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10 TIPS

1. Rol gemeente 
Breng in kaart in welke hoe-

danigheid de gemeente contrac-

teert en welke opties dat biedt bij 

lokale duurzame energieprojecten.

4. Inspannings- of 
resultaatsverplichting 
Maak duidelijk of er sprake 

is van een inspannings- of 

resultaatsverplichting.

5. Draagvlak en  
lokaal eigendom 
Borg de wens voor 50% lokaal 

eigendom door een breed draag- 

vlak te creëren voor het lokaal 

opwekken van duurzame energie.

8. Opruimen duur- 
zame energie-installaties 
Maak afspraken over het verwijderen 

van PV-installaties of windturbines 

en voorzie daarbij ook in een voortij-

dig einde van de exploitatieperiode.

9. Looptijd en beëindiging 
Maak duidelijke afspraken  

over de looptijd van de 

overeenkomst en (tussentijdse) 

eenzijdige beëindiging.

2. Anticipeer op 
nieuwe wetgeving 
Anticipeer op de aanstaande 

wijzigingen in wetgeving, zoals de 

Omgevingswet en Energiewet.

3. Voldoende 
(financiële) zekerheid 
Zorg voor voldoende (financiële) 

zekerheid vanuit de initiatiefnemer.

6. Gevolgen voor  
bodem en omgeving 
Neem een bodemparagraaf op  

en speel daarbij in op calamiteiten 

zoals brand bij duurzame 

energieprojecten.

7. Alternatieven  
bij congestie 
Denk actief mee over de 

alternatieven ter voorkoming  

van (verdere) congestie op  

het elektriciteitsnet

10. Didam-arrest 
Houd rekening met de  

gevolgen van het Didam-arrest.

klik op de tip 
voor meer 
informatie
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Bevoegd gezag of grondeigenaar?
Er bestaat een belangrijk verschil tussen de 

twee hoedanigheden waarin je als gemeente 

afspraken kunt maken met een initiatiefne-

mer van een duurzaam energieproject. 

Als gemeente kun je bijdragen aan de energietransitie vanuit je rol als grondeigenaar of 

als bevoegd gezag. Daarbij is het van belang om na te denken over de wijze van kosten-

verhaal en de onderhandelingen daarover met de initiatiefnemer.

Dit kan vanuit de rol als bevoegd gezag of 

als grondeigenaar. De uitgangspositie voor 

de gemeente is dan verschillend, waarbij 

er ruimere mogelijkheden bestaan als de 

gemeente contracteert als grondeigenaar.

Breng in kaart in welke 
hoedanigheid de gemeente 
contracteert en welke opties 
dat biedt bij lokale duurzame 
energieprojecten

1. 

• Ben je als gemeente géén 

grondeigenaar? Dan contracteer 

je als bevoegd gezag met een 

initiatiefnemer. Als gemeente heb je 

dan minder ruime mogelijkheden om 

eisen te stellen. Maak je afspraken 

over onderwerpen die niet juridisch 

afdwingbaar zijn, dan kan dat 

nietigheid tot gevolg hebben. 

Afspraken die een gemeente als 

bevoegd gezag met een initiatiefnemer 

maakt, krijgen in de praktijk vorm in 

een anterieure overeenkomst.
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Vast bedrag of daadwerkelijk 
gemaakte uren als kostenverhaal?
Voor het kostenverhaal kan een gemeente 

kiezen uit het hanteren van een vast bedrag 

of het in rekening brengen van de daadwer-

kelijk gemaakte uren, waarbij wordt gewerkt 

met een voorschotnota.

Welke keuze wordt gemaakt, is afhanke-

lijk van de wijze waarop de gemeentelijke 

organisatie is ingericht. Als het bijhouden 

van alle kosten niet werkbaar is door het 

ontbreken van een geschikt administratie-

systeem, zal de keuze eerder vallen op het 

vaste bedrag. Daarbij is denkbaar dat een 

specifieke bepaling opgenomen wordt voor 

het doorberekenen van de gemaakte kosten 

voor het inschakelen van derden (aan de 

hand van facturen). Het vaste bedrag ziet 

immers met name op de kosten voor de 

inzet van het ambtelijk apparaat. Gezamen-

lijk kunnen wij beoordelen welke keuze voor 

het doorberekenen van het kostenverhaal 

voor een gemeente het meest wenselijk en 

geschikt is.

Risico te lage of te hoge 
exploitatiebijdrage
Wees je ervan bewust dat het risico van een 

te laag overeengekomen exploitatiebijdrage 

bij de gemeente ligt. Andersom ligt het 

risico dat een te hoge exploitatiebijdrage 

overeengekomen is bij de initiatiefnemer. Er 

bestaat in beginsel geen recht op teruggave 

van het verschil (tussen de overeengekomen 

exploitatiebijdrage en de daadwerkelijke 

kosten van de grondexploitatie). Evenmin 

is sprake van onverschuldigde betaling 

door de initiatiefnemer. Wel is het mogelijk 

om met de initiatiefnemer een afspraak te 

maken over een eventuele naheffing of ver-

rekening. De initiatiefnemer zal echter niet 

snel een carte blanche afgeven.

• Ben je als een gemeente grondei-

genaar? Dan heb je meer ruimte om 

(financiële) afspraken met de initia-

tiefnemer te maken door de ruimere 

contractsvrijheid van een grondei-

genaar. De contractsvrijheid voor 

de gemeente als grondeigenaar is 

overigens niet onbeperkt, doordat 

je als gemeente bij privaatrechte-

lijk handelen gebonden bent aan de 

algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur (artikel 3:14 BW, zie ook tip 
10). Bij gronduitgifte voor de realisa-

tie van een duurzaam energieproject 

krijgen de afspraken vorm in een 

overeenkomst van gronduitgifte. De 

gemeente kan bepaalde bedragen 

verdisconteren in de koopprijs van 

de grond of in de canon indien wordt 

gekozen voor een erfpachtconstruc-

tie. Gelet op deze ruimere moge-

lijkheden, kan het interessant zijn in 

kaart te brengen welke eigen gronden 

geschikt kunnen zijn voor het daarop 

realiseren van duurzame energiepro-

jecten.
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Anticipeer op de 
aanstaande wijzigingen 
in wetgeving, zoals 
de Omgevingswet en 
Energiewet

2. 

