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1 Inleiding 
 

1.1 Overheidssturing op financiële participatie 

Sinds enkele jaren stuurt de rijksoverheid aan op financiële participatie van burgers bij wind- en 

zonneparken op land. Al in 2013 is in het Energieakkoord vastgesteld dat een eerlijke verdeling van 

lusten en lasten essentieel is voor het ontstaan van draagvlak voor de energietransitie. In het 

Energieakkoord staat daarnaast dat in de Omgevingswet wordt verankerd ‘dat de vergunningverlenende 

instantie lokale eisen kan stellen aan het organiseren van draagvlak’.2 Het Klimaatakkoord bouwt voort 

op de afspraken uit het Energieakkoord. In dit akkoord is afgesproken dat initiatiefnemers van duurzame 

energieprojecten een traject moeten doorlopen om te komen tot een passende vorm van (financiële) 

participatie.3 In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV is het streven om ‘(financiële) participatie’ 

te stimuleren nogmaals herhaald.4 Hoe het kabinet dit streven concreet gaat invullen, blijft onbepaald.  

 

Door in te zetten op (financiële) participatie, wenst de overheid de energietransitie te bevorderen. 

Draagvlak onder omwonenden is namelijk zeker niet vanzelfsprekend. Omwonenden verzetten zich 

regelmatig tegen de komst van wind- en zonneparken in hun omgeving, met moeizame juridische 

procedures tot gevolg.5 Om deze weerstand te voorkomen, zouden omwonenden bij duurzame 

energieprojecten moeten worden betrokken. Hierbij gaat het erom burgers enerzijds te betrekken in de 

besluitvorming (procesparticipatie) en hen anderzijds te laten investeren in en mee profiteren van de 

geplande duurzame ontwikkeling (financiële participatie).6 Deze twee wijzen van burgerparticipatie 

worden onder de noemer projectparticipatie geschaard.7 Financiële participatie kan onder meer 

plaatsvinden door burgers korting op stroom aan te bieden, hen mede-eigenaar te laten zijn, of 

medeaandeelhouder te maken.8 De verschillende mogelijkheden voor financiële participatie zijn 

uitgewerkt in de zogenoemde Participatiewaaier.9  

 

Hoewel de overheid financiële participatie van belang acht, bestaan hier geen bindende regels over. De 

totstandkoming van financiële participatie wordt omwille van maatwerk aan de praktijk overgelaten. In 

de literatuur en in een onderzoeksrapport van de Noordelijke Rekenkamer is geconstateerd dat 

decentrale overheden de noodzaak voelen om financiële participatie af te dwingen of anderszins een rol 

te laten spelen bij de besluitvorming.10 Het afdwingen van financiële participatie is in het huidige stelsel 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) echter 

niet mogelijk. De beginselen van legaliteit en specialiteit staan hieraan in de weg. Het creëren van 

draagvlak door het aanbieden van financiële participatie is namelijk niet ruimtelijk-relevant.11  

 

1.2 De maatschappelijke tender als handvat 

De Omgevingswet brengt op het punt van financiële participatie geen verandering met zich mee.12 De 

wetgever heeft afgezien van het voornemen om in de Omgevingswet regels te stellen over financiële 

participatie. In een Kamerbrief van 1 september 2021 licht de staatssecretaris van Economische Zaken 

en Klimaat (hierna: EZK) deze keuze toe.13 De staatssecretaris benadrukt dat per Regionale 

Energiestrategie en per project afspraken over financiële participatie worden gemaakt. Volgens haar 

zouden generieke regels de behoefte aan maatwerk belemmeren. Daarnaast overweegt zij dat het 

knelpunt niet is gelegen in het juridisch instrumentarium, maar ‘dat er vooral behoefte is aan handvatten 

om binnen de huidige Wet ruimtelijk ordening (Wro) en de toekomstige Omgevingswet (Ow) invulling 

 
2 SER, ‘Energieakkoord voor duurzame groei’, 6 september 2013, te vinden op: www.rijksoverheid.nl, p. 32.  
3 ‘Klimaatakkoord’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 4, 164 en 219. 
4 Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, december 2021, te vinden op: www.kabinetsformatie2021.nl, p. 8.  
5 Zie bijvoorbeeld: Van Zundert, BR 2018/56.  
6 ‘Klimaatakkoord’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 164 en 219.  
7 Zie echter anders: Aarts, LTB 2017/32. Zij lijkt projectparticipatie en actieve financiële participatie als synoniemen te beschouwen. 
8 Namelijk door een omwonendenregeling, lokaal eigendom en een financiële deelneming.  
9 ‘Participatiewaaier’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 5. 
10 Noordelijke Rekenkamer 2020. 
11 Tolsma & Blekkenhorst 2020; Bregman & Karens, TBR 2020/118. 
12 Naar huidige stand van zaken is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023. Voor dit preadvies is gebruik 

gemaakt van de geconsolideerde versie van de Omgevingswet d.d. 8 september 2022 en het Besluit kwaliteit leefomgeving d.d. 22 september 

2022). Beide documenten zijn te vinden op: www.omgevingsweb.nl. 
13 Kamerstukken II 2020/21, 32813 en 31239, nr. 820 (Kamerbrief), p. 5-6.  

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
http://www.kabinetsformatie2021.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.omgevingsweb.nl/publicaties/meest-recente-teksten-omgevingswet-regelgeving/


Preadvies mr. D.E. Bakker, Jonge VAR 2022 

4 

 

te geven aan het algemeen streven voor financiële participatie bij hernieuwbare opwek.’ Decentrale 

overheden kunnen volgens haar in deze handvatten voorzien door een actievere ondersteuning te bieden 

aan initiatiefnemers. In dit kader wijst zij op de mogelijkheid om financiële participatie in een 

zogenoemde maatschappelijke tender mee te wegen als ‘zacht criterium’. Op deze wijze zouden 

overheden financiële participatie op legitieme wijze kunnen stimuleren.  

 

Uit de Kamerbrief blijkt niet wat precies wordt bedoeld met het begrip ‘maatschappelijke tender’. Het 

begrip is niet wettelijk gedefinieerd. Het begrip ‘tender’ kan verwijzen naar een 

aanbestedingsprocedure.14 Daarnaast kan worden gedoeld op de ‘tenderprocedure’ in het kader van de 

verdeling van schaarse rechten. Hierbij worden aanvragen op basis van verdelingscriteria met elkaar 

vergeleken en daarmee de rangorde tussen aanvragen bepaald.15  

 

In handreikingen worden twee varianten van de maatschappelijke tender omschreven. De 

maatschappelijke tender ‘op basis van schaarse rechten’ wordt als eerste mogelijkheid genoemd.16 

Hierbij is een particulier eigenaar van de desbetreffende gronden. Voorstelbaar is dat een (procentueel) 

maximum wordt gesteld aan functies in een bestemmingsplan, waardoor meerdere gegadigden dit 

kunnen realiseren. De vraag is dan aan de orde wie een omgevingsvergunning verkrijgt en wie niet. Om 

dit te bepalen, worden een verdelingsprocedure en selectiecriteria vastgesteld. Vervolgens worden 

geïnteresseerden uitgenodigd om een voorstel in te dienen, welke onderling worden vergeleken. In de 

vergelijking tussen de voorstellen wordt financiële participatie meegewogen. De voorstellen die de 

meeste punten behalen, ontvangen een positief principebesluit en sluiten een overeenkomst met het 

overheidslichaam.17 Pas na dit voortraject wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. 

De tweede variant is aan de orde indien de overheid grondeigenaar is van de gronden. De overheid 

bepaalt dan op basis van een maatschappelijke tender welke partij via gronduitgifte of een andere 

privaatrechtelijke handeling de beschikking over de gronden krijgt. 

 

In de praktijk wordt al gebruik gemaakt van de maatschappelijke tender. Een voorbeeld is te vinden in 

de ‘Barneveldse Zonneladder’ uit 2019.18  

 

 
De maatschappelijke tender kan dus worden gezien worden als (beleids)instrument, waarmee de 

overheid voorafgaand aan de planologische besluitvorming voorstellen voor duurzame energieprojecten 

op basis van (deels) maatschappelijke criteria met elkaar vergelijkt en zo bepaalt wie in aanmerking 

komt voor planologische medewerking. Wat precies onder ‘maatschappelijk’ valt is onduidelijk, maar 

in ieder geval lijkt het te kunnen gaan om aspecten die in het wettelijk stelsel van de Wro, de Wabo en 

de Omgevingswet geen rol mogen spelen.19 

 

De maatschappelijke tender en de formulering ‘zacht criterium’ roepen vragen op. De juridische 

betekenis ervan is onduidelijk. Wat is het rechtskarakter van een positief of negatief principebesluit? In 

hoeverre werkt de uitkomst van de maatschappelijke tender door in de publiekrechtelijke 

besluitvorming? En in hoeverre is deze doorwerking toelaatbaar met het oog op de beginselen van 

legaliteit en specialiteit? Indien de uitkomst van een maatschappelijke tender bepalend is voor de vraag 

 
14 Het aanbestedingsrecht is vermoedelijk niet van toepassing. 
15 Ook wel vergelijkende toets geheten. Van Ommeren 2004. Zie over de terminologie: Wolswinkel 2011, p. 192; Wolswinkel 2013, p. 152.  
16 Nationaal Programma RES, ‘Werkblad Maatschappelijke Tender’, 2021, te vinden op: www.regionale -energiestrategie.nl, p. 3; NVDE, 

NWEA & Holland Solar, ‘Position Paper Maatschappelijke Tenders’, mei 2022. 
17 Nationaal Programma RES, ‘Werkblad Maatschappelijke Tender, 2021, te vinden op: www.regionale -energiestrategie.nl, p. 11-12.  
18 Gemeente Barneveld, ‘Barneveldse Zonneladder’, 10 juli 2019, te vinden op: www.barneveld.nl.  
19 De maatschappelijke tender lijkt op een puntensysteem zoals door Karens omschreven, maar ziet niet (alleen) op de omgevingskwaliteit. 
Karens, TBR 2022/103. 

