de stichting kan functioneren 
(het alternatief is om partner te zijn). Hun betrokkenheid draagt een ad hoc karak-
ter. Van hen wordt bovendien verwacht dat zij de kennis inbrengen, die nodig is 
voor het versnellen van een groen gasmarkt. Zowel overheden als particulieren zijn 
als ‘founder’ bij de stichting betrokken. Dit zijn de volgende overheidsorganisaties: 
Provincie Friesland, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Gemeente Leeuwar-
den, Netbeheer Nederland, Gasunie, Ministerie ELI en de volgende private organi-
saties: Gas Terra, Eneco, Essent, E.ON Benelux, en LTO Noord (Stichting Groen Gas 
Nederland, 2012: 15). 
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Volgens de respondenten verdiende het de voorkeur om aan het samenwerkings-
verband een juridische structuur te geven omdat dit meer slagkracht geeft. Een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon was het meest geschikt, omdat een dergelijke entiteit 
onder meer mensen in dienst kan nemen en financiële transacties kan doen. Een 
stichting lag daarbij het meest voor de hand, omdat de samenwerking een ideëel 
doel heeft.

4.3 e n e r g i e f o n d s  o v e r i j s s e l  a l s  g e z a g s - p p s

Met het Energiefonds Overijssel beoogt Gedeputeerde Staten van de provincie 
Overijssel in duurzaamheidsprojecten te investeren, die bijdragen aan het verho-
gen van het aandeel hernieuwbare energie en in potentie rendabel zijn, maar waar-
bij sprake is van knelpunten die een realisatie kunnen belemmeren (Provincie Over-
ijssel, 2010b: 12). Het gaat om projecten die gericht zijn op: (i) het produceren van 
hernieuwbare energie en (ii) het besparen van energie (Provincie Overijssel, 2010b: 
12). Het instrumentarium bestaat uit: (i) leningen, (ii) garanties en ten slotte (iii) partici-
paties (Provincie Overijssel, 2010b: 1). Omdat vanuit het fonds openbare gezagsuit-
oefening plaatsheeft door een private organisatie, is sprake van een Gezags-PPS.  

In Overijssel wordt de voorkeur gegeven aan een eigen fonds met een externe beheerder 
(Provincie Overijssel, 2010b: 4-5). Gedeputeerde Staten is van oordeel, dat zij afhan-
kelijk is van marktpartijen voor portefeuillebeheer en financiële dienstverlening ten 
aanzien van hernieuwbare energieprojecten (Provincie Overijssel, 2011). Gedepu-
teerde Staten staat hierbij een systematiek voor waarbij de provincie de kaders for-
muleert en de fondsbeheerder aanvragen en voorstellen aan deze kaders toetst (Pro-
vincie Overijssel, 2011: 6). Hierdoor ontstaat een afstand tussen de beleidsvormende 
activiteiten en de bedrijfsvoering bij het energiefonds (Provincie Overijssel, 2011: 
5). Voor het selecteren van de fondsbeheerder is een Europese Aanbesteding georgani-
seerd (Provincie Overijssel, 2011: 14). Tijdens het onderzoek was de selectie van de 
contractpartner in volle gang. Inmiddels is bekend dat ASN Bank de fondsbeheer-
der wordt.

De afstand tussen de beleidsvormende activiteiten en de bedrijfsvoering bij het 
energiefonds is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten gewaarborgd in een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon in de vorm van een Besloten Vennootschap (B.V.) (Provincie 
Overijssel, 2011: 5). De provincie wordt 100% aandeelhouder van het energiefonds 
(Provincie Overijssel, 2011: 7). Een Raad van Commissarissen wordt belast met het 
toezicht op het fonds (Provincie Overijssel, 2011: 7). Verder is het volgens Gedepu-
teerde Staten vanuit juridische overwegingen van belang om een onderscheid te 
maken tussen  publiekrechtelijke activiteiten en privaatrechtelijke activiteiten van 
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het energiefonds (Provincie Overijssel, 2011: 7). Deze activiteiten zijn onderge-
bracht bij twee dochterondernemingen van Energiefonds Overijssel B.V. De publiek-
rechtelijke activiteiten worden uitgevoerd door Energiefonds Overijssel II B.V. Het gaat hier-
bij om leningen en garanties (Provincie Overijssel, 2011: 7). De privaatrechtelijke 
activiteiten omvatten participaties (Provincie Overijssel, 2011: 7). Deze zijn onderge-
bracht bij Energiefonds Overijssel I B.V. Ten slotte wordt een onafhankelijke adviescommissie 
ingesteld, die aanvragen en voorstellen van de fondsbeheerder aan enerzijds de pro-
vinciale subsidieregeling (leningen en garanties) en anderzijds aan het investe-
ringsreglement (participaties) toetst (Provincie Overijssel, 2011: 7).