Het is van belang om bij het contracteren over duurzame energieprojecten 

te anticiperen op de Omgevingswet. Een aantal projecten zullen namelijk 

(gedeeltelijk) worden gerealiseerd na de inwerkingtreding van de Omgevings-

wet. Daarom kun je in de overeenkomst met de initiatiefnemer al verwijzen 

naar relevante bepalingen uit de Omgevingswet. Ook kun je een bepaling 

opnemen waarin staat dat verwijzingen naar huidige wet- en regelgeving na 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden gelezen als verwij-

zingen naar daarmee gelijk te stellen bepalingen uit de Omgevingswet.

Het kostenverhaal maakt onlosmakelijk onderdeel uit van veel omgevingsrechtelijke 

besluiten, waarmee ook een initiatiefnemer van een duurzaam energieproject 

te maken krijgt. Daarom gaat de regeling voor kostenverhaal over naar de 

Omgevingswet. Het omgevingsplan wordt de grondslag voor het kostenverhaal. Ook 

wordt de nieuwe Energiewet het wettelijke fundament van de energietransitie en 

het geeft decentrale overheden ruimere bevoegdheden. Wees je hiervan bewust en 

anticipeer hier al op waar mogelijk.

In het huidige stelsel van het Wro en de Bro 

is het niet mogelijk om de kosten van grond-

exploitatie bij een duurzaam energieproject 

(het realiseren van zonne- en windparken)  

te verhalen via het publiekrecht. Kostenver-

haal via het publiekrecht vindt plaats door 

vaststelling van een exploitatieplan door de 

gemeente (artikel 6.12 Wro). De bevoegd-

heid om een exploitatieplan vast te stellen 

bestaat echter alleen als het gaat om een 

aangewezen bouwplan (artikel 6.2.1 Bro). 

Aangezien duurzame energieprojecten géén 

aangewezen bouwplannen zijn in de zin van 

artikel 6.2.1 Bro, is het vaststellen van een 

exploitatieplan en dus kostenverhaal via 

het publiekrecht niet mogelijk. Voor duur-

zame energieprojecten is gelet hierop alleen 

kostenverhaal via het privaatrecht mogelijk 

(artikel 6.24 Wro).
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Privaatrechtelijk kostenverhaal 
onder de Omgevingswet
Door inwerkingtreding van de Omgevings-

wet komt het een en ander er anders uit te 

zien. Artikel 13.13 Omgevingswet vormt de 

grondslag voor kostenverhaal via het pri-

vaatrecht. Hiermee is beoogd de bestendige 

praktijk van het sluiten van overeenkomsten 

over kostenverhaal voort te zetten. 

Net als onder het stelsel van de Wro is een 

ruime mate van contractsvrijheid beoogd, 

waarbij ruimere afspraken kunnen worden 

gemaakt dan via het publiekrecht. Het blijft 

daarbij wel zo dat de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur in acht moeten wor-

den genomen en dat de kostensoortenlijst 

(in het nieuwe stelsel opgenomen in bijlage 

IV bij het Omgevingsbesluit) een zekere 

schaduwwerking heeft op de onderhande-

lingen over de overeenkomst.

Ook onder de Omgevingswet geldt als 

uitgangspunt dat het kostenverhaal via de 

publiekrechtelijke weg niet van toepassing is 

indien het kostenverhaal met een anterieure 

overeenkomst is verzekerd (artikel 13.13 lid 3 

Omgevingswet).

Artikel 13.22 Omgevingswet is later door 

de wetgever toegevoegd. In dit artikel is 

opgenomen dat het college van burgemees-

ter en wethouders in een overeenkomst 

over “bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen activiteiten” bepalingen kan 

opnemen over financiële bijdragen voor 

ontwikkelingen van een gebied op basis van 

een omgevingsvisie of programma. In artikel 

8.20 Omgevingsbesluit zijn deze activitei-

ten aangewezen. Hieronder vallen onder 

andere bouwactiviteiten voor het bouwen 

van een bouwwerk, géén gebouw zijnde, 

voor de “opwekking of winning, omzetting 

of transport van energie of van gasvormige, 

vloeibare of vaste stoffen als energiedrager” 

(artikel 8.20 sub b onder 1 Omgevingsbe-

sluit). Met deze uitbreiding is het mogelijk 

geworden om in een anterieure overeen-

komst een financiële bijdrage te vragen 

zoals bedoeld in artikel 13.22 Omgevingswet 

voor duurzame energieprojecten.

Publiekrechtelijk kostenverhaal 
onder de Omgevingswet
Ten aanzien van het publiekrechtelijk kos-

tenverhaal verandert het nodige door 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Het exploitatieplan zal als aparte planfiguur 

verdwijnen. In plaats daarvan wordt het 

publiekrechtelijke kostenverhaal geïnte-

greerd in het Omgevingsplan. Vastlegging 

van het kostenverhaal in een omgevingsver-

gunning voor een buitenplanse omgevings-

planactiviteit of in een projectbesluit kan 

ook mogelijk zijn.
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Net zoals onder het oude stelsel van de Wro 

en het Bro, zijn duurzame energieprojecten 

onder de Omgevingswet geen aangewezen 

bouwplannen. Het verplichte publiekrech-

telijke kostenverhaal is dan ook niet van 

toepassing.