Uit het beleidsdocument volgt dat verschillende tenders worden uitgezet, waarin telkens een bepaald aantal 

(vergunningsplichtige) zonnepanelen worden uitgegeven. Binnen een bepaalde periode kunnen voorstellen worden ingediend, 
welke worden beoordeeld op basis van criteria. De verschillende criteria ‘meervoudig ruimtegebruik’, ‘landschap- en 

cultuurhistorie’, ‘ecologie’, ‘draagvlak’, ‘financiële participatie’ en ‘opruimverplichting’ zijn 10 punten waard, met een 

maximum van 60 punten. Voor onttrekking van agrarische grond worden punten afgetrokken. Indieners van initiatieven die 
de meeste punten behalen, worden uitgenodigd om een zogenoemd principeverzoek in te dienen. Dit principeverzoek wordt 

getoetst aan de ‘planologische voorwaarden en de ‘zonneladder’, waarna een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt 

ingediend.  

 

http://www.barneveld.nl/
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aan wie planologische medewerking wordt verleend, kan aan de toelaatbaarheid ervan worden 

getwijfeld. Eerder is immers geconstateerd dat de beginselen van legaliteit en specialiteit met zich 

brengen dat financiële participatie geen rol mag spelen in de planologische besluitvorming. Maakt het 

creëren van schaarste of de omstandigheid dat de overheid eigenaar is dat niet ruimtelijk-relevante 

aspecten een rol kunnen spelen in de planologische besluitvorming? Zo ja, wat is daar de basis van? 

 

1.3 Vraagstelling en opbouw  

De centrale vraagstelling in dit preadvies luidt als volgt: In hoeverre laten de beginselen van legaliteit 

en specialiteit toe dat de overheid een ‘maatschappelijke tender’ hanteert om voorafgaand aan de 

planologische besluitvorming (Wro, Wabo, Ow) aan te sturen op financiële participatie bij wind- en 

zonneparken op land? 

 

Het preadvies is als volgt opgebouwd. Eerst ga ik in op financiële participatie en het juridische kader 

daarbij (par. 2). Vervolgens verken ik op welke wijze de maatschappelijke tender wordt vormgegeven 

in handreikingen en beleidskaders. Hierbij komen ook enkele juridische aspecten aan de orde (par. 3). 

Daarna toets ik de toelaatbaarheid van het meewegen van financiële participatie bij de verdeling van 

schaarse vergunningen (par. 4) en in het kader van privaatrechtelijk overheidshandelen (par. 5). Ik sluit 

af met een slotbeschouwing (par. 6).  

2 Financiële participatie 
 

In deze paragraaf staat financiële participatie centraal. Eerst geef ik de in dit preadvies gehanteerde 

definitie van financiële participatie (par. 2.1). Hierna beschrijf ik de verschillende varianten voor 

financiële participatie (par. 2.2). Vervolgens schets ik de achtergrond bij financiële participatie (par. 

2.3). Hierbij is aandacht voor de relatie tussen (financiële) participatie en draagvlak. Ook komt aan de 

orde of financiële participatie een nieuw fenomeen is. Daarbij ga ik ook in op de huidige stand van 

zaken. Hierop volgt een deelparagraaf over het huidige juridisch kader bij financiële participatie (par. 

2.4). De (on)mogelijkheden voor overheden om de totstandkoming van financiële participatie af te 

dwingen licht ik daarbij toe. Tot slot volgt een tussenconclusie (par. 2.5).  

 

2.1 Definiëring en afbakening 

Financiële participatie is geen eenduidig begrip.20 Het begrip ‘financiële participatie’ wordt in de 

Omgevingswet noch een andere wet gedefinieerd. De Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet 

definieert ‘participatieve aanpak’ als ‘Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden 

bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’.21 De Omgevingswet reguleert 

procesparticipatie, in tegenstelling tot financiële participatie.22 Financiële participatie blijft 

opvallenderwijs onbenoemd. Voor een definitie wordt in dit preadvies geput uit het Klimaatakkoord en 

de Participatiewaaier, aangezien deze documenten leidend zijn voor overheden, projectontwikkelaars en 

andere betrokkenen. Als financiële participatie wordt beschouwd ‘het investeren in of (anderszins) 

voordelen genieten van een wind- of zonnepark door omwonenden, op een wijze die door de 

Participatiewaaier is omschreven.’23 Uitgaande van deze definitie, omvat het begrip financiële 

participatie zowel actieve als passieve vormen. Financiële participatie kan plaatsvinden door lokaal 

eigendom, financiële deelneming, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. Deze varianten 

licht ik in de volgende deelparagraaf toe.  

 

De wettelijke instrumenten van planschadevergoeding en de financiële bijdrage voor ruimtelijke 

ontwikkeling (artt. 6.1 en 6.24 lid 1 onder a Wro) vallen niet onder de definitie. Financiële participatie 

is niet gericht op het vergoeden van schade als gevolg van een planologische wijziging, of het verhalen 

 
20 Zie voor een overzicht van definities: Anchustegui 2021, par. 3. 
21 Handelingen II 2013/14, 33962, nr. 3 (MvT). 
22 Zie par. 2.6 van het preadvies van Pakkert & Ypinga. Tolsma, JBplus 2021/6; Dieperink 2017. 
23 ‘Participatiewaaier’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 11.  

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
http://www.klimaatakkoord.nl/


Preadvies mr. D.E. Bakker, Jonge VAR 2022 

6 

 

van exploitatiekosten. Het betreft daarentegen een buitenwettelijke bijdrage aan de omgeving van een 

project, die ziet op een eerlijke verdeling van lusten en lasten.24  

 

In dit preadvies ligt de focus op financiële participatie bij wind- en zonneparken op land. Het 

Klimaatakkoord richt zich louter op financiële participatie bij dergelijke projecten. 

Financiële participatie bij windparken op zee ligt minder in de rede, aangezien hier geen 

omwonenden zijn. Opmerking verdient dat hier desondanks steeds meer aandacht voor bestaat. In een 

Kamermotie is de regering verzocht te onderzoeken of en in welke vorm er behoefte bestaat aan 

burgerparticipatie bij windparken op zee.25 De Minister van Klimaat en Energie reageert hierop in een 

Kamerbrief. Hij constateert de mogelijkheid om financiële participatie als criterium in tenders voor 

windparken op zee op te nemen. Volgens hem kan de opname van dit criterium echter ‘concurreren met 

andere belangrijke thema’s als ecologie en systeemintegratie’, waardoor dit eerst integraal moet worden 

bezien. Voorlopig neemt hij daarom financiële participatie niet als ‘verplicht tendercriterium’ op in 

aankomende tenders voor windparken op zee.26 Wel heeft hij toegezegd om financiële participatie te 

betrekken bij nadere vormgeving van toekomstige tenders en af te wegen tegen andere mogelijke 

tendercriteria. Wat dat inhoudt, moet nog blijken.27  

Men kan zich afvragen waarom het overheidsbeleid zich slechts richt op financiële participatie 

bij wind- en zonneparken op land. Andersoortige projecten kunnen namelijk evengoed leiden tot lusten 

voor de initiatiefnemer en lasten voor de omgeving. Dit onderscheid wordt door de overheid 

opvallenderwijs niet toegelicht.28 Overigens komt financiële participatie incidenteel wel voor bij 

andersoortige projecten. Zo wordt ook in gedragscodes voor aardwarmteprojecten en gaswinning uit 

kleine velden aangemoedigd tot het leveren van een positieve bijdrage aan de omgeving.29 

 

2.2 Varianten 

Financiële participatie wordt opgesplitst in actieve en passieve varianten. Bij actieve financiële 

participatie dragen burgers, anders dan bij de passieve variant, een ondernemersrisico. Actieve 

financiële participatie is zo een verderstrekkende wijze van financiële participatie, wat overheidssturing 

ingrijpender maakt. De Participatiewaaier geeft geen voorkeur aan een of bepaalde varianten. Bij alle 

varianten sta ik kort stil.  

 

2.2.1 Actieve financiële participatie 

Er zijn twee mogelijkheden voor actieve financiële participatie, namelijk mede-eigenaarschap en 

financiële deelneming. Bij mede-eigenaarschap investeren omwonenden of lokale bedrijven via een 

coöperatie, vereniging of andere rechtsvorm in een duurzaam energieproject. Deze omwonenden of 

bedrijven worden zo mede-eigenaar van het project. Er wordt ook wel gesproken van lokaal eigendom. 

Hiervoor is noodzakelijk om (voor)investeringen te maken in het project. Kenmerkend aan mede-

eigenaarschap is dat burgers medezeggenschap hebben over het project, wat verantwoordelijkheid met 

zich meebrengt. Uiteindelijk zijn het de mede-eigenaars die het project draaiende moeten houden en 

risico lopen om verliezen te lijden.30  

Financiële deelneming lijkt op mede-eigenaarschap voor wat betreft de financiële risico’s die 

eraan zijn verbonden. In het kader van financiële deelneming verwerven omwonenden aandelen of 

obligaties. Het Klimaatakkoord en de Participatiewaaier schrijven niet voor op welke wijze financiële 

deelneming vormgegeven kan of moet worden. In de praktijk vindt financiële participatie bijvoorbeeld 

 
24 Zie ook: ‘Participatiewaaier’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 5; Tolsma & Blekkenhorst 2020. Op welke wijze financiële 
participatie en deze wettelijke instrumenten zich precies tot elkaar verhouden, is nog niet helder. Deze vraag blijft in dit preadvies buiten 

beschouwing. 
25 Kamerstukken II 2020/21, 35092, nr. 17.  
26 Kamerstukken II 2021/22, 33561, nr. 1, p. 18. Dat hier wordt gesproken van een ‘verplicht tendercriterium’, terwijl in de Kamerbrief over 

de maatschappelijke tender bij hernieuwbare energieprojecten op land (Kamerstukken II 2020/21, 32813 en 31239, nr. 820 (Kamerbrief), p. 