De typering van het energiefonds is tweeledig. De privaatrechtelijke activiteiten 
zijn te typeren als Markt-PPS. Er is een marktpartij geselecteerd die de taken zo 
efficiënt mogelijk moet realiseren. In een set van contractueel bepaalde uitvoe-
ringsrelaties is geregeld hoe invulling wordt gegeven aan dat deel van het fondsbe-
heer. Voor de publiekrechtelijke activiteiten ligt dat anders. Zijlstra onderscheidt 
vier criteria op basis waarvan kan worden vastgesteld of het gaat om een ‘publieke 
taak’ of ‘overheidstaak’ die publiekrechtelijk moet worden genormeerd (2008: 22). 
Het eerste criterium is ‘presterend bestuur’ (Zijlstra, 2008: 22). Het gaat hierbij om 
uitkeringen of voorzieningen die aan individuele burgers worden verstrekt, waar-
bij de instelling als ‘doorgeefluik’ fungeert (Zijlstra, 2008: 22). Bij Energiefonds 
Overijssel is hier sprake van. De fondsbeheerder is immers door Gedeputeerde 
Staten geselecteerd om leningen te verstrekken en garanties te geven. Als tweede 
criterium noemt Zijlstra dat een overheid de taak zich moet hebben aangetrokken 
(2008: 22). Bij Energiefonds Overijssel blijkt dat uit de Statenvoorstellen waarin het 
beleidsinitiatief is uitgewerkt. Ten derde moet het geld waarmee de taak wordt 
bekostigd, geheel of in overwegende mate van de overheid komen (Zijlstra, 2008: 
22). De 250 miljoen Euro die in het geval van het fonds wordt uitgetrokken, is 
afkomstig van de aandelenverkoop van Essent aan het Duitse RWE. Het gaat hier 
om ‘publiek geld’. Ten slotte moet de overheid de criteria bepalen, volgens welke 
de subsidies, uitkeringen of andere voorzieningen worden verdeeld, ofwel de over-
heid betaalt en bepaalt (Zijlstra, 2008: 22). Hierboven is uitgewerkt dat Gedepu-
teerde Staten de inhoudelijke en financiële kaders heeft gegeven waar de fondsbe-
heerder aan moet toetsen. De fondsbeheerder is dus belast met het uitoefenen van 
openbaar gezag en moet dus voor wat betreft de publiekrechtelijke activiteiten 
worden aangeduid als een b-orgaan in de zin van de Awb. Bijgevolg is sprake van een 
Gezags-PPS.

Nu de cases zijn beschreven, kunnen we terugkeren naar de legitimiteitsvraag.  
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5 Legitimiteit empirisch getoetst
 
In hoofdzaak blijkt uit de case-studies dat de keuze voor toepassing van PPS in 
groen gasprojecten kan voldoen aan Beethamiaanse legitimiteitseisen, geoperatio-
naliseerd in de idee van de democratische rechtsstaat. Uit de empirie komt aller-
eerst naar voren dat het realiseren van beleid door toepassing van onderscheiden 
vormen van PPS geenszins behoeft te wringen met onderliggende kernwaarden van 
de democratische rechtsstaat, namelijk: (i) vrijheid, (ii) gelijkheid en (iii) solidariteit 
(Commissie ‘uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat’, 2008).