Gevolg van stelselwijziging

Voor duurzame energieprojecten is kostenverhaal via het 

privaatrecht mogelijk onder de Omgevingswet. Daarmee 

wordt een bestendige praktijk voortgezet. Nieuw is dat een 

wettelijke grondslag is gecreëerd voor het vragen van een 

vrijwillige financiële bijdrage bij de ontwikkeling van duurzame 

energieprojecten. Publiekrechtelijk kostenverhaal is – net zoals 

onder de Wro – niet mogelijk voor duurzame energieprojecten. 

Hoewel de wetgeving verandert, zal de bestendige praktijk van het 

contracteren over kostenverhaal bij duurzame energieprojecten 

ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet gewoon kunnen 

worden voortgezet. Daarbij moet in de overeenkomst wel 

worden verwezen naar de juiste toepasselijke grondslagen uit de 

Omgevingswet en het Omgevingsbesluit. 

Voor zover wordt gecontracteerd onder het 

huidige stelsel, kan al aanvullend worden 

verwezen naar de grondslagen uit de 

Omgevingswet en het Omgevingsbesluit. 

Een alternatief is het in de overeenkomst 

opnemen van een algemeen artikel, waarin 

staat dat deze nieuwe wetgeving na 

inwerkingtreding van toepassing is op de 

overeenkomst.

Ruimere bevoegdheden door de 
Energiewet
De wetgever werkt daarnaast aan een 

wetsvoorstel voor de Energiewet. Deze 

nieuwe wet moet de huidige Gaswet en 

Elektriciteitswet 1998 vervangen. Het 

wetsvoorstel richt zich op een energiemarkt 

die in beweging is, complexer wordt 

en waar nieuwe uitdagingen ontstaan. 

De duurzaamheidsdoelstellingen en de 

energietransitie vragen immers om nieuwe 

wetgeving.
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De Energiewet leidt ertoe dat decentrale overheden 

meer bevoegdheden krijgen op het terrein van 

duurzaamheid. De rol van het Rijk wordt juist 

beperkter. Het voorstel is om de rol van de provincie 

en de gemeente te vergroten als het gaat om zonne- 

en windparken tot 100 MW (Megawatt).

Het wetsvoorstel voorziet ook in de 

mogelijkheid om, indien sprake is van 

gecombineerde projecten – denk aan een 

zonne- en windpark of aan opwek- en 

transportinfrastructuur – één procedure 

en één bevoegd gezag te benoemen. Zo 

kunnen de regeldruk- en coördinatiekosten 

worden beperkt.

In artikel 6.8 Energiewet is bepaald dat de 

provincie en de gemeente niet bevoegd 

zijn om het opwekken, transporteren en 

leveren van elektriciteit of gas in het belang 

van de energievoorziening aan regels te 

binden. Om gemeenten in de gelegenheid 

te stellen de regierol in de energietransitie 

daadwerkelijk goed te kunnen pakken, 

wordt wel gepleit voor de afschaffing van 

artikel 6.8 Energiewet. Er gaan echter ook 

stemmen op die artikel 6.8 Energiewet juist 

verdedigen, omdat zo wordt voorkomen dat 

er veel uiteenlopende bevoegde gezagen 

zijn in de energiesector.

Met de nieuwe Energiewet krijgen 

netbeheerders meer mogelijkheden om 

problemen met het volle elektriciteitsnet 

aan te pakken. Dit, met het oog op het 

beschikbaar stellen van gereserveerde, 

maar niet gebruikte transportcapaciteit. 

Het onnodig vast houden van ruimte 

wordt daarmee onder de noemer ‘use it 

or lose it’ voorkomen. Maar denk ook aan 

meer flexibele transportcontracten om op 

dynamische wijze slimmer gebruik te maken 

van bestaande ruimte op het net.

Als de nieuwe Energiewet daadwerkelijk 

een feit wordt, verdient het aanbeveling om 

als gemeente de consequenties daarvan 

en de nieuwe mogelijkheden die daardoor 

ontstaan goed in kaart te brengen. Wij 

denken tegen die tijd graag daarover mee.
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Zorg voor voldoende 
(financiële) zekerheid 
vanuit de initiatiefnemer3. 

Voorkom als gemeente dat je voor onaangename (financiële) verrassingen komt te 

staan als bepaalde verplichtingen niet worden nagekomen door de initiatiefnemer. 

Maak niet alleen afspraken over welke (financiële) zekerheid vanuit de initiatiefnemer 

gewenst is, maar ook over hoe partijen omgaan met een overdracht van de 

contractspositie.

Vaak worden voor de duurzame energiepro-

jecten speciale SPV’s (Special Purpose Vehi-

cles) opgericht. Een SPV is een vennootschap 

die slechts voor een enkele transactie wordt 

opgericht en gebruikt. SPV’s zijn bij start van 

de bouw veelal leeg en bieden onvoldoende 

zekerheid als de verplichtingen met het 

bevoegd gezag niet worden nagekomen.

Voorkom als gemeente dat eventuele planschade, boetes of exploitatiebijdrages 

onbetaald blijven en voor eigen rekening komen. Door hierover duidelijke afspraken te 

maken, heb je zekerheid achter de hand voor het geval dat het toch misloopt. Denk 

aan de afspraak dat de initiatiefnemer een onvoorwaardelijke first-call bankgarantie 

afgeeft, een recht van eerste hypotheek afgeeft of een depotbedrag bij een notaris 

stort tot (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 

Onder deze betalingsverplichtingen vallen onder meer de betaling van de planschade-

vergoedingen, de exploitatiebijdrage of eventueel verbeurde boetes. Op deze  

manier creëer je als gemeente meer (financiële) zekerheid.

Wij bevelen aan in de overeenkomst met een 

initiatiefnemer een bepaling op te nemen 

over de overdracht van rechten en verplich-

tingen aan een derde. Dit om te voorkomen 

dat de initiatiefnemer het duurzame project 

overdraagt aan een willekeurige derde, die 

insolvabel kan zijn en haar (financiële) ver-

plichtingen mogelijkerwijs niet kan nakomen. 