5-6) van ‘zacht criterium’, is opmerkelijk.  
27 Overigens is financiële participatie bij windparken op zee wel denkbaar. Bij de tender van Kavel III en Kavel VI bij de Hollandse Kust 

(Zuid) werd door een bieder de mogelijkheid aan burgers geboden om via een fonds te investeren in het te vergunnen windpark. Energeia, 

‘Meewind wil burger betrekken en biedt met consortium ook op Hollandse Kust (zuid), 18 maart 2019, te vinden op: www.energeia.nl. 
28 Dit wordt opgemerkt door de Noordelijke Rekenkamer. Noordelijke Rekenkamer 2020, p. 6 en 10. 
29 NOGEPA, ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’, www.nam.nl, p. 12; DAGO, ‘Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij 

Aardwarmteprojecten’, p. 8. Zie ook nog buiten energieopwekking: NEDMAG, ‘SAMEN Omgevingsfonds’, te vinden op: www.nedmag.nl.  
30 Meijering & Rosens, Vastgoedrecht 2021/6. De auteurs stellen interessante vraagstukken bij lokaal eigendom aan de orde. 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
http://www.klimaatakkoord.nl/
http://www.energeia.nl/
https://www.nam.nl/oil-and-gas-production/natural-gas-from-small-gas-fields/onshore-natural-gas-production/dutch-gas-producers-sign-new-code-of-conduct/_jcr_content/par/textimage.stream/1504859623306/0ccd54bf8aa3c45b341e03f49641e844e335a4ee/nogepa-gedragscode.pdf
https://www.nedmag.nl/omgeving/samen-omgevingsfonds
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plaats via een aandelen- of obligatiefonds, dan wel een aandelenbeheerstichting.31 Omwonenden kunnen 

door financiële deelneming meedelen in de winsten uit het project, maar ook verliezen draaien. Anders 

dan bij mede-eigenaarschap, is geen sprake van mede-eigendom. Daarnaast hebben de deelnemende 

omwonenden geen zeggenschap over het project. Daar staat tegenover dat deze omwonenden geen 

voorinvesteringen hoeven te maken.  

 

2.2.2 Passieve financiële participatie  

Bij passieve financiële participatie hebben omwonenden voordelen van een project, terwijl dit geen 

investering van hun kant vergt. De Participatiewaaier noemt het omgevingsfonds en de 

omwonendenregeling als optie. De projectontwikkelaar kan met vertegenwoordigers uit de omgeving 

afspreken om een deel van de winst af te dragen aan een omgevingsfonds.32 Deze gelden worden 

vervolgens verdeeld onder maatschappelijke doelen in de omgeving.33 Zo kan men op ruime schaal 

meeprofiteren van het project.34  

De laatste optie die de Participatiewaaier geeft is een omwonendenregeling. Omwonenden 

kunnen in het kader van een omwonendenregeling aanspraak maken op een direct voordeel. Dit voordeel 

betreft bijvoorbeeld een som geld, gratis zonnepanelen of korting op groene stroom. 

 

2.3 Achtergrond 

Voordat wordt ingegaan op het juridisch kader bij financiële participatie, wordt de relevante achtergrond 

geschetst. Eerst onderzoek ik of er een relatie tussen (financiële) participatie met acceptatie en draagvlak 

bestaat. Als een verband ontbreekt, bestaat immers geen reden om via een maatschappelijke tender 

financiële participatie te stimuleren. Vervolgens ga ik na of de huidige inzet op financiële participatie 

een nieuwe ontwikkeling teweeg heeft gebracht. 

 

2.3.1 De relatie met acceptatie en draagvlak 

De overheid stimuleert projectparticipatie om acceptatie van en draagvlak voor duurzame 

energieprojecten onder burgers te vergroten.35 Opvallend is dat in het Klimaatakkoord en andere 

overheidsdocumenten elke wetenschappelijke onderbouwing van het verband tussen projectparticipatie 

en de vergroting van acceptatie en draagvlak ontbreekt. Zo wordt niet onderbouwd of en onder welke 

voorwaarden financiële participatie een positief effect heeft. Dit gebrek aan wetenschappelijke 

onderbouwing is in de literatuur al geconstateerd en bekritiseerd. Onder meer Perlaviciute en Squintani 

wijzen erop dat nog geen duidelijkheid bestaat over de vraag of en hoe projectparticipatie het 

maatschappelijk draagvlak kan vergroten.36 Wat volgt uit onderzoek hiernaar? 

 

In onderzoek uit de sociale wetenschappen is gebleken dat acceptatie door omwonenden van toenemend 

belang is voor de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten. Naarmate er meer aandacht is voor 

de belangen van omwonenden, wordt de kans dat het project er komt groter. Het niet in aanmerking 

nemen van wensen van omwonenden, doet daarnaast afbreuk aan het algemene draagvlak voor de 

energietransitie.37 In de literatuur wordt een sleutelrol toegekend aan procedurele en distributieve 

rechtvaardigheid.38  

Procedurele rechtvaardigheid betreft de ervaren rechtvaardigheid gedurende de procedure. 

Hierbij is onder meer van belang dat de burger een visie op de zaak kan geven en respectvol wordt 

 
31 Ook wel ‘Stichting administratiekantoor (STAK)’. Zie hiervoor: E. Aarts, ‘Financiële participatie in windenergieprojecten’, LTB 2017/32. 
Ook lijkt financiële participatie via crowdfundingplatforms in populariteit toe te nemen. Het project wordt zo gefinancierd door een groep 

omwonenden (de crowd). Schwencke 2022 e.a, p. 3-4 en 31.  
32 Soms ook wel: gebiedsfonds, windfonds en duurzaamheidsfonds.  
33 Wat de ‘omgeving’ inhoudt, verschilt per project. Gelden worden bijvoorbeeld aangewend voor de aanleg van een wandelpad, een outdoor 

fitnesspark of verlichting bij een gemeentehuis. 
34 Meestal worden omgevingsfondsen beheerd door een stichting welke niet kan worden aangemerkt als bestuursorgaan. Hierdoor blijven 
Awb-waarborgen buiten toepassing. Zie hiervoor Bakker & Tolsma, TO 2021/03; HIER opgewekt 2020, p. 57.  
35 ‘SER, ‘Energieakkoord voor duurzame groei’, 6 september 2013, te vinden op: www.rijksoverheid.nl, p. 32, ‘Klimaatakkoord’, 2019, te 

vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 164; ‘Participatiewaaier’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 3.  
36 Kuiken, Slobben e.a. 2021, p. 5; Perlaviciute & Squintani 2021.  
37 Aitken, Energy Policy 2010/38, p. 6068; Landeta-Manzano e.a., Energy Policy 2018, p. 315.  
38 Zie bijvoorbeeld: Lienhoop, Energy Policy 118 (2018), p. 97-115; Kluskens, Vasseur & Benning, Energies 2019, 12, 4382, par. 5; Van 
Velthoven, RM Themis 2011-1. 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
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bejegend.39 Distributieve rechtvaardigheid gaat over de uitkomst van de procedure. Door financiële 

participatie worden de negatieve effecten van wind- en zonneparken enigszins opgevangen door 

voordelen aan omwonenden of de gehele omgeving te geven. Op deze wijze beoogt men het gevoel van 

distributieve rechtvaardigheid onder burgers te vergroten.40  

Wat betreft de verhouding tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid, zijn de mij 

bekende onderzoeken niet eenduidig.41 De conclusie is vaak dat een combinatie van de twee aspecten 

het meest wenselijk is.42 Zo volgt uit onderzoek van TNO dat de slagingskans van financiële participatie 

bij windparken onlosmakelijk is verbonden met de beleving van omwonenden gedurende het proces.43 

 

Uit verschillende onderzoeken en rechterlijke uitspraken blijkt echter ook dat projectparticipatie lang 

niet altijd succesvol is. Zelfs als aandacht is besteed aan projectparticipatie, kan er nog steeds weerstand 

tegen windturbines bestaan.44 Daarnaast bestaat het risico dat financiële participatie wordt opgevat als 

omkoping. Zo concludeert Aitken dat het ontbreken van duidelijke richtlijnen over financiële 

participatie ertoe leidt dat burgers aangeboden financiële participatie eerder als omkoping opvatten.45 

Hoewel projectparticipatie en financiële participatie geen garantie voor acceptatie en draagvlak zijn, zou 

het ontbreken ervan funest kunnen zijn. Sprekende voorbeelden van sterk gepolariseerde verhoudingen 

door gefaalde participatie vormen de windparken De Drentse Monden en Oostermoer en N33.46  

 Alles overziend volgt geen eenduidig beeld uit onderzoeken over de relatie tussen (financiële) 

participatie, acceptatie en draagvlak. Financiële participatie is geen wondermiddel om acceptatie en 

draagvlak te creëren. Er zijn wel sterke aanwijzingen dat participatie een gunstig effect heeft. In het 

kader van de juridische analyse in dit preadvies wordt om die reden aangenomen dat financiële 

participatie in beginsel zinvol en wenselijk is.  