Verschillende respondenten verbinden de legitimering van de keuzen voor PPS niet 
zozeer met voornoemde kernwaarden, maar veeleer met een tweetal buiten de ope-
rationalisering gelaten eisen, namelijk: effectiviteit en efficiëntie.  In de bestudeerde 
documenten en door de respondenten werden aan deze eisen uiteenlopende bete-
kenissen toegekend. Grofmazig uitgedrukt komt het erop neer dat zowel overhe-
den als particulieren verwachten dat door de betrokkenheid van particulieren in PPS 
er inhoudelijk beter eindresultaat ontstaat. Bovendien gaven de respondenten aan dat 
zij verwachten dat het eindresultaat sneller tot stand komt door de betrokkenheid 
van particulieren. Zij veronderstellen namelijk dat in het beleidsveld meer kennis 
is over groen gas, dan binnen de muren van de overheid en dat particulieren met 
meer slagkracht en innovatief vermogen opereren dan overheidsorganisaties. Door 
de respondenten werd aangegeven dat effectiviteit en efficiëntie niet de plaats inne-
men van de onderliggende waarden van de democratische rechtsstaat, maar dat zij 
deze rechtvaardigingsgronden daar gelijkwaardig aan achten. In termen van legitimi-
teit vertoont deze benadering verwantschap met de zogenoemde derde bestuurs-
juridische dimensie van de democratische rechtsstaat: de sociale rechtsstaat (i.e. de 
overheid moet actief omstandigheden scheppen waarbinnen sociale rechtvaardig-
heid kan worden verwezenlijkt – Zijlstra, 2009). In het onderhavige geval lijkt een 
‘trade-off’ tussen het door ons geoperationaliseerde legitimiteitsconcept en een 
op effectiviteit en efficiëntie gebaseerde benadering niet aan de orde. Comparatief 
vervolgonderzoek, op het niveau van onderscheiden typen, respectievelijk in 
termen van arenakeuze, lijkt niettemin aantrekkelijk om zodoende meer scherpte 
te krijgen in coherentie van respectievelijk mogelijkheden tot optimalisatie van 
legitimiteit. 

Tijdens het onderzoek sprong voorts de worsteling over de positie van de organisa-
ties in de samenwerkingsverbanden in het oog. Dit blijkt per onderzochte case uit 
het volgende: 
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–  De groen gasactiviteiten bij BioNoF vallen buiten het bereik van de wettelijke 
taak van de netwerkbedrijven. Een gasnet voor het transporteren van biogas is 
namelijk geen gasnet in de zin van de Gaswet. De netwerkbedrijven mogen 
echter wel biogasnetten in eigendom houden, beheren en onderhouden, maar 
dan geschiedt dat niet door deze organisaties als gereguleerde netbeheerders, maar 
door de ‘niet-gereguleerde taken’ van deze organisaties. Het onderbrengen van der-
gelijke werkzaamheden als niet-gereguleerde activiteiten bij de netwerkbedrij-
ven, betekent dat zij deze taken moeten realiseren tegen ‘normale marktrende-
menten’ en dat ‘de exploitatie’ niet mag worden bekostigd met de opbrengsten 
uit gereguleerde taken’. Deze stand van zaken levert echter een spanningsveld 
op met het verwachtingspatroon van de contractpartners over de betrokken-
heid van de netwerkbedrijven. Zij veronderstellen juist dat de netwerkbedrijven 
optreden alsof het om gereguleerde activiteiten gaat en dat daarmee de veilig-
heid en de leveringszekerheid is gewaarborgd. Voorzover wel wordt begrepen 
dat het een niet-gereguleerde taak betreft, kan misverstand ontstaan over de 
vraag of er een bepaalde mate van vrijheid is om als netwerkbedrijf een taak op 
te pakken. Uit de empirie kwam naar voren dat de rijksoverheid wel degelijk 
netwerkbedrijven er toe aanzet om te investeren in biogasinfrastructuren en 
wel via ‘actief publiekaandeelhouderschap’. 

–  Bij Stichting Groen Gas Nederland kwam een soortgelijke positieworsteling 
naar voren. De stichting tracht de groen gasmarkt te versnellen. Tijdens de 
interviews kwam de bijzondere positie van EL&I naar voren. Het ministerie zit 
aan tafel en ondersteunt het initiatief om de ontwikkelingen ten aanzien van 
groen gas te kunnen volgen. Dat doet EL&I omdat zij hoge verwachtingen koes-
tert van groen gas. Intussen nemen de particulieren juist deel aan het samen-
werkingsverband omdat EL&I aan tafel zit. Voor hen heeft de stichting geen 
bestaansrecht op het moment dat de overheid uit het samenwerkingsverband 
treedt. Zij verwachten van EL&I dat het ketenbelang (en daarmee geschakeld 
hun eigen organisatiebelang) wordt omgezet in overheidsbeleid. EL&I wil juist 
dat dit verwachtingspatroon voorkomen wordt. Daarvoor treedt zij binnen de 
stichting op als onafhankelijk bestuurslid zonder stemrecht.