In deze bepaling kan worden vastgelegd 

onder welke voorwaarde de overdracht 

toegestaan is. Bijvoorbeeld alleen als de 

gemeente vooraf schriftelijke goedkeuring 

heeft gegeven. Het verdient daarbij aanbe-

veling om op te nemen dat de gemeente 
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aanvullende voorwaarden aan een goedkeu-

ring kan verbinden. Dit kan dan nog open-

gehouden worden en op het moment van 

een mogelijke overdracht alsnog concreet 

gemaakt worden door aan te geven of er 

nog aanvullende voorwaarden zijn waaraan 

moet worden voldaan.

Daarnaast is het mogelijk om in de overeen-

komst te borgen dat eventuele kosten van 

de gemeente voor de beoordeling van en de 

medewerking aan de gevraagde overdracht 

voor rekening komen van de initiatiefnemer. 

Het is mogelijk om een (hoge) boete te 

koppelen aan het niet nakomen van de ver-

plichtingen van de initiatiefnemer voor wat 

betreft de overdracht van rechten en ver-

plichtingen. Dit heeft vaak al een afschrik-

kende werking. Belangrijk is dat een boete 

géén afkoopsom is: de overeengekomen 

verplichtingen moeten alsnog nagekomen 

worden door de initiatiefnemer.
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Maak duidelijk of 
er sprake is van 
een inspannings- of 
resultaatsverplichting

4. 
Vermeld duidelijk of een verplichting een inspannings- of 

resultaatsverplichting is. Zo voorkom je discussies en loop je niet 

onnodig aan tegen problemen over juridische afdwingbaarheid.

Een inspanningsverplichting is de verplich-

ting dat een partij zich zal inspannen om een 

bepaald resultaat te bereiken, waarbij dat 

resultaat niet wordt gegarandeerd. Denk bij-

voorbeeld aan de inspanningsplichtverplich-

ting van een initiatiefnemer om omwonenden 

te informeren over de stand van zaken van 

het duurzame project of om draagvlak te 

creëren dan wel te vergroten. Er is dan sprake 

van wanprestatie door de initiatiefnemer 

zodra onvoldoende inspanningen zijn verricht. 

Als duidelijk is dat de initiatiefnemer niet aan 

een inspanningsverplichting heeft voldaan, 

kan dat mogelijk reden zijn het voor bevoegd 

gezag om geen planologische medewerking 

te verlenen aan het project.

Een inspanningsverplichting die ook vaak 

naar voren komt in overeenkomst met de 

initiatiefnemer, is de verplichting van de 

gemeente om de vergunnings- of bestem-

mingsplanprocedure voortvarend te doorlo-

pen. Het kan gunstig zijn voor de gemeente 

om een einddatum te hangen aan de inspan-

ningsverplichting door overeen te komen 

dat de inspanningsverplichting eindigt als de 

omgevingsvergunningen bijvoorbeeld niet op 

een bepaalde datum zijn afgegeven. Zo wordt 

Zorg dat uit de overeenkomst met de initiatiefnemer voldoende duidelijk 

naar voren komt of een bepaalde verplichting van de initiatiefnemer of 

gemeente een inspannings- of resultaatsverplichting is. Partijen weten 

dan wat ze van elkaar mogen verwachten en wat juridisch afdwingbaar is. 

Zo kunnen miscommunicatie en kostbare juridische procedures over de 

afdwingbaarheid van een bepaalde verplichting worden voorkomen.
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voorkomen dat de gemeente tot in de lengte 

der dagen is gebonden aan een inspannings-

verplichting.

Een resultaatsverplichting gaat veel verder 

dan een inspanningsverplichting. De partij op 

wie een resultaatsverplichting rust, verplicht 

zich om een bepaald resultaat te bereiken. 

Anders dan bij een inspanningsverplichting, 

is alleen inspanning tot het bereiken van dat 

resultaat onvoldoende. Als het overeen-

gekomen resultaat niet wordt bereikt, levert 

dit wanprestatie op.

Leg het dus duidelijk vast 

als het bijvoorbeeld om een 

inspanningsverplichting gaat en 

niet om een resultaatsverplichting. 

Dit kan door dit letterlijk in een 

bepaling in de overeenkomst met 

de initiatiefnemer te benoemen. 

Bijvoorbeeld: ‘De initiatiefnemer 

heeft een inspanningsverplichting 

om (…)’. Daardoor kan discussie in 

de toekomst worden voorkomen.
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Borg de wens voor 50% 
lokaal eigendom door een 
breed draagvlak te creëren 
voor het lokaal opwekken 
van duurzame energie

5. 
Zorg ervoor dat voldoende draagvlak bestaat in de omgeving van het te realiseren 

duurzame project. Stel de omgeving bijvoorbeeld in staat om mee te profiteren van de 

opbrengst van het duurzame energieproject.

Een breed draagvlak in de 

omgeving van (nieuwe) duurzame 

energieprojecten is van groot belang. 

Onder meer met het oog op de 

energietransitie en voorkomen van 

onnodige vertraging. Dit draagvlak 

kun je creëren door de omgeving 

mee te laten profiteren van duurzame 

energieprojecten.

Een efficiënte vorm van participatie is om 

omwonenden in de gelegenheid te stellen 

mede-eigenaar van het duurzame project te 

worden. Zij kunnen dan meeprofiteren van 

de opbrengst van het duurzame energiepro-

ject. Dit wordt lokaal eigendom genoemd.

Let goed op de (on)mogelijkheden om de 

wens tot participatie in de vorm van lokaal 

eigendom juridisch afdwingbaar te maken. 