 

2.3.2 (Niets) nieuws onder de zon  

De aandacht voor financiële participatie bij wind- en zonneparken doet wellicht vermoeden dat het om 

een nieuw fenomeen gaat. Dat is niet het geval. Vanaf de jaren ’80 waren burgers al op zodanige wijze 

bij de windprojecten betrokken. Toen werden voor de opwekking van windenergie de eerste coöperaties 

opgericht. Deze ontwikkeling vond plaats tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, nieuwe inzichten 

over de klimaatverandering en de Tsjernobylramp in 1986. Aangezien overheidsbeleid zich destijds juist 

richtte op kernenergie, besloten burgers zelf initiatief te nemen.47 Tussen 1986 en 1992 werden 25 

windcoöperaties opgericht, waarvan gelijkgestemde burgers lid konden worden. Deze coöperaties 

werden gekenmerkt door een sterk idealistische achtergrond. De initiatieven streefden geen winst na, 

maar een duurzame samenleving. Een groot aantal van deze coöperaties investeerde winsten in andere 

duurzame projecten in de omgeving.48 Vanaf medio jaren ’90 stagneerde de coöperatieve ontwikkeling, 

onder meer vanwege veranderingen in het fiscale klimaat, verlaagde subsidies en de groei van sociale 

weerstand tegen windprojecten.49 Pas in 2007 ontstonden weer nieuwe coöperaties.50  

Daarnaast is geen nieuw verschijnsel dat de omgeving wordt gesponsord door 

(energie)bedrijven. Zo draagt de NAM al jarenlang als ‘een goede buur’ bij aan lokale initiatieven in 

haar werkgebied.51 Voorts vond bij commerciële windprojecten al eerder financiële participatie plaats. 

Zo gaf Nuon omwonenden al sinds de jaren ’90 korting op de stroomrekening.52 

 
39 Zie bijvoorbeeld: De Waard (red) 2011, par. 2.2.2.  
40 Angustegui 2021, par. 2.2.  
41 Sommige onderzoeken concluderen dat procedurele rechtvaardigheid essentieel is voor de acceptatie van overheidsbeslissingen: Tyler & 

Lind 2001, p. 65-92 In andere onderzoeken wordt distributieve rechtvaardigheid belangrijker geacht: Van Velthoven, RM Themis 2011-1, 
par. 4; Boekema, NTB 2015/13, par. 5. 
42 Zie bijvoorbeeld: Kluskens, Vasseur & Benning, Energies 2019, 12, 4382, par. 5; Lienhoop, Energy Policy 118 (2018), p. 103.  
43 Peuchen e.a 2022, p. 71.  
44 Perlaviciute e.a. 2020, par. 2.1.  
45 Aitken, Energy Policy 38 (2010), par. 8. Daarnaast lijkt een combinatie van vormen van financiële participatie het meest bevorderlijk voor 

het vergroten van acceptatie. Kluskens, Vasseur & Benning, Energies 2019, 12, 4382. 
46 Bröring 2017. 
47 Kamerstukken II 1984/85, 18830, nr. 4.  
48 Voorbeelden van deze coöperaties zijn Noordenwind, De Windvogel en Kennemerwind. Agterbosch 2006, p. 121-126.  
49 Agterbosch 2006, p. 134-135 en Noordenwind 2016, p. 15. 
50 HIER Opgewekt, ‘Al 30 jaar pionieren in energiecoöperaties’, 2017, te vinden op: www.hieropgewekt.nl. 
51 NAM, ‘Duurzame dialoog. Maatschappelijk verslag 2006’, p. 25; Bijvoorbeeld in Twente wegens injectie van afvalwater dat vrijkomt bij 

de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Afgelopen tijd wordt de sponsoring steeds meer beschouwd als ‘zoethoudertje’ of ‘smeergeld’. 

Zie hiervoor: Trouw, ‘Twente wil zich niet langer laten omkopen door de Nam’, 1 februari 2022, te vinden op: www.trouw.nl. .  
52 Groot & Stuifbergen 2011, p. 20. Ook Ecowind liet omwonenden in 2005 financieel deelnemen in een windpark. Schwencke 2012.   

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/al-30-jaar-pionieren-in-energiecooperaties
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Dat financiële participatie al jarenlang plaatsvindt, zou een verklaring kunnen zijn voor de keuze van de 

overheid om regulering over te laten aan de energiebranche. Echter, er is wel een ontwikkeling gaande. 

De schaal waarop financiële participatie plaatsvindt heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen.53  

Begin 2019 was bij iets meer dan de helft van de totale productie van windenergie sprake van 

lokaal eigendom van burgers en bedrijven uit de omgeving.54 Bij de meeste windparken werd in een of 

meer wijzen van financiële participatie voorzien.55 Financiële participatie is daarentegen een stuk minder 

gebruikelijk bij zonneparken.56  

Ten opzichte van 2019 is in 2021 het aandeel lokaal eigendom bij de opwekking van 

windenergie sterk teruggedrongen.57 Volgens Schwencke is deze afname te verklaren door de realisatie 

van grote windparken zonder lokaal eigendom. Zij verwacht dat de effecten van het Klimaatakkoord en 

de gedragscodes uit de branches pas vanaf 2023-2024 voor zonneparken en vanaf 2026-2027 voor 

windparken zichtbaar zullen zijn. In het kader van de recentelijk gerealiseerde projecten zijn de 

afspraken ten aanzien van projectparticipatie namelijk al eerder gemaakt. Het Energieakkoord heeft 

waarschijnlijk al wel de resultaten beïnvloed.58 Het is afwachten of de gerealiseerde financiële 

participatie de komende jaren onder invloed van het Klimaatakkoord en de gedragscodes verder zal 

toenemen.59  

 

2.4 Juridisch kader 

De toename van financiële participatie bij wind- en zonneparken is beoogd door de rijksoverheid. 

Binnen het juridisch kader kan zij op financiële participatie sturen. Hierbij is sturing op basis van 

wettelijke bevoegdheden denkbaar, waarbij de overheid is gebonden aan de beginselen van legaliteit en 

specialiteit. Gekozen is voor sturing op andere wijze. Regulering door de wet, bijvoorbeeld via de 

Omgevingswet, is met het oog op maatwerk achterwege gelaten.60 Overheidssturing op financiële 

participatie geschiedt met name door juridisch niet-afdwingbare documenten zoals het Klimaatakkoord 

en de Participatiewaaier. Daarnaast is sprake van zelfregulering in de energiebranche door middel van 

gedragscodes. Voorts vindt sturing plaats in beleidskaders van decentrale overheden. In deze 

deelparagraaf beschrijf ik het juridisch kader bij financiële participatie. De focus leg ik daarbij op twee 

aspecten, namelijk dat maatwerk centraal staat en dat financiële participatie juridisch niet-afdwingbaar 

is. Bij beide aspecten ga ik in op de daaruit voortvloeiende knelpunten. 

 

2.4.1 Maatwerk centraal 

In het Klimaatakkoord, de Participatiewaaier en de gedragscodes wordt onderstreept dat financiële 

participatie maatwerk vergt.61 Per project dient de gewenste invulling van financiële participatie te 

worden vastgesteld. In het Klimaatakkoord is bepaald dat de initiatiefnemer een proces dient te 

doorlopen ‘om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie.’ Het bevoegd 

gezag heeft hierbij een controlerende taak. De afspraken die uit dit proces voortvloeien, worden in een 

omgevingsovereenkomst opgenomen.62 Op basis van die overeenkomst wordt een ‘projectplan’ 

opgesteld, dat de financiële participatie verder vormgeeft. Het Klimaatakkoord besteedt extra aandacht 

 
53 Tussen 1992 en 2006 waren er 13 energiecoöperaties werkzaam. Vanaf 2009 begon dat aantal te groeien. Tussen 2012 en 2013 vond bijna 

een verdubbeling plaats, toen het aantal coöperaties van 30 naar 64 toenam. Sindsdien is het aantal gegroeid naar 676 in het jaar 2021. HIER 
opgewekt 2022, p. 8. 
54 Schwencke e.a. 2022, tabel 1, p. 6. 53,4%. In dit percentage zijn inbegrepen: lokaal eigendom van bewonerscollectieven en lokale partners 

(15,4%) en lokale bedrijven en instellingen (38,0%). Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat in 2019 6,2% van de totale productie van zonne-
energie in eigendom was van lokale publieke entiteiten. Van 0,2% van de opwekking is onbekend of sprake is van lokaal eigendom. 
55 Schwencke e.a. 2022. Bij 64,8% van de totale productie geldt een omwonendenregeling; bij 78,8% is in een omgevingsfonds voorzien.  
56 Schwencke e.a. 2022, p. 5. In 2019 was 15,9 van de totale opwekking van zonne-energie in lokaal eigendom van burgers en bedrijven uit 

de omgeving. Hierbij zijn inbegrepen: lokaal eigendom van bewonerscollectieven en lokale partners (3,9%), lokale bedrijven en instellingen 

(12,0%). Daarnaast was in 2019 6,2% van de totale productie van zonne-energie in eigendom van lokale publieke entiteiten. Van 0,2% is 

onbekend of sprake is van lokaal eigendom. Bij 7,7% is in een omgevingsfonds en bij >32% in een omwonendenregeling voorzien. 
57 Van 53,4% in 2019 naar 29,6% van de totale opwekking in 2021. 
58 Schwencke e.a. 2022, p. 2.  
59 Ook de komende jaren zullen de kwantitatieve gegevens over financiële participatie worden gemonitord, zo blijkt uit de Kamerbrief van de 

Minister van EZK van 5 september 2022, te vinden op: www.open.overheid.nl. 
60 Handelingen II 2013-2014, 33962, nr. 3 (MvT), p. 39, 208, 217 en 277. 
61 ‘Klimaatakkoord’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 26, ‘Participatiewaaier’, 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 

4. ‘Gedragscode Acceptatie en Participatie Windendergie op Land’, oktober 2020, te vinden op: www.nwea.nl, p. 10; ‘Gedragscode zon op 

land’, 13 november 2019, te vinden op: www.hollandsolar.nl, p. 9. 
62 ‘Klimaatakkoord’, 28 juni 2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 164.  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-c7ba63e5b8e010113e34904df71f6689c36ff227/1/pdf/aanbieding-derde-monitor-participatie.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.nwea.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201103-Gedragscode-WoL-opgemaakt-FINAL.pdf
http://www.hollandsolar.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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aan lokaal eigendom en omgevingsfondsen. In dit kader is de doelstelling opgenomen om voor 2030 

minstens 50% van de energieopwekking uit hernieuwbare bronnen in lokaal eigendom te laten zijn. Ten 

aanzien van omgevingsfondsen is bepaald dat deze worden gevuld met een ‘redelijk bedrag’, waarbij de 

gedragscode van de windbranchevereniging NWEA als richtlijn wordt gehanteerd.  

