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Dorhout Advocaten gedijt in Energy Valley

’’Het is ook
leuk dat
we wat
kunnen

bijdragen
aan de

ontwik-
keling

van het
Noorden

INTERVIEW
HANS KOENDERS

3 Energie speerpunt
Gronings advocatenkan-
toor

Door John Geijp
Groningen Toen Dorhout Ad-

vocaten in Groningen zich een

jaar of vijf geleden beraadde op

een vitale toekomst, bedacht het

kantoor dat de in Noord-Neder-

land uitdijende energiesector

welkome klandizie kon opleve-

ren. Sindsdien heeft het door

zijn kennis van het energierecht

een prominente plaats veroverd

in Energy Valley. "Het moet ons

natuurlijk wat opleveren, maar

het is ook leuk dat we wat kun-

nen bijdragen aan de ontwikke-

lingvanhetNoorden", zegtHans

Koenders (37), advocaat en part-

ner bij Dorhout.

"We zochten destijds naar sec-

toren waarin de komende jaren

veel te doen zou zijn", vertelt hij.

"Daartoe behoorde nadrukkelijk

de energiesector. Daarbinnen

zijn zo veel veranderingen gaan-

de die ook om juridische kennis

vragen. En Noord-Nederland is

de proeftuin. Dus kozen we er-

voor om in het bijzonder iets te

doen met het energierecht."

Koenders heeft binnen het

kantoor het voortouw bij de

speurtocht naar deskundigheid

en clientèle. De advocaat: "Het

begint natuurlijk allemaal met

techniek. Dus heb ik eerst con-

tact gelegd met de Hanzehoge-

school, waar ik zelf nog heb ge-

studeerd. Zo kwam ik terecht bij

het Energiekenniscentrum.

Daar waren ze bezig met Flexi-

net, een project met het lokaal

opwekken en opslaan van ener-

gie. Dat heeft veel juridische as-

pecten. Daar ben ik toen bij be-

trokken geraakt."

Inmiddels duikt de naam van

Dorhout Advocaten op bij tal

van organisaties, projecten en

bedrijven in de energiesector.

Grote spelers in de sector als

Gasunie, GDF Suez en netbe-

heerders doen een beroep op het
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kantoor. Koenders: "We hebben

ons heel actief opgesteld. We

zijn lid geworden van Energy

Valley. Mijn collega Lennart van

der Ree is nu bijvoorbeeld actief

binnenhet netwerk dat deNOM

heeft opgezet rond onderne-

mers in de windenergie (Nor-

thern Netherlands Offshore

Wind -red.). Zo kom je in aanra-

king met de mensen van de be-

drijven die een rol spelen in de

branche. Dan gebeurt het dat als

Gasunie met een paar juridische

vraagstukken zit, ze daar te ho-

ren krijgen: Danmoet je bij Dor-

hout zijn. Twee van onze advo-

caten zijn daar twee jaar werk-

zaam geweest."

De veranderingen in de ener-

giesector die vragen om nieuwe

regelgeving zijn legio, zoals de

opkomst van zonne- en wind-

energie, coöperaties die lokaal

energie opwekken en verande-

rende relatie tussen consument,

netbeheerders en energiebedrij-

ven. Een onderwerp waar Dor-

hout Advocaten zich ook inten-

sief mee bezig houdt is de intro-

ductie van LNG (vloeibaar aard-

gas) als brandstof voor

scheepvaart en zwaar wegtrans-

port. Het Rijk heeft Rotterdam

enNoord-Nederland daarbij een

voortrekkersrol toebedeeld.

Voordeveiligheid vanproductie,

levering en transport van LNG

moeten regels komen.

Namens een groot cluster be-

drijven heeft Dorhout zich pro-

minent gemengd in de discussie

over die regelgeving en hield

over het onderwerp onlangs een

symposium. Koenders: "Bij ener-

gie heb je het vaak over gevaar-

lijke stoffen. De vraag is dan:wat

zijn de risico’s en wie is op welk

moment verantwoordelijk voor

de veiligheid? Ik ben laatst mee

geweestmet een reis naar Noor-

wegen waar LNG al op grote

schaal wordt toegepast. Het is

goed om eens te zien hoe dat ge-

beurt. Daar kun je hetmidden in

de stad tanken. Dan is het na-

tuurlijk van belang dat de veilig-

heid goed is geregeld."

Dorhout is ook medefinancier

van een promotieonderzoek

naar risico’s en aansprakelijk-

heid binnen de veranderende

energiemarkt. Promovenda Dai-

sy Tempelman werkt een dag

per week op het advocatenkan-

toor. Koenders en zijn collega

Van der Ree specialiseren zich

momenteel in het energierecht,

maar ook vanuit andere rechts-

gebieden wordt nadrukkelijk

naar energiegerelateerde kwes-

ties gekeken. Momenteel kent

het ’energieteam’ van Dorhout

naast Tempelman vijf advoca-

ten, ieder met een specifiek aan-

dachtsgebied.

Vorig jaar had de grootste

groep klanten van Dorhout - 22

procent - vraagstukken op het

gebied van energie en nutsbe-

drijven. Koenders: "We zijn na-

tuurlijk niet alleen actief in het

Noorden. Met onze kennis kun-

nen we klanten in het hele land

van dienst zijn. Tegenwoordig is

op afstand communiceren zoge-

makkelijk. Ik heb ook klanten in

het Westen van het land."

¬ Hans

Koenders:

"Met onze

kennis kun-

nen we klan-

ten in het

hele land van
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