Initiatiefnemers zijn zich vaak goed bewust 

van de (niet) afdwingbaarheid en kunnen 

daarmee gemeenten overrompelen. Daarom 

is het belangrijk om bijvoorbeeld op basis 

van vrijwilligheid afspraken te maken waarin 

het belang van de gemeente tot uitdrukking 

komt. De commerciële verhoudingen zorgen 

vaak voor meer bewegingsruimte aan de 

zijde van de initiatiefnemer. Bovendien kan 

het benoemen van de belangen in dit kader 

zorgen voor meer begrip over en weer.

In de overeenkomst met de initiatiefnemer 

kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de 

initiatiefnemer ernaar streeft om 50% lokaal 

eigendom te realiseren. Daarbij kan – als 

een soort vangnet – een bepaling worden 

opgenomen waaruit volgt dat, mocht het 

de initiatiefnemer niet lukken 50% lokaal 

eigendom te realiseren, de initiatiefnemer de 

inwoners van de gemeente aanbiedt om na 

oplevering van het duurzame project mee te 

investeren in het project als vorm van finan-

ciële participatie (of iets soortgelijks).
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Neem een bodemparagraaf 
op en speel daarbij in op 
calamiteiten zoals brand bij 
duurzame energieprojecten

6. 
Maak afspraken over de locatie en met name de bodem waarop een duurzaam 

energieproject wordt gerealiseerd. Denk aan bepalingen over het uitvoeren van een 

bodemonderzoek en het aanleveren van een bodemrapport, maar ook wat verwacht 

wordt van de initiatiefnemer bij een calamiteit, zoals brand of een storm.

Het is voor het sluiten van een 

overeenkomst met de initiatiefnemer 

voor het realiseren van een duurzaam 

energieproject van belang om 

rekening te houden met de gevolgen 

voor het grondwater en de bodem. 

Het is ook van belang om daarover 

bepaalde afspraken te maken en 

daarover een bodemparagraaf  

over op te nemen.

Bodembescherming in wettelijke 
regelingen
In artikel 13 van de Wet bodembescherming 

(Wbb) is een zorgplicht neergelegd, die bij 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zal 

worden ingepast in het nieuwe stelsel van 

de Omgevingswet. Het betreft in feite een 

‘dubbele zorgplicht’. De zorgplicht ziet in 

de eerste plaats op de verplichting om alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs 

kunnen worden gevergd ter voorkoming van 

verontreiniging of aantasting van de bodem. 

Ten tweede geldt de zorgplicht als de ver-

ontreiniging of aantasting zich daadwerkelijk 

voordoet: dan geldt de verplichting om de 

verontreiniging of aantasting en de directe 

gevolgen daarvan te beperken en zoveel 

mogelijk ongedaan te maken. 

De zorgplicht richt zich dus in feite tot 

degene die bevoegd en feitelijk in staat is de 

verontreiniging of aantasting te voorkomen, 

beperken of ongedaan te maken. Maar 

let op: het moet dus wel gaan om 

verontreiniging of aantasting die het gevolg 

is van handelingen zoals bedoeld in artikel 6 

tot en met 11 Wbb.

Het beschermingsniveau voor de bodem 

blijft hetzelfde onder de Omgevingswet: bij 

(dreigende) bodemverontreiniging of aantas-

ting is iedereen verplicht om de maatregelen 

te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 

worden gevraagd. Dit ziet dus zowel op het 

voorkomen van als op het ongedaan maken 

van verontreinigingen en aantastingen.
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Op dit moment is de zorgplicht van toepas-

sing op degene die bepaalde handelingen 

verricht zoals bedoeld in artikel 6 tot en met 

11 Wbb. Onder de Omgevingswet zijn niet 

die handelingen, maar ‘milieubelastende 

activiteiten’ in de zin van hoofdstuk 3 van 

het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 

aanknopingspunt voor de zorgplicht. De 

specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 Bal geldt 

voor eenieder die zo’n milieubelastende acti-

viteit uitvoert.

Naast deze specifieke zorgplicht, bevat 

de Omgevingswet ook nog een algemene 

zorgplicht voor iedereen (artikel 1.6 en 1.7 

Omgevingswet). Deze algemene zorgplicht 

uit de Omgevingswet kan worden gezien 

als vangnet en is ook niet strafrechtelijk te 

handhaven.

Als de veroorzaker van de verontreiniging 

niet bekend is, geldt dat de overheid belast 

is met onderzoek en sanering. Dat volgt nu 

uit artikel 48 Wbb en onder de Omgevings-

wet wordt een vergelijkbare systematiek 

gehanteerd. 

Contractuele afspraken over 
bodembescherming
Veelal zal de initiatiefnemer afspraken 

over de bodemkwaliteit maken met de 

grondeigenaar. Het is aan te raden bepaalde 

verplichtingen over verontreiniging ook 

op te nemen in de overeenkomst die je als 

gemeente sluit met de initiatiefnemer. Hierbij 

kan de zekerheidsstelling een rol spelen.

Wij bevelen aan om in de overeenkomst met de initiatiefnemer op te nemen dat de 

initiatiefnemer voorafgaand aan de realisatie van het duurzame project verplicht 

is om een (verkennend) bodemonderzoek uit te voeren (conform NEN 5740). 

De initiatiefnemer verplicht zich dan om de resultaten in een bodemrapport ter 

beschikking te stellen aan de gemeente. Dat onderzoek wordt dan bestempeld als 

een nulmeting van eventueel aanwezige verontreiniging van de bodem of van het 

grondwater. Na de exploitatieperiode van het duurzame project dient de bodem 

teruggebracht te worden in de milieukundige staat, zoals is vastgesteld in het 

bodemonderzoeksrapport op het moment van de nulmeting. Aan het niet nakomen 

van deze verplichtingen kan een boete voor de initiatiefnemer worden gekoppeld.
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Calamiteiten
Er kunnen zich ook calamiteiten voordoen 

bij duurzame energieprojecten. Het is bij-

voorbeeld mogelijk dat een brand uitbreekt 

of dat zonnepanelen wegwaaien door een 

hevige storm. Het is aan te raden om in de 

overeenkomst hierin te voorzien.