De Participatiewaaier nuanceert het Klimaatakkoord enigszins. Volgens de Participatiewaaier 

dienen afspraken in een ‘participatieplan’ een uitkomst te zijn van vroegtijdig overleg tussen de 

overheid, de initiatiefnemer en de omgeving.63 Aan de doelstelling om tot 50% lokaal eigendom te 

komen wordt toegevoegd dat er een inspanningsverplichting dient te gelden ‘die de initiatiefnemer 

verplicht een aanbod te doen om omwonenden, zo mogelijk verenigd in een coöperatie of andersoortig 

gemeenschappelijk initiatief, te laten participeren in het project’. Daarnaast dient men rekening te 

houden met omwonenden met een kleine beurs. De concrete invulling wordt overgelaten aan de 

betrokken partijen.  

Voorts wordt in gedragscodes van de wind- en zonnebranche aandacht besteed aan financiële 

participatie. Een toevoeging op het Klimaatakkoord en de Participatiewaaier is het richtbedrag dat de 

‘Gedragscode Acceptatie en Participatie Windenergie op Land’ van de NWEA geeft. Het betreft een 

bedrag van € 0,40-0,50/Mwh. Daarnaast is nieuw dat als uitgangspunt wordt genomen dat ‘iedereen die 

lokaal mede-eigenaar wil worden, hiertoe ook de mogelijkheid krijgt’.64 In de ‘Gedragscode Zon op 

Land’ worden slechts de passages over financiële participatie uit het Klimaatakkoord overgenomen.65  

 

Het juridisch kader bij financiële participatie biedt weinig houvast aan betrokkenen, wat kan leiden tot 

verwarring en conflicten.66 Het Klimaatakkoord, de Participatiewaaier en de gedragscodes laten veel 

open. Er wordt niet concreet vastgesteld op welk moment de afspraken moeten worden gemaakt. Wat 

‘vroegtijdig overleg’ inhoudt, wordt eveneens niet ingevuld.67 Daarnaast is onbepaald welke personen 

bij dit overleg betrokken dienen te worden. ‘De omgeving’ is immers een vaag begrip. Het is niet helder 

of hiermee louter belanghebbenden worden aangeduid of dat het om een bredere kring gaat.68 Voorts 

doet de inspanningsverplichting om omwonenden in het project te laten participeren vreemd aan. In een 

document vol met doelstellingen, lijkt het hier om een verplichting te gaan. Onduidelijk is wat deze 

inspanningsverplichting inhoudt en of een dergelijke verplichting wel afgedwongen kan worden.69  

Tot slot is de taak van de overheid bij de totstandkoming van financiële participatie onduidelijk. 

Uit het Klimaatakkoord volgt een controlerende taak, terwijl de overheid in de Participatiewaaier wordt 

omschreven als partij bij de afspraken. Daarnaast moeten overheden handen en voeten geven aan het 

streven naar 50% lokaal eigendom, terwijl onbepaald is op welke wijze zij dit moeten doen. Met 

Dieperink ben ik het eens dat de reikwijdte en inhoud van dit streven onduidelijk is.70 Mijns inziens is 

precisering op dit punt gewenst.71 

 

Naast het gebrek aan houvast doet zich ongelijkheid als keerzijde van maatwerk voor. De Noordelijke 

Rekenkamer heeft geconstateerd dat per casus grote verschillen bestaan voor wat betreft de gerealiseerde 

financiële participatie.72 De overheid vergroot deze ongelijkheid, bijvoorbeeld door selectief grote 

 
63 Opmerkelijk is dat het bevoegd gezag, anders dan uit het Klimaatakkoord volgt, partij is in de onderhandelingen. ‘Participatiewaaier’, 
2019, te vinden op: www.klimaatakkoord.nl, p. 4. 
64 NWEA-Gedragscode, p. 10. ‘Iedereen’ en ‘lokaal’ lijken wat paradoxaal. Afgevraagd kan worden wat onder ‘lokaal’ wordt verstaan. 
65 De leden worden door de branches verplicht om de gedragscodes na te leven. Bij niet-naleving van de NWEA-gedragscode kan 
uiteindelijk een ‘eventuele sanctie’ volgen. De mogelijke sancties worden niet geconcretiseerd, maar de uitkomst van de klacht en 

onderbouwing daarvan kunnen op de site komen te staan. Ook voor leden van Holland Solar geldt dat klachten ten aanzien van niet-naleving 

openbaar kunnen worden gemaakt en het lid desnoods het lidmaatschap kan worden ontnomen. Omdat in de gedragscode van Holland Solar 
geen concrete verplichtingen ten aanzien van financiële participatie staan, is het maar de vraag of deze regeling omtrent toezicht en sancties 

betekenisvol is. Tegelijkertijd hebben de gedragscodes zeker gezag. Er wordt veelvuldig naar verwezen en beide brancheorganisaties hebben 
een groot en gevarieerd ledenbestand. 
66 Zie bijvoorbeeld: RTV Noord, ‘Omwonenden zijn niet blij met verdeling windfonds’, 9 november 2020, www.rtvnoord.nl; RTV Drenthe, 

‘Duidelijke boodschap aan windboeren: ‘Maak het geld over en hou op’, 5 februari 2021, www.rtvdrenthe.nl. 
67 Zie nader over vroegtijdige participatie: Tolsma & De Graaf, M en R 2021/119.  
68 Het Klimaatakkoord spreekt louter van ‘de omgeving’. De Participatiewaaier noemt naast ‘de omgeving’ ook ‘omwonenden en bedrijven’. 

De NWEA-gedragcode zoekt aansluiting bij het belanghebbende-begrip, zoals dit uit de Awb en rechtspraak volgt.  
69 Zie voor dit laatste deelparagraaf 2.4.2.  
70 Zo wordt in de zojuist genoemde documenten niet gepreciseerd of het streven ziet op de totale productie van duurzame energie, of op elk 

project afzonderlijk. Als het streven ziet op ieder project, is onduidelijk gedurende welke fasen van het project gestreefd dient te worden naar 
50% lokaal eigendom. Daarnaast volgt niet uit de documenten welke kring van entiteiten als ‘lokaal’ aangemerkt kan worden. Het 

Klimaatakkoord legt louter vast dat het gaat om ‘burgers en bedrijven’. 
71 Dieperink, TBR 2022/11. Zie ook: HIER opgewekt 2021, p. 10 en 13. 
72 Noordelijke Rekenkamer 2020, p. 9-10.  

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
http://www.klimaatakkoord.nl/
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bedragen in omgevingsfondsen te storten.73 Het is de vraag wat dergelijke ongelijkheid met het 

vertrouwen van burgers doet.  

Naar aanleiding van de bevindingen van de Noordelijke Rekenkamer zijn Kamervragen gesteld 

over de wenselijkheid van eenduidige, wettelijke normen. De Minister van EZK heeft destijds kortweg 

gereageerd geen voorstander te zijn van wettelijke normen op het punt van financiële participatie, 

vanwege de wens om maatwerk te bieden.74 Uniforme regels hoeven maatwerk echter niet uit te sluiten. 

In een onderzoek naar regelingen in zes Europese landen werd aan het Ministerie van EZK geadviseerd 

om ‘bepaalde verplichte maatregelen centraal te stellen en andere open te laten voor aanpassingen aan 

de lokale situatie’.75 Dit advies is nog niet overgenomen. 

Om financiële participatie (gelijkelijk) te waarborgen, zijn in verschillende beleidskaders 

resultaatsverplichtingen met betrekking tot financiële participatie gesteld.76 Echter, het is niet 

toelaatbaar om dergelijke verplichtingen te stellen, zoals in de volgende deelparagraaf zal blijken.  

 

2.4.2 Niet juridisch afdwingbaar 

Naast de centrale plek van maatwerk, hebben het Klimaatakkoord, de Participatiewaaier en de 

gedragscodes gemeenschappelijk dat deze geen juridisch afdwingbare verplichtingen in het leven 

roepen.77 De Wro en de Wabo voorzien evenmin in een grondslag voor het afdwingen of het meewegen 

van financiële participatie.78 Standaardoverweging in de rechtspraak is dat er geen wettelijke regel 

bestaat die bepaalt dat een ruimtelijke ontwikkeling alleen mag plaatsvinden als er voldoende draagvlak 

is in de omgeving.79 De omstandigheid dat burgers zich ondanks het doorlopen van een 

participatieproces niet gehoord voelen of zich niet kunnen verenigen met de komst van een windpark, 

maakt niet dat het bevoegd gezag geen planologische medewerking had mogen verlenen.80 Aangeboden 

financiële participatie is dan ook niet ruimtelijk-relevant.81 Het legaliteits- en het specialiteitsbeginsel 

staan aan het afdwingen of meewegen van financiële participatie in de weg. Immers, aan planologische 

medewerking mogen slechts met het oog op ruimtelijk-relevante belangen voorwaarden worden 

verbonden.82 Ook het toetsingskader van de Wabo biedt geen ruimte voor het weigeren van de 

vergunning of het stellen van voorschriften met het oog op financiële participatie.83 Beleidskaders 

waarin financiële participatie als verplichting wordt gesteld, zijn dus in strijd met de beginselen van 

legaliteit en specialiteit. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft inmiddels een ingang 

gecreëerd om financiële participatie als inspanningsverplichting om draagvlak te creëren mee te wegen 

in de besluitvorming. In de uitspraak Etriplus/Gemeente Venlo overweegt zij dat ‘bijvoorbeeld op grond 

van gemeentelijk beleid van een initiatiefnemer kan worden verlangd dat hij (specifieke) inspanningen 

verricht die zijn gericht op het informeren van omwonenden en het verwerven of vergroten van het 

maatschappelijk draagvlak voor de gewenste ontwikkeling’.84 Bij de rechterlijke toets of aan de 

inspanningsverplichting is voldaan, wordt mede aandacht besteed aan de ‘de omstandigheid dat in 

samenspraak met omwonenden financiële middelen zijn gereserveerd voor het verbeteren van de 

 
73 Bijvoorbeeld wordt in het omgevingsfonds bij Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongeveer 4,7 miljoen euro aan overheidsgeld 
gestort. Bakker & Tolsma, TO 2021/03, 78. 
74 Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2407. 
75 Maas, Ten Klooster & De Sain 2020.  
76 Bijvoorbeeld: Gemeente Westerwolde, ‘Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente Westerwolde, 24 april 2019, te 

vinden op: www.decentrale.regelgeving.overheid.nl, hoofdstuk 2; Gemeenten Oirschot en Bergeijk, ‘Besluit van de gemeenteraad van de 

gemeente Oirschot (respectievelijk Bergeijk) houdende beleid omtrent grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’, 15 juli 2020, 
www.decentrale.regelgeving.overheid.nl, par. 4.4. 
77 Bijlage II bij Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 190. Informatie over Bijlage 842232 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl); zie ook t.a.v. de gedragscodes ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2907, r.o. 7. 
78 Zie voor een uitgebreide bespreking: Tolsma, JBplus 2021, p. 67-81; Bregman & Karens, TBR 2020/118; Dieperink, TBR 2022/11 
79 ‘Het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau is in die belangenafweging niet zonder meer het meest zwaarwegend. Het bestaan van 

draagvlak is dan ook niet beslissend voor de rechtmatigheid van het besluit van de ministers.’ ABRvS 21 februari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:616 (De Drentse Monden en Oostermoer), r.o. 47. Zie ook: ABRvS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1838, r.o. 9.1; 

ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3112, r.o. 14.1; ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395, r.o. 11.3. 
80 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3276; ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1702. 
81 Zie o.m. Tolsma, JBplus 2021-6, par. 3. 
82 HR 3 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:AN5655 (Alkemade Hornkamp); HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:483 (Bouwers/Bladel). 
83 Art. 2.10 lid 1 jo. 2.22 lid 2 Wabo. 
84 ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Etriplus/gem. Venlo), r.o. 23.2. Zie ook: ABRvS 23 maart 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:844, r.o. 11.3; ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3580 (Zonnepark Daalkampen); ABRvS 1 april 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:958 (Zonnepark Hijken). 

http://www.decentrale.regelgeving.overheid.nl/
http://www.decentrale.regelgeving.overheid.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842232
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842232
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ruimtelijke kwaliteit van de omgeving van het plangebied’.85 Deze lijn in de rechtspraak is opmerkelijk. 

Men kan zich afvragen of de Afdeling op dit punt niet te ver gaat. Op deze vraag kom ik in deelparagraaf 

4.3.1 terug. 

Hoewel aangeboden financiële participatie zo een rol kan spelen bij het voldoen aan de 

inspanningsverplichting, kan de initiatiefnemer vrij gemakkelijk aantonen dat hij zich voldoende heeft 

ingespannen om draagvlak te bevorderen. Daarnaast lijkt het problematisch om een bepaald resultaat af 

te dwingen.86 Van een effectieve bevoegdheid om eisen te stellen aan financiële participatie is dus geen 

sprake.  

 

Dat decentrale overheden worstelen met het ontbreken van een dergelijke bevoegdheid, blijkt al uit de 

Kamerbrief over de maatschappelijke tender.87 Hieruit blijkt immers dat er behoefte is aan ‘handvatten’ 

om invulling te geven aan het streven naar financiële participatie. De provincies Groningen en Drenthe 

pleiten dan ook voor een wettelijke bevoegdheid om financiële participatie af te dwingen.88 Voorts blijkt 

uit het nieuwsbericht bij het Gelders Energieakkoord dat, hoewel de maatschappelijke tender als 

kansrijke route wordt gezien, de voorkeur naar een wettelijke regeling gaat.89 

 

2.5 Tussenconclusie 

Sinds enkele jaren stuurt de rijksoverheid aan op financiële participatie. Uit het Klimaatakkoord volgt 

dat initiatiefnemers van wind- en zonneparken een proces dienen te doorlopen ‘om te komen tot een 

wenselijke en haalbare vormgeving van participatie.’ Initiatiefnemers krijgen zo de taak om in financiële 

participatie te voorzien. Decentrale overheden zien hierop toe.  

Hierbij stuiten de betrokken partijen op verschillende knelpunten. Ten eerste geven het 

Klimaatakkoord en de Participatiewaaier door inconsistenties en onduidelijkheden weinig houvast aan 

de praktijk. Ten tweede bestaat geen publiekrechtelijke bevoegdheid om financiële participatie af te 

dwingen. Hierdoor ondervinden decentrale overheden problemen bij het geven van invulling aan de 

ambities ten aanzien van financiële participatie. Hoewel financiële participatie bij wind- en zonneparken 

steeds gangbaarder wordt, is het nog lang niet vanzelfsprekend. Met name bij zonneparken valt nog veel 

winst te behalen. Ook wordt het percentage van 50% ten aanzien van lokaal eigendom bij lange na niet 

gerealiseerd. De maatschappelijke tender zou een handvat moeten zijn om uitvoering te geven aan de 

ambities uit het Klimaatakkoord. Uit de volgende hoofdstukken zal blijken of de maatschappelijke 

tender in deze behoefte kan voorzien. 

3 De maatschappelijke tender 
 

De maatschappelijke tender wordt door de overheid gepresenteerd als ‘handvat’ om invulling te geven 

aan het streven naar financiële participatie.90 Inmiddels zijn op nationaal en regionaal niveau 

handreikingen ontwikkeld om decentrale overheden vooruit te helpen bij het vormgeven van een 

maatschappelijke tender.91 De maatschappelijke tender lijkt in trek te zijn. Verscheidende decentrale 

overheden hebben al een maatschappelijke tender opgenomen in beleid of tonen hier interesse in.92  

Verschillende handreikingen wijzen erop dat kenmerkend is voor de maatschappelijke tender dat sprake 

is van ‘uitnodigingsplanologie’. Initiatiefnemers worden uitgenodigd om initiatiefvoorstellen in te 

dienen. Daarnaast blijkt uit deze handreikingen dat essentieel is dat de verschillende initiatiefvoorstellen 

 
85 Zie voor een mooi overzicht van jurisprudentie over draagvlak en financiële participatie: Tolsma, JBPlus 2021-6, par. 3.  
86 Bregman & Karens, TBR 2020/118, p. 4; zie bijv. ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Etriplus/gem. Venlo), r.o. 23.2; 

ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3112, JOM 2021/1 (Windpark Staphorst), r.o. 14; ABRvS 23 maart 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:844, r.o. 11.   
87 Kamerstukken II 2020/21, 32813 en 31239, nr. 820 (Kamerbrief), p. 5-6.  
88 Noordelijke Rekenkamer 2020, p. 70 en 73. 
89 Gelders energieakkoord, ‘De maatschappelijke tender als route naar lokaal eigendom’, 19 april 2021, te vinden op: 
www.geldersenergieakkoord.nl (hierna: GEA 2021). 
90 Kamerstukken II 2020/21, 32813 en 31239, nr. 820 (Kamerbrief), p. 5-6. 
91 Zie bijvoorbeeld: Nationaal Programma RES, ‘Werkblad Maatschappelijke Tender’, 2021, te vinden op: www.regionale -
energiestrategie.nl (hierna: Nationaal Programma RES 2021); Gelders energieakkoord, ‘De maatschappelijke tender als route naar lokaal 

eigendom’, 19 april 2021, te vinden op: www.geldersenergieakkoord.nl. (hierna: GEA 2021); NWEA & Holland Solar, ‘Position Paper 

Maatschappelijke Tenders’, mei 2022 (hierna: NVDE, NWEA & Holland Solar 2022). 
92 Zie bijlage 1 voor voorbeelden. Een compleet overzicht bestaat niet.  

https://www.geldersenergieakkoord.nl/actueel/de-maatschappelijke-tender-als-route-naar-lokaal-eigendom
https://www.geldersenergieakkoord.nl/actueel/de-maatschappelijke-tender-als-route-naar-lokaal-eigendom
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onderling worden vergeleken. Op basis van de vergelijking wordt een rangorde aangebracht.93 Deze 

rangorde lijkt door te werken in (planologische) besluitvorming. De maatschappelijke tender wordt vaak 

gepresenteerd als een stap in de verdeling van (schaarse) omgevingsvergunningen voor bouwen en voor 

het afwijken van het bestemmingsplan.94 Soms ziet de maatschappelijke tender op de wijziging van een 

bestemmingsplan.95 Om die reden is van belang dat de juridische betekenis van de maatschappelijke 

tender wordt onderzocht. Hiervoor is eerst nodig om vast te stellen waar het feitelijk om gaat.  

In deze paragraaf onderzoek ik allereerst op welke wijze in handreikingen en beleidskaders invulling 

wordt gegeven aan de maatschappelijke tender. Door een verkenning van een aantal handreikingen en 

beleidskaders (par. 3.1) achterhaal ik de gevolgde procedures, de toegepaste voorwaarden en criteria. 

