
Dit wordt de (korte) titel van een presentatie

En hier komt een subtitel van een presentatie

Advocaten die de presentatie verzorgen

Soms is dat er één, vaak zijn dat er meer



Ontwikkelen in het buitengebied
Duurzame energie 

A. Inleiding

B. Draagvlak en participatie

C. Wat is een geschikte locatie?

D. Wie is eigenaar?

E. Vastleggen afspraken tussen verschillende partijen

F. Terugleveren van opgewekte stroom aan het net

G. SDE++-subsidie



Ontwikkelen in het buitengebied
Inleiding

o Duurzame energie een breed begrip

o Focus op het toekomstbestendig maken van het buitengebied

o Klimaatopgave gemeente vanuit Klimaatakkoord 

o Vroegtijdige participatie en het creëren van maatschappelijk draagvlak kan zorgen voor 

een versnelling van het omgevingsrechtelijke traject

o Energietransitie en de zichtbare verandering in fysieke leefomgeving



Duurzame energie
Draagvlak en participatie

o Inzetten op participatie is naast meedenken en inhoudelijke betrokkenheid, ook investeren 

en financiële betrokkenheid

 Procedures

 Communicatie

 Samenwerking

o Participatie = belangrijk middel om draagvlak en acceptatie voor energietransitie te 

versterken. Geen doel op zich, maar belangrijke randvoorwaarde bij realisatie

o Gemeente kan helpen de kans op draagvlak te vergroten

 Goede relatie gemeente en initiatiefnemer vereiste

 Goede faciliterende rol in ontwikkelproces versnelt ontwikkeling 



Duurzame energie
Draagvlak en participatie



Duurzame energie 
Draagvlak en participatie

• Stappenplan gemeenten voor draagvlak, omdat het ontwikkelproces in grote mate het 

draagvlak beïnvloed en mogelijke bezwaren van stakeholders

o Fase 1: als het eerste idee ontstaat

 Duurzame energiebeleid en randvoorwaarden opstellen

 Omwonenden en initiatiefnemers informeren over beleid

 Relatie met initiatiefnemers opbouwen

 Omwonenden en initiatiefnemers informeren over procedures van gemeente, provincie 

en Rijk



Duurzame energie 
Draagvlak en participatie

• Stappenplan gemeenten voor draagvlak 

o Fase 2: van het eerste idee naar globaal plan

 Initiatiefnemers ondersteunen bij het opstellen van projectplan en haalbaarheidsstudies

 Stakeholders identificeren (provincie, waterschap, gemeente, netbeheerder, eigenaren, 

omwonenden, belangenorganisaties) en rollen in kaart brengen

 Communicatieplan opstellen

 Initiatiefnemers adviseren over vergunningen en procedures



Duurzame energie 
Draagvlak en participatie

• Stappenplan gemeenten voor draagvlak 

o Fase 3: van globaal plan naar definitief plan

 Projectontwerpen en aanpak toeleveranciers beoordelen 

 Contact met initiatiefnemers onderhouden en stakeholders informeren

 Bij conflicten bemiddelen



Duurzame energie 
Draagvlak en participatie

• Stappenplan gemeenten voor draagvlak 

o Fase 4: van plan naar uitvoering

 Projectontwikkelaars stimuleren stakeholders te blijven informeren

 Initiatiefnemers helpen bij feestelijk openingsmoment



Duurzame energie
Draagvlak en participatie

o Verschillende vormen van participatie

 Procesparticipatie

 Financiële participatie

 Financiële obligaties

 Eigendomsparticipatie

 Omgevingsfonds

 Combinatie

o Lokaal eigendom en Klimaatakkoord > streven 50% ≠ afdwingbaar, maar richtlijn

o Wat is 50% lokaal eigendom?

 Financiële eigendom + gezamenlijke verantwoordelijkheid

 Gelijkwaardige, open en transparante samenwerking

 Mee-investeren en risico lopen (ondernemerschap)



Duurzame energie
Draagvlak en participatie

o Collectief eigendom bijvoorbeeld via coöperatie of vereniging. Alle inwoners uit de lokale 

omgeving kunnen lid worden en daarmee mede eigenaar worden en medezeggenschap 

krijgen 

o Specifiek bedoeld voor grootschalige wind- en of zonneparken

o Lokaal eigendom = opbrengsten ten goede laten komen aan regio en omgeving profiteert

o Lokale partij kent omgeving en mensen rondom project 

o Lokaal eigendom op projectniveau geen landelijk gemiddelde

o Zorg dat je tijdig de verwachtingen hierover met elkaar deelt > ter voorkoming van 

onnodige vertraging 



Duurzame energie
Wat is een geschikte locatie?

o Welke bestemming geldt voor de locatie?

 Omgevingsrecht 

 Gebruiks- en bouwmogelijkheden bestemmingsplan

 Grondgebonden en drijvend (omgevingsvergunning)

 Daken (mogelijk vergunningsvrij)

o Gesprek met gemeente over planologische mogelijkheden

 Herziening bestemmingsplan of afwijkingsvergunning

o Kostenverhaal op grond van de Wro > geen aangewezen bouwplan

o Inspanningsverplichting gemeente

o Trek tijdig aan de bel om de positie in kaart te brengen



Duurzame energie
Wie is eigenaar?

o Wie is de eigenaar van de onroerende zaak? 

 Eigendom meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (artikel 

5:1 BW)

 Eigendom kan bezwaard worden met beperkt recht, wie zijn de andere (beperkt) 

gerechtigden

o Beperkt recht is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkte recht is 

bezwaard (artikel 3:8 BW)

o Erfdienstbaarheden, erfpacht-, opstalrechten, maar ook hypotheekrecht

o Genotsrechten in beginsel volledige genot van een zaak, maar binnen wettelijke grenzen 

de uitoefening ervan in te kaderen



Duurzame energie
Wie is eigenaar?

o Een beperkt recht kan met een beperkt recht worden bezwaard (stapeling van rechten). 