–  In Overijssel wordt via een aanbestedingsprocedure een marktpartij geselec-
teerd die namens de provincie een begrotingsfonds gaat beheren. De marktpar-
tij wordt verantwoordelijk voor zowel privaatrechtelijke (deelnemingen) als 
publiekrechtelijke activiteiten (leningen en garanties). Leningen en garanties 
zijn subsidies in de zin van artikel 4:21 Awb. Dat betekent dat door de particu-
lier voor derde bindende besluiten worden genomen. 
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In de cases ontstaan juridische structureren die op een grotere afstand komen te 
staan van de hoofdstructuur van het openbaar bestuur. Vanuit democratisch oog-
punt ontstaat hierdoor suboptimaliteit. De ‘instemming via democratische proce-
dures’ komt namelijk op afstand te staan van de beleidsactiviteiten. Bij dit crite-
rium gaat het om de democratische controle op de wijze waarop de overheid het 
gemeenschapsbelang dient. Zijlstra somt hiervoor de volgende beginselen op: (i) 
beslissen door algemeen vertegenwoordigende organen, (ii) kiesrecht, (iii) politieke 
verantwoordelijkheid, (iv) decentralisatie, (v) inspraak, (vi) burgerschapsrechten en 
tot slot (vii) openbaarheid (2009: 6-7). Door de respondenten is aangegeven dat dit 
met name geldt voor het beslissen door algemeen vertegenwoordigende organen 
en inspraak.  

Hoewel deze kwesties van rolbepaling en wederkerige verwachtingen niet in 
termen van de keuze voor PPS als legitimiteitsprobleem worden ervaren, wijzen zij 
wel op (onder andere) legitimiteitsrisico’s binnen de ‘arenaspecifieke’ uitwerking 
van PPS-vormen. Ook dit vraagt om nader onderzoek, in de verwachting dat de 
legitimiteit van de keuze voor PPS binnen elk van de onderscheiden arena’s een 
eigensoortige, substituerende en/of aanvullende invulling krijgt, zoals partij-
instemming bij de markt-PPS, belangenvertegenwoordiging bij de netwerk-PPS en 
inspraakprocedures en rechtsbescherming bij de Gezags-PPS. Dit heeft consequen-
ties voor de manier waarop partijen zich tegenover elkaar zullen gedragen en voor 
het succes van de eindresultaten die per arena kunnen worden behaald.

6  Conclusie

In deze bijdrage stond de vraag centraal of de PPS-vorm bij groen gasprojecten vol-
doende aanknopingspunten biedt voor een legitieme behartiging van betrokken 
publieke belangen. Als aangekondigd hebben wij daarbij drie PPS-typen onder-
scheiden waaruit de overheid kan kiezen en, vervolgens, een analytisch kader voor 
de legitimiteit van beleids- en besluitvorming gepresenteerd, waar empirisch aan 
kan worden getoetst (hetgeen wij hebben gedaan aan de hand van drie groen gas-
projecten).

Een en ander maakt ons inziens aannemelijk dat legitimiteit van groen gasprojec-
ten haalbaar is indien de keuze voor PPS democratisch-rechtstatelijk is gefundeerd 
en indien de keuze van de PPS-vorm getuigt van een goede aansluiting van aren-
aspecifieke legitimiteitsvereisten op de onderliggende legitimiteit van de systeem-
keuze (voor PPS) zelf. Het empirisch onderzoek geeft hiervoor steun, maar het 
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toont ook hoezeer vooroordelen over organisatievormen de verwachtingen omtrent 
effectiviteit en legitimiteit vormgeven. Die benadering loopt spaak als de vormge-
ving van de samenwerking ongewild bestuursrechtelijke normen activeert. Het is 
mede daarom zaak dat systeemkeuze en keuze van bijbehorende rechtsvormen 
meer systematisch en methodisch wordt aangepakt. In vervolgonderzoek moeten 
hiervoor bouwstenen worden aangeleverd.
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