Daarnaast wordt geanalyseerd op welke wijze de maatschappelijke tender zich volgens de handreikingen 

en beleidskaders tot de (planologische) besluitvorming verhoudt. De procedure wordt in grove lijnen 

geschetst, waarbij afwijkingen en opmerkelijke details in kaart worden gebracht. Na deze verkenning 

ga ik in op een aantal relevante juridische aspecten (par. 3.2). Het doel is om de maatschappelijke tender 

juridisch te duiden en mogelijke juridische knelpunten te constateren. Ingegaan wordt op de relatie met 

het aanbestedingsrecht (‘tender’) en schaarste. Ook onderzoek ik in hoeverre rechtsbescherming bestaat 

voor een afwijzing in de procedure in de maatschappelijke tender. Tot slot volgt een tussenconclusie 

(par. 3.3). 

3.1 Verkenning 

De verkenning ziet er als volgt uit. Door enkele handreikingen te analyseren schets ik de procedure in 

grote lijnen. Op basis van beleidskaders wordt vervolgens onderzocht op welke wijze de 

maatschappelijke tender wordt vormgegeven door decentrale overheden.96 Hiervoor heb ik een aantal 

handreikingen, beleidskaders en uitwerkingen geselecteerd.97 

 

Zoals eerder is vermeld, bestaan twee varianten van de maatschappelijke tender. De eerste variant betreft 

de situatie dat een particulier eigenaar is van de kansrijke gronden. In dat geval speelt schaarste een 

sleutelrol (zie nader par. 3.1.2.2) Bij de tweede variant is de overheid eigenaar. Dan wordt de 

maatschappelijke tender in het kader van gronduitgifte of andere privaatrechtelijke handelingen 

gehanteerd.98 Eerst wordt de maatschappelijke tender op particuliere gronden verkend (par. 3.1.2). 

Daarna wordt vervolgd met de maatschappelijke tender op overheidsgronden (par. 3.1.3).  

  

3.1.1 Selectie van handreikingen en beleidskaders 

De verkenning steunt op handreikingen en beleidskaders. Drie handreikingen worden in deze 

verkenning meegenomen. Het gaat om het ‘Werkblad Maatschappelijke tender’ van het Nationaal 

Programma RES (hierna: het Werkblad), het ‘Gelders Energieakkoord’ en de ‘Position paper’ van de 

NWEA, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).99 Deze 

handreikingen zijn gezaghebbend in de praktijk. Hoewel beide varianten van de maatschappelijke tender 

worden genoemd, wordt over de maatschappelijke tender op overheidsgronden nauwelijks informatie 

verstrekt. De handreikingen zullen dus met name worden benut om de procedure van de 

maatschappelijke tender op particuliere gronden te schetsen.  

Ten aanzien van de maatschappelijke tender op particuliere gronden zijn tien beleidskaders van 

gemeenten geselecteerd.100 In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de geselecteerde beleidskaders en 

de vindplaatsen daarvan. Voor de selectie speelde de beschikbaarheid van informatie over de procedure 

 
93 Nationaal Programma RES 2021, p. 3; GEA 2021, p. 6; Provincie Zuid-Holland, ‘Handreiking financiële participatie’, te vinden op: 

www.zuid-holland.nl, p. 15; Kamerstukken II 2020/21, 32813 en 31239, nr. 820 (Kamerbrief), p. 6. 
94 Nationaal Programma RES 2021, p. 5; Oude IJsselstreek, p. 17; Brummen, p. 36; Leudal, p. 26; Barneveld, p. 23, Wijchen, p. 8.  
95 GEA 2021, p. 19; Leudal, p. 26; Zaltbommel, p. 13 
96 De maatschappelijke tender had ook kunnen worden onderzocht door het uitvoeren van een diepgaande casestudy. Een casestudy blijft met 
het oog op de beperkte tijdsspanne van dit onderzoek buiten beschouwing. 
97 Uitwerkingen van beleidskaders zijn bijvoorbeeld selectieleidraden. Voor het gemak wordt ook als naar selectieleidraden wordt verwezen, 

gesproken van beleidskaders.  
98 Zoals het aangaan van huurovereenkomsten en het vestigen van rechten van opstal.  
99 Nationaal Programma RES 2021; GEA 2021; NWEA & Holland Solar 2022. 
100 Voorbeelden van gemeenten die de maatschappelijke tender hebben opgenomen in beleidskaders zijn gevonden in verschillende 
handreikingen. Daarnaast zijn beleidskaders geselecteerd op basis van een lijst die is aangeleverd door een contactpersoon van de NVDE. 

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27500/20210420handreikingfinancileparticipatie.pdf


Preadvies mr. D.E. Bakker, Jonge VAR 2022 

14 

 

en de gehanteerde criteria een grote rol. Daarnaast is bij het selecteren van de beleidskaders ervan 

uitgegaan dat bij een maatschappelijke tender in elk geval sprake is van uitnodigingsplanologie, een 

vergelijking en selectie van voorstellen voorafgaand aan de planologische besluitvorming.101  

 

Over de maatschappelijke tender op overheidsgronden is weinig informatie openbaar. In 2018 is de pilot 

‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’ gestart om ervaring op te doen met het ter beschikking stellen van 

rijksgrond aan derden voor de opwekking van hernieuwbare energie.102 Het programma betreft een 

samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze pilot wordt 

aandacht besteed aan de wijze waarop de rijksoverheid financiële participatie kan bevorderen.103 Binnen 

deze pilot worden tien tenders uitgezet. Inmiddels is één tender uitgezet in het kader van deze pilot. Het 

gaat om zonnepark ‘Zon langs de A7’. Deze tender wordt meegenomen in de verkenning. Het Biedboek 

van het Rijksvastgoedbedrijf en het ‘Participatiebeleid Zon langs de A7’ van de gemeenten Medemblik 

en Hollands Kroon worden hiervoor geanalyseerd.104  

 

3.1.2 De maatschappelijke tender op particuliere gronden 

Van de beleidskaders ga ik na wat de doelstelling en het object van de maatschappelijke tender zijn, hoe 

de procedure is vormgegeven en welke voorwaarden en criteria gelden. Daarnaast onderzoek ik op 

welke wijze de maatschappelijke tender zich volgens de beleidskaders verhoudt tot de planologische 

besluitvorming en of rechtsbescherming wordt geboden.  

 

3.1.2.1 Doelstelling en object  

De maatschappelijke tender blijkt een instrument om bij het nastreven van duurzame ambities controle 

te houden op onder meer landschappelijke kwaliteit, procesparticipatie en financiële participatie. Hierbij 

wordt soms ook het verkrijgen van lokale acceptatie en een eerlijke verdeling van lusten en lasten als 

doelstelling genoemd.105 Met een maatschappelijke tender worden voorwaarden geschapen waarbinnen 

de ontwikkeling van wind- en zonneparken mag plaatsvinden. Door het uitzetten van tenders/tranches 

wordt daarnaast regie gehouden als het gaat om de planning en programmering van een project.106 

Daarnaast kan efficiëntie in het proces een rol spelen.107 

Doordat de voorstellen op basis van criteria worden beoordeeld, wordt de kwaliteit van 

voorstellen op verschillende punten bevorderd.108 Marktpartijen worden door de vergelijking van de 

voorstellen geprikkeld om tot een optimaal bod te komen.109 Daarbij gaat het niet alleen om 

procesparticipatie en financiële participatie, maar bijvoorbeeld ook om de staat en ontwikkeling van 

waarden zoals landschap, natuur en archeologie.110 Tot slot kan kostprijsreductie een rol spelen.111  

 

Uit de handreikingen blijkt dat de maatschappelijke tender met name wordt toegepast voor de realisatie 

van windparken en grootschalige zonneparken.112 De tien geselecteerde beleidskaders zien met name de 

 
101 Acht van de tien beleidskaders zijn afkomstig uit gemeenten in de provincie Gelderland. De andere twee beleidskaders komen uit de 

provincies Limburg en Noord-Brabant. Een verklaring hiervoor kan zijn dat provincie Gelderland, verschillende gemeenten en een groot 

aantal andere partners samenwerken binnen het Gelders Energieakkoord (GEA). In het GEA is de maatschappelijke tender onderschreven. 
Het is daarom aannemelijk dat dit samenwerkingsverband een aanjager vormt. Daarnaast de beleidskaders van de Gelderse gemeenten 

Beuningen, West Maas en Waal en Wijchen sterk op elkaar. Het gedeelde format heeft vermoedelijk ook met het GEA te maken.  
102 Zie hiervoor: Hernieuwbare energie op Rijksgrond, ‘Programma’, te vinden op: www.energieoprijksgrond.nl.  
103 Rijksoverheid, ‘Leerervaringen 2020. Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond’, te vinden op: www.rijksvastgoedbedrijf.nl, 

p. 14. 
104 Rijksvastgoedbedrijf, ‘Biedboek. Openbare Inschrijving Voor de Voorovereenkomst tot vestiging van een Opstalrecht en Huurrecht voor 

een zonnepark genaamd: “Zon langs de A7” te Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer’, 24 januari 2022, projectnummer 1484484 

(niet meer online beschikbaar) (hierna: Biedboek 2022); Hollands Kroon en Medemblik, ‘Participatiebeleid Zon langs de A7’, november 

2021, te vinden op: www.lokaleregelgeving.overheid.nl (hierna: Hollands Kroon en Medemblik 2021).   
105 Nationaal Programma RES 2021, NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 6.  
106 Men kan bijvoorbeeld in de planning beter rekening houden met de netaansluiting. Nationaal Programma RES 2021, p. 4.  
107 Zo kunnen de doorlooptijden van projecten door standaardisering worden verkort. NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 6.  
108 Gemeente Barneveld, p. 23; West-Betuwe, p. 1-2; Oude IJsselstreek, p. 10.  
109 GEA 2021, p. 5, Zaltbommel p. 2.  
110 Gemeente West Maas, p. 4 en Waal; Beuningen, p. 2.  
111 GEA 2021, p. 6.  
112 Voorbeelden van andere (duurzame) ontwikkelingen waarbij de maatschappelijke tender wordt gehanteerd, worden niet genoemd. 
Nationaal Programma RES 2021, p. 3; GEA 2021, p. 2. 

https://www.energieoprijksgrond.nl/programma
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2021/03/01/leerervaringen_pilot_hernieuwbare_energie
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664970
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realisatie van (grootschalige) zonneparken.113 Slechts één beleidskader heeft enkel betrekking op 

windenergie.114 Een verklaring voor de vraag waarom de meeste beleidskaders zien op zonne-energie, 

wordt niet gegeven. Wellicht heeft het er mee te maken dat financiële participatie bij de opwek van 

zonne-energie nog veel minder gangbaar is dan bij windenergie (zie par. 2.3.2). Daarnaast hebben 

zonneparken over het algemeen minder ruimtelijke impact op de omgeving dan windparken.115 Daarom 

zijn er meer kansrijke gebieden om uit te kiezen en ligt het uitzetten van een tender meer in de rede. 