In de praktijk komen de gemeente en de 

initiatiefnemer vaak overeen dat de initiatief-

nemer het duurzame energieproject ver-

zekerd moet houden tegen externe risico’s 

zoals schade door brand, storm en bliksem. 

Als het gaat om een zonnepark, kan bijvoor-

beeld worden overeengekomen dat deze 

verplichting geldt voor de gehele periode 

van de bouw, exploitatie en verwijdering van 

het zonnepark.

Daarbij verdient het aanbeveling om con-

tractueel vast te leggen dat de initiatief-

nemer het eerste aanspreekpunt is bij een 

calamiteit en verantwoordelijk is voor het 

(laten) opruimen en herstellen van de ont-

stane schade door de calamiteit. Wij raden 

aan om vast te leggen dat de initiatiefnemer 

bij het uitvoeren van de opruim-, herstel- en 

schoonmaakwerkzaamheden specifiek aan-

dacht moet besteden aan mogelijke schade 

als gevolg van gezondheids- en milieurisi-

co’s. Daarbij kan worden vastgelegd dat de 

initiatiefnemer bij een calamiteit onverwijld 

in actie moet komen.
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Denk actief mee over de 
alternatieven ter voorkoming 
van (verdere) congestie op 
het elektricteitsnet

7. 
Er is in vrijwel heel Nederland sprake van congestie, waardoor het elektriciteitsnet 

het transport van opgewekte energie tijdelijk niet aan kan. Ga in gesprek met 

netbeheerders wat de situatie in de omgeving is en denk actief na over de alternatieven 

voor aansluiting op het net. Mogelijk kan een project toch gerealiseerd worden, als 

geholpen wordt aan het (tijdelijk) minder belasten van het net.

Aansluiting op het elektriciteitsnet
Voor het transport van energie kan gebruik 

worden gemaakt van elektriciteitskabels 

voor stroom, leidingen voor andere duur-

zame gassen of leidingen voor warmtenet-

ten. Door inzichtelijk te maken wat er binnen 

gemeentelijk grondgebied qua kabels en 

leidingen in de ondergrond aanwezig is, 

kan regie daarop gevoerd worden en kan 

de energietransitie worden aangepakt. Er 

kan dan ruimte worden gevonden voor de 

inpassing van warmtenetten en er kunnen 

analyses worden gemaakt bij herontwikke-

ling. Daarbij kan in kaart worden gebracht of 

afspraken met particuliere grondeigenaren 

nodig zijn om bepaalde werkzaamheden uit 

te voeren. Door hier de regie te pakken, kan 

(verdere) netcongestie (het overvol zijn van 

het elektriciteitsnet) zoveel mogelijk worden 

voorkomen.

Voor wat betreft kabels en leidingen en de 

aansluiting op het net, is het aan te bevelen 

om in de overeenkomst met de initiatief-

nemer op te nemen dat de initiatiefnemer 

verantwoordelijk is voor de aansluiting van 

het duurzame project op het elektriciteit-

snet. En dat de initiatiefnemer zorgdraagt 

voor het eventueel vestigen van de beno-

digde beperkte rechten ten behoeve van die 

aansluiting. Daarnaast is het te raden om in 

de overeenkomst op te nemen dat de initia-

tiefnemer bij verwijdering van het duurzame 

project verplicht is om de kabels en leidingen 

tot een diepte van 2 meter onder het maai-

veld te verwijderen. Over opruiming en het 

terugbrengen in oorspronkelijke staat volgt 

meer in tip 8. 
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Denk na over alternatieven
Er bestaan ook een aantal alternatieven voor 

aansluiting op het elektriciteitsnet. Congestie 

op het net is immers een groot probleem. 

Om (verdere) congestie te voorkomen, kun-

nen pieken in vraag en aanbod het beste bij 

de bron worden opgevangen. 

Batterijopslag
Dit kan door gebruik te maken van een 

batterijopslag. Met een batterijopslag kun je 

zelf opgewekte elektriciteit opslaan en op 

een later tijdstip gebruiken als er geen zon of 

wind is die zorgt voor opwekking van elek-

triciteit. Dit kan van groot nut zijn voor grote 

duurzame projecten binnen congestiegebie-

den.

Cable pooling
Daarnaast kan cable pooling voor 

(grootschalige) zonne- en windparken 

een uitkomst bieden. Bij elkaar in de buurt 

gelegen zonne- en windpark delen dan 

één elektriciteitsaansluiting. Doordat de 

energiebronnen worden aangesloten op 

dezelfde netaansluiting, wordt de capaciteit 

van een elektriciteitskabel beter benut. 

Daarnaast gaat er ook nog eens minder 

energie verloren en is verzwaring van het  

elektriciteitsnet niet (altijd) nodig. Extra 

kosten voor een extra aansluiting zijn 

bij cable pooling niet aan de orde. Er 

wordt immers gebruikgemaakt van 

dezelfde aansluiting. Cable pooling is een 

aantrekkelijke optie die leidt tot minder 

kosten en meer rendement.

Dynamisch terugleveren
Ook kunnen afspraken worden gemaakt over 

het dynamisch terugleveren van stroom. 

Deze afspraken moeten worden gemaakt 

tussen de initiatiefnemer en de netbeheer-

der. De omvormer wordt dan zo afgesteld 

dat tijdens de pieken op het netwerk tijdelijk 

geen elektriciteit wordt teruggeleverd, door-

dat de installatie wordt uitgeschakeld. Ver-

volgens kan na de piek wel weer elektriciteit 

worden teruggeleverd en wordt daarmee het 

elektriciteitsnet zoveel mogelijk ontlast. Op 

deze manier kan optimaal gebruik worden 

gemaakt van de beschikbare ruimte buiten 

de piekmomenten om.

