Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
“Juridische ins en outs van zonne-energie”

Datum:

Donderdag 14 februari 2019

Tijd:

13:00 – 16.30 uur (inloop met lunch)

Locatie:

Artis, Amsterdam

Sprekers:

Mr. W. Bruinsma
Mr. E.A. de Vries

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Het aandeel zonne-energie in de Nederlandse energiemix is al langere tijd aan een grote opmars bezig,
door een steeds groeiend aantal gebouwen dat gebruik maakt van zonnepanelen, maar ook door grote
zonneparken die verspreid in het land opgericht worden. Daar komen alle maatregelen die genomen
worden in het kader van de energietransitie en het Klimaatakkoord nog bij, waarbij zonne-energie, op
gebouwen, op het land en inmiddels ook op water een belangrijke plaats inneemt.
Tijdens dit seminar gaan twee experts op het gebied van (hernieuwbare) energie in op de verschillende
juridische aspecten van zonne-energie, zodanig dat het proces van financiering,
eigendomsverhoudingen, vergunningen en realisatie systematisch behandeld. Wat komt er allemaal
kijken bij toepassing van zonne-energie vanuit vastgoedperspectief? Tijdens het seminar wordt zowel
op zonne-energie op land als op het water ingegaan. Dat laatste is een relatief nieuwe ontwikkeling die
ook in Nederland waarschijnlijk veel potentie biedt.

Sprekers

Wybe Bruinsma studeerde notarieel recht en civiel recht aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van
Amsterdam. Daarna werkte hij onder meer als kandidaat-notaris in de corporate- en B&F praktijk van De
Brauw Blackstone Westbroek en als general counsel bij RWE.
Wybe is op dit moment project-consultant bij Bluerise, een watertechnologie-bedrijf dat projecten
ontwikkelt op het gebied van SWAC (Sea Water Air Cooling) en OTEC (Ocean Thermal energy
Conversion). Ook is hij in-house counsel bij GroenLeven. GroenLeven is de grootste ontwikkelaar van
zonneparken in Nederland, met een portfolio van 1,3 GWp gecontracteerde projecten en gerealiseerde
projecten.

Ewoud de Vries is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Hij is gespecialiseerd
in vastgoedrecht en huurrecht en heeft veel ervaring met vraagstukken rondom (duurzame) energie, zoals
erfpachtconstructies

rond

windmolenparken

en

opstalrechten

voor

zonnepanelen

en

warmtekrachtkoppeling. Ewoud studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook
volgde hij de leergang Energierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte bij RWE en
verschillende advocatenkantoren, waaronder laatstelijk Norton Rose Fulbright, Eversheds en DLA Piper.

Programma
13:15 uur inloop en lunch
14:00 uur welkomstwoord van de voorzitter JOJ
14:05 uur ‘‘Juridische aspecten van zonne-energie op land’ door Ewoud de Vries
15:00 uur Pauze
15:30 uur ‘Juridische aspecten van zonneparken op water’ door Wybe Bruinsma
16:25 uur Sluiting
16.30 uur Borrel

Locatie
Noordpaviljoen van Artis,
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam

Routebeschrijving per auto
De exacte route is te plannen via de routeplanner.

Parkeren

ARTIS beschikt over een eigen parkeerterrein. ARTIS-bezoekers kunnen gebruikmaken van het
voordelige ARTIS-parkeertarief.

Routebeschrijving met openbaar vervoer
Tram 14 vanaf Amsterdam Centraal Station stopt op halte ARTIS. Tramlijn 7 en 19 stoppen op het
Alexanderplein, op loopafstand van ARTIS. Het dichtstbijzijnde metrostation is Waterlooplein.
Hiervandaan is het tien minuten lopen naar de Hoofdentree.

Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00
per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.

Aanmelding
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de
Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