 

3.1.2.2 Procedure 

 

Beleidsfase en vergunningenplafond 

Voordat de procedure wordt gestart, wordt een (concept-)beleidsdocument gecreëerd. In dit 

beleidsdocument wordt (de keuze voor) de maatschappelijke tender toegelicht.116 Daarnaast worden de 

verdeelprocedure, het aanvraagtijdvak en de criteria bepaald.117 Volgens het Werkblad vormt ‘de 

verdeling van schaarse publieke rechten’ de basis voor het hanteren van een maatschappelijke tender. 

Er wordt in een planologisch besluit een vergunningenplafond vastgesteld, opdat 

omgevingsvergunningen schaars worden.118 Pas als sprake is van schaarste kan volgens het Gelders 

Energieakkoord mede worden geselecteerd op ‘aanvullende, maatschappelijke criteria’.119 

Hoewel schaarste in de handreikingen een grote rol lijkt te spelen, besteden de beleidskaders 

hier zeer weinig tot geen aandacht aan. In slechts twee beleidskaders worden de begrippen ‘schaarste’ 

of ‘schaarse (publieke) rechten’ genoemd. Alleen in het beleidskader van de gemeente Goirle wordt 

opgemerkt dat vergunningen voor zonneparken schaarse rechten zijn en wordt dit ook toegelicht.120 

Verder blijft schaarste onbenoemd. In de andere beleidskaders wordt wel gesproken van een 

beleidsplafond, of ‘tranches’ van een bepaald aantal hectare, vermogen of uit te geven zonnepanelen.121 

De vraag of en zo ja, op welke wijze deze tranches leiden tot schaarste, blijft onbeantwoord.122 Daarnaast 

wordt geen aandacht besteed aan de vraag of nog steeds wordt geselecteerd op basis van de 

maatschappelijke tender als geen sprake blijkt te zijn van schaarste.123 Omdat de handreikingen schaarste 

als voorwaarde stellen om een maatschappelijke tender te hanteren ten aanzien particuliere gronden, is 

dit mijns inziens opmerkelijk. De rol van schaarste is te meer merkwaardig wanneer men bedenkt dat 

schaarste en de wenselijkheid van financiële participatie niet met elkaar samenhangen.124 Daarnaast 

vraag ik me af of een vergunningenplafond mag worden ingesteld om financiële participatie te 

stimuleren (zie par. 4.2). Op enige juridische aspecten van schaarste wordt in deelparagraaf 3.2.2 

ingegaan. 

 

Marktconsultatie 

Voordat de definitieve versie van het beleidskader bekend wordt gemaakt en de tender wordt uitgezet, 

wordt door de Position paper aanbevolen een marktconsultatie te houden.125 Bij een marktconsultatie 

peilt de gemeente bij marktpartijen of de voorwaarden haalbaar zijn en of er draagvlak is voor het 

uitnodigingskader.126 Naar aanleiding van de marktconsultatie zou de gemeente de tender achterwege 

kunnen laten of het beleidskader aan kunnen passen. Na afloop van de marktconsultatie wordt in principe 

een definitief beleidskader vastgesteld. Alleen in het beleidskader van de gemeente Zaltbommel is een 

 
113 Zeven van de tien beleidskaders. Grootschalige zonneparken: Gemeente West-Betuwe (>1-2 ha), p. 1-2; West Maas en Waal (>2 ha); 
Goirle (>1,5 ha); Brummen (>2,5 ha), p. 14; Leudal; Wijchen. Zonneparken/velden: Oude IJsselstreek; Beuningen, p. 3. Twee beleidskaders 

zien beide ontwikkelingen. Gemeente Brummen (nu echter windenergie nog niet aan de orde), p. 32; Gemeente Leudal, p. 14.  
114 Gemeente Zaltbommel, p. 2.  
115 Zie bijvoorbeeld: Dröes & Koster 2019, p. 34.  
116 NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 10, GEA, p. 10.  
117 Nationaal Programma RES 2021, p. 7.  
118 Nationaal Programma RES 2021, p. 6, 8.  
119 GEA 2021, p. 16. Zie ook: NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 5-6.  
120 Er is namelijk een beleidsplafond van 40 hectare vastgesteld, terwijl er veertien initiatieven bekend zijn, die samen 220 hectare kunnen 

beslaan. Goirle, p. 6. Zie ook: Zaltbommel, p. 5. 
121 Hectares: Beuningen, p. 3; Brummen, p. 66; Leudal, p. 16; Oude IJsselstreek, p. 12; West Betuwe, p. 1; West Maas en Waal, p.2; 
Wijchen, p. 8. Uitgifte aantal zonnepanelen: Barneveld, p. 18.   
122 Behalve Oude IJsselstreek, p. 5. Hieruit blijkt dat de tender is overschreden. 
123 Een uitzondering vormt West-Betuwe (toelichting), p. 3: ‘Er van uit gaand dat er méér initiatieven worden ingediend dan volgens het 
gestelde tussendoel voor 2023 nodig is, zullen alleen de best scorende initiatieven groen licht krijgen.’ 
124 Ook zonder schaarste wil men draagvlak vergroten. 
125 NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 11.  
126 Gemeente Zaltbommel, p. 2 en 5.  
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marktconsultatie als stap opgenomen.127 Uit de andere beleidskaders blijkt niet dat er een 

marktconsultatie heeft plaatsgevonden. 

 

Uitnodiging initiatiefnemers  

Daarna worden initiatiefnemers uitgenodigd om binnen een bepaalde periode ‘principeverzoeken’ in te 

dienen.128 In het Werkblad wordt de ‘uitnodigingsplanologie’ afgezet tegen het ‘klassieke 

toelatingsbeleid’. In bijna alle beleidskaders komt dit terug.129  

Het ‘Beleidskader zonneparken West Betuwe’ wijkt hiervan af. Als de eerste ‘tender wordt 

opengesteld’ volgt er geen openbare uitnodiging, maar worden slechts de ‘reeds bij de gemeente 

bekende initiatiefnemers’ de gelegenheid geboden om hun initiatief opnieuw in te dienen.130 Deze 

selectieve openstelling lijkt problematisch voor de mededinging.131  

De uitnodiging of zelfs de selectieleidraad wordt soms expliciet gekoppeld aan het 

aanbestedingsrecht. Zo is de ‘selectieleidraad’ van de gemeenten Wijchen, Beuningen en West Maas en 

Waal bestempeld als ‘openbare uitnodiging’ en gepubliceerd op Tenderned.132 Tegelijkertijd is 

uitdrukkelijk genoemd dat de selectieprocedure geen Europese of nationale aanbesteding betreft, maar 

een ‘vrijwillige selectieprocedure’. De koppeling met het aanbestedingsrecht vraagt om een toelichting 

(zie par. 3.2.1).  

 

Vergelijking en selectie 

Wanneer de periode voor het indienen van verzoeken is geëindigd, volgt volgens het Gelders 

Energieakkoord een selectie op ruimtelijke criteria. Pas als er na de selectie op ruimtelijke criteria nog 

sprake is van schaarste, wordt op maatschappelijke criteria geselecteerd.133 Het Werkblad maakt het 

onderscheid tussen toetsing aan ruimtelijke en maatschappelijke criteria niet scherp. Wel wordt 

onderscheid gemaakt tussen ‘uitsluitende’ en ‘wegende’ criteria. Het is vereist om aan ‘uitsluitende’ 

criteria te voldoen. Daarbij wordt gewezen op de inspanningsverplichting om voor draagvlak te zorgen, 

zoals die volgt uit de jurisprudentie (zie par. 2.4.2). De wegende criteria wegen mee in de vergelijking 

tussen de verzoeken. Het werkblad wijst er in dit kader op dat overheden ‘die de inspanningen van de 

initiatiefnemer wegen en de puntenscore afhankelijk maken van de mate waarin er inspanning op lokaal 

eigendom of participatie wordt verricht in de voorstellen’ zich ‘juridisch in het grijze gebied’ begeven.134 

Opvallend is dat in de handreikingen niet wordt genoemd wie de beoordeling maakt.  

De meeste beleidskaders bepalen wel wie de beoordeling maakt.135 Het gaat om 

beoordelingscommissies die bestaan uit een mix van ambtenaren en externe deskundigen. De 

deskundigen hebben expertise op verschillende thema’s, zoals ruimtelijke ordening, ecologie en 

participatie.136  

In de meeste beleidskaders kunnen de initiatiefnemers per criterium punten verdienen. De 

verschillende voorstellen worden zo met elkaar vergeleken, wat uiteindelijk tot een rangorde leidt. In 

een enkel geval moet op elk criterium minstens voldoende worden gescoord voor een geldig voorstel.137 

In sommige gevallen worden de hoogst scorende voorstellen geselecteerd tot een bepaald 

beleidsplafond, of wordt bepaald dat de voorstellen met het hoogste aantal