Wijs de initiatiefnemer actief op deze (alternatieve) moge-

lijkheden en denk mee in opties binnen de gemeente. Zijn er 

bijvoorbeeld bedrijven waar de opgewekte energie naar kan 

terugvloeien zonder dat deze verloren gaat? Door vraag en aan-

bod fysiek bij elkaar te brengen, is transport immers niet nodig. 

Breng daarvoor locaties in kaart die hieraan kunnen bijdragen. 

Maar wees je ook bewust van het feit dat zonne- en windener-

gie niet altijd op hetzelfde moment op volle kracht produceert. 

En wees ook hier weer bewust van de kracht van een breed 

draagvlak: bepaalde duurzame energieprojecten komen moge-

lijk sneller van de grond door het gesprek aan te gaan met de 

omgeving.
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Maak afspraken over het 
verwijderen van PV-installaties 
of windturbines en voorzie 
daarbij ook in een voortijdig 
einde van de exploitatieperiode

8. 
Vergeet niet om afspraken vast te leggen over de verwijdering van het duurzame 

energieproject, zodat het gebied na de exploitatieperiode weer teruggebracht wordt 

in haar oorspronkelijke staat of juist om ervoor te zorgen dat bepaalde nieuw ontstane 

natuur wordt behouden. Anticipeer ook op het geval dat de verwijdering sneller 

plaatsvindt dan verwacht.

Het landschap is aan het veranderen door 

de energietransitie. De landschappelijke 

inpassing speelt daarbij een grote rol, zodat 

de omgeving de realisatie van het duur-

zame energieproject acceptabel vindt. Maar 

wat als het project ten einde is? Is het dan 

gewenst dat de locatie weer in de oude staat 

wordt teruggebracht? Of kan het zijn dat 

er nieuwe natuur is ontstaan, die behouden 

moet blijven?

Wij zien dat hieraan op dit moment nog niet altijd genoeg 

aandacht wordt besteed in contracten. Het is belangrijk om 

scherp te hebben welke verplichtingen nu in de overeenkomst 

worden opgelegd en waarover te zijner tijd het gesprek zal 

worden aangegaan. In de overeenkomst met de initiatiefnemer 

kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat hij in ieder geval 

verplicht is tot het verwijderen van alle bovengrondse 

onderdelen, verhardingen, fundamenten, verankeringen en 

kabels en leiding tot een bepaalde diepte. Denk ook aan het 

contractueel borgen dat ontstane gaten en sleuven worden 

opgevuld. 
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Vergeet niet dat het verwijderen van een zonne- of windpark 

direct na afloop exploitatieperiode aan de orde kan zijn, maar 

mogelijk ook eerder. Neem dit duidelijk op in de overeen-

komst. Bedenk ook op wat voor wijze dit zeker wordt gesteld, 

zodat straks niet een lege SPV aangesproken moet worden 

die geen verhaal biedt. Denk bijvoorbeeld aan een bankgaran-

tie (zie tip 3). Ook het opnemen van een boete kan uitkomst 

bieden als prikkel tot nakoming van de opruimverplichting, 

gezien het grote maatschappelijk belang van het opruimen 

van een exploitatiegebied na de exploitatie. De omwonenden 

verwachten dat het gebied weer terugkeert in haar oorspron-

kelijke staat. Zorg dat je die verwachting waar kan maken 

door een duidelijke afspraak daarover te maken met de initia-

tiefnemer.

Daarnaast kan worden opgenomen dat de 

initiatiefnemer na een bepaalde periode 

– bijvoorbeeld vijftien jaar – na de inge-

bruikname voor eigen rekening periodiek 

door een onafhankelijke deskundige een 

inschatting laat maken van de opruimkos-

ten en de schrootwaarde van het duurzame 

project. Als de opruimkosten hoger zijn dan 

de schrootwaarde, moet de initiatiefnemer 

zekerheid verstrekken ter hoogte van dat 

bedrag, door het stellen van een bankga-

rantie of het storten van dat bedrag in een 

depot. AIs de schrootwaarde hoger dan 

de te verwachten opruimkosten, dan is het 

stellen van zekerheid door de initiatiefne-

mer (nog) niet nodig. Het voordeel van het 

opnemen van een dergelijk beding is dat de 

gemeente nog eens extra zekerheid heeft 

over de aanwezigheid van de financiële mid-

delen bij de initiatiefnemer voor het oprui-

men van het duurzame project.
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Looptijd en beëindiging
De overeenkomst met een 

initiatiefnemer wordt in principe 

aangegaan voor de periode 

die nodig is om het project te 

realiseren en exploiteren. Het is 

verstandig om op te nemen dat 

de overeenkomst eindigt nadat 

partijen al hun verplichtingen uit 

de overeenkomst nagekomen zijn. 

Dan is geborgd dat bijvoorbeeld de 

opruimingsverplichtingen van de 

initiatiefnemer blijven gelden.

Maak afspraken over de looptijd 

van de overeenkomst en leg vast of 

eenzijdige tussentijdse beëindiging 

mogelijk is en door welke partij. 

Daarnaast kan een beding worden 

opgenomen over onvoorziene 

omstandigheden. 

Maak duidelijke afspraken 
over de looptijd van de 
overeenkomst en (tussentijdse) 
eenzijdige beëindiging

9. 
Wij bevelen aan om in de overeenkomst met 

de initiatiefnemer duidelijk een aantal gevallen 

vast te leggen waarin de gemeente de over-

eenkomst kan beëindigen zonder rechterlijke 

tussenkomst. Maar ook zonder enige verplich-

ting tot het betalen van schadevergoeding of 

het terugbetalen van een ander door de initia-

tiefnemer betaald bedrag. Denk bijvoorbeeld 

aan:

• de aanvraag van een faillissement of 

surséance van betaling van de initiatief- 

nemer;

• de vereiste omgevingsvergunning voor de 

ontwikkeling van het duurzame project die 

niet binnen vijf jaar onherroepelijk wordt;

• ingediende zienswijzen of een rechterlijke 

uitspraak die (verdere) realisatie van het 

duurzame project onmogelijk maken;

• het niet binnen twee jaar na het onherroe-

pelijk worden van de omgevingsvergun-

ning in bedrijf nemen of exploiteren van 

het zonne- of windpark.
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Het is van groot belang om afspraken 

duidelijk vast te leggen. Daarmee voorkom 

je dat de de gemeente voor onaangename 

(financiële) verrassingen komt te staan.  

Onvoorziene 
omstandigheden en 
ongedaanmakingsverbintenis
Ook onvoorziene omstandigheden 

kunnen een reden zijn voor 

tussentijdse beëindiging van de 

overeenkomst met de initiatiefnemer. 

Artikel 6:258 BW is de wettelijke 

grondslag. Deze bepaling is van 

dwingend recht. 

Wat kan is dat je vastlegt dat, indien 

zich onvoorziene omstandigheden 

zoals bedoeld in artikel 6:258 BW 

voordoen, de gemeente en de 

initiatiefnemer met elkaar zullen 

overleggen om te proberen tot 

een redelijke aanpassing van de 

overeenkomst te komen. Het staat 

een partij echter altijd vrij om de 

overeenkomst te ontbinden. 

Het is ook aan te raden bij 

voorbaat een afspraak te 

maken over vergoeding van 

verrichte werkzaamheden 

bij een zogenaamde 

ongedaanmakingsverbintenis. 

Artikel 6:272 BW bepaalt dat 

als de aard van de prestatie die 

ongedaanmaking onmogelijk 

maakt, zoals reeds verrichte 

werkzaamheden aan een planologische wijziging, 

daarvoor een vergoeding in de plaats treedt die 

gelijk is aan de waarde die de werkzaamheden 

op dat moment vertegenwoordigen. Echter, 

als er door onvoorziene omstandigheden een 

ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt 

doordat de rechter dat uitspreekt en daaraan 

terugwerkende kracht verleent, dan zouden de 

reeds betaalde kosten uit deze overeenkomst als 

onverschuldigd kunnen worden teruggevorderd 

(artikel 6:203 BW). 

Ook een prestatie van een andere aard dan 

betaling van een geldsom moet dan ongedaan 

worden gemaakt, zoals inzet van ambtenaren voor 

de gevraagde planologische wijziging. Om in dat 

geval discussie te voorkomen, bepalen partijen 

al in de overeenkomst, dat als die overeenkomst 

om die reden onderuit gaat de initiatiefnemer de 

betaalde bedragen verschuldigd blijft. Hiermee 

voorkomen partijen dat zij later procedures voeren 

over welke hoogte reëel is voor de inzet van het 

ambtelijk apparaat. Dit, terwijl nu al aangetoond 

kan worden dat enkel de werkelijk gemaakte 

kosten in rekening worden gebracht.
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Houd rekening met 
de gevolgen van het 
Didam-arrest10. 

Wees je als gemeente bewust van het feit dat het Didam-arrest ook gevolgen heeft voor 

de realisatie van duurzame energieprojecten.

Het Didam-arrest van 26 november 2021 zal 

geen enkele gemeente ontgaan zijn. In dit 

arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 

overheden bij gronduitgifte gelijke kansen 

moeten bieden aan (potentieel) gegadig-

den. Het is niet toegestaan dat de gemeente 

zonder meer grond te koop aanbiedt aan 

een partij naar keuze. Als gemeente moet je 

ruimte bieden aan (potentiële) kopers om 

mee te dingen. Dat geldt wanneer er meer-

dere gegadigden zijn. De gemeente moet 

dan objectieve, toetsbare en redelijke criteria 

formuleren aan de hand waarvan zij de koper 

selecteert.

Het Didam-arrest heeft concrete gevolgen voor de energietransitie, indien 

daarbij gemeentegronden zijn betrokken. Bijvoorbeeld als de gemeente eigen 

gronden wil verkopen voor de realisatie van een duurzaam energieproject. 

Maar ook als de gemeente deze gronden in erfpacht uitgeeft. Onderhandse 

grondtransacties met gemeenten zijn niet langer mogelijk op de wijze van 

vroeger. De gemeente moet gelijke kansen bieden door een selectieprocedure, 

tenzij op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria duidelijk is dat 

er maar één serieuze gegadigde is. Hierbij zijn de omstandigheden en de 

wederzijdse belangen ook zeker relevant. Het opnemen van een zogeheten 

‘Didam-clausule’ in de overeenkomst met de initiatiefnemer kan in die gevallen 

raadzaam zijn om de kans op schadeclaims zo klein mogelijk te maken. 
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ZORG VOOR 
DUIDELIJKE 
AFSPRAKEN 
EN VOORKOM 
DISCUSSIE

Het klinkt wellicht als een inkoppertje of als een 

open deur, maar als afsluiting van dit whitepaper 

benadrukken wij: 

zorg er als gemeente voor dat je alle afspraken die 

je met een initiatiefnemer maakt over de realisatie 

van een duurzaam project duidelijk vastlegt. 

Over onduidelijke en/of onvolledige bepalingen 

uit de overeenkomst met de initiatiefnemer 

ontstaat in de praktijk regelmatig discussie, terwijl 

die discussie vaak voorkomen had kunnen worden 

door de afspraken helder op papier te zetten.

Loop alle punten uit dit whitepaper goed na en 

schakel met ons voor hulp of controle bij het 

vastleggen van afspraken met initiatiefnemers bij 

duurzame projectontwikkeling.