Drijvend zonnepark bloot eigendom, erfpachtrecht I en erfpachtrecht II

o Stapelverbod volgt uit systematiek van Boek 5, dat alleen ziet op goederenrechtelijke 

rechten die rusten op zaken. Beperkt recht op een zaak is een vermogensrecht (artikel 3:1 

BW)

o Erfpacht op erfpacht (ondererfpacht artikel 5:93 BW): kijk in de akte van erfpacht naar 

(on)mogelijkheden. Bloot eigendom wordt hiermee bezwaard. Opstal op opstal: enkel 

zelfstandige rechten van opstal 

o Vis- en jachtrechten



Duurzame energie
Wie is de eigenaar?

o Wie is de eigenaar van de productie-installatie?

o Bestanddeelvorming (artikel 3:4 BW) en natrekking (artikel 5:20 lid 1 sub e BW). 

Eigenaar van een gebouw = eigenaar van al haar bestanddelen

o Ruimte toepassing van artikel 5:20 lid 1 sub e BW, zodat investeringen in roerende zaken 

mogelijk worden nagetrokken door de onroerende zaak.

o Verbintenissenrecht vs goederenrecht: afspraken tussen de eigenaar en exploitant over 

gebruiksrechten via verhuur of beperkt (zakelijke) recht.



Duurzame energie
Wie is eigenaar?

o Gevolgen natrekking wegnemen in huurovereenkomst: wegbreekrecht. LET OP 

financiering / hypotheekrecht / failliet

o Reden voor opstalrecht t.b.v. eigenaar productie-installatie:

 Voorkoming natrekking, investeerder anders investering “kwijt” 

 Faillissement vastgoedeigenaar

 Financiering en zekerheden

 Pandrecht gaat door natrekking te niet

o Recht om zonnepanelen te plaatsen en te gebruiken, wegnemen, zonder afzonderlijke 

huurovereenkomst, maar ook erfdienstbaarheden te vestigen en een hypotheekrecht 

(zelfstandig recht van opstal, niet afhankelijk)



Duurzame energie
Vastleggen afspraken tussen verschillende partijen

o Voorfase & Ontwikkelfase

o Realisatiefase

o Exploitatiefase

o Afwikkelfase



Duurzame energie
Vastleggen afspraken tussen verschillende partijen

o Separate (voor)overeenkomst 

 Kostenverhaal (voorfase)

 Inspanningsverplichting / resultaatverplichting (voorfase)

 Aansluiting op het net (voorfase)

 Tussentijds wijzigen gebruik en consequentie exploitatie (voorfase)

 Afspraken overige gebruikers (voorfase)

 Sanering bij einde exploitatie (voorfase)

 Aanpassing onroerende zaak tussentijds (voorfase)

 Garanties (voorfase)

o Ook hier trek tijdig aan de bel



Duurzame energie
Teruglevering opgewekte stroom aan het net

o Afsluiten transportovereenkomst voor teruglevering

o Beperkte capaciteit terugleveren energie

o Op grond van artikel 23 lid 1 E’98 is de netbeheerder verplicht iedereen die daarom 

verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net

o Op grond van artikel 24 lid 1 E’98 is de netbeheerder ook verplicht een aanbod te doen 

transport van elektriciteit uit te voeren met gebruikmaking van het door hem beheerde 

net ten behoeve van de aanvrager daarvan



Duurzame energie
Teruglevering opgewekte stroom aan het net

o Artikel 24 lid 2 E’98 bepaalt echter dat deze verplichting niet geldt “voor zover de 

netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking 

heeft”

o Artikel 24 lid 3 E’98 bepaalt dat de netbeheerder zich onthoudt van iedere vorm van 

discriminatie tussen degenen voor wie de verplichting uit het eerste lid van dit artikel 

geldt

o Tussenoplossing dynamisch terugleveren

o Weigering verzwaring van aansluiting wegens congestie ten onrechte: procureur-generaal 

bij de Hoge Raad in zijn conclusie van 12 februari 2021 (ECLI:NL:PHR:2021:13)



Duurzame energie
Teruglevering opgewekte stroom aan het net



Duurzame energie
Teruglevering opgewekte stroom aan het net

o Uit de grafiek blijkt dat tot het voorjaar van 2019 slechts het maximale vermogen van één 

transformator is gecontracteerd.

o Van 1 juli 2018 tot het voorjaar 2019 was er daarmee een contractuele ruimte van 88 

MVA. Voldoende om te kunnen voldoen aan het uitbreidingsverzoek van Schenkeveld. 

o Liander weigert omdat al in maart 2017 voor de maximaal beschikbare capaciteit van 176 

MVA was vol gecontracteerd.

o Liander heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij zich op de uitzonderingsgrond van artikel 

24 lid 2 E-wet mocht beroepen. Contractuele congestie ≠ fysieke congestie

o Congestiemanagement toepassen als fysieke congestie dreigt.



Duurzame energie
SDE++-subsidie

o Openstelling 21 september tot en met 14 oktober 2021

o Hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas, CO²-arme warmte en 

CO²-arme productie

o Subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de gekozen 

techniek

o Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn onder meer:

 Alleen voor beoogde producenten

 Vergunning aanwezig bij aanvraag

 Toestemming eigenaar 

 Transportindicatie voor produceren stroom



Contact
José Jochemsen-Vernooij 

024 - 382 83 60 (tevens mobiel)

j.jochemsen@hekkelman.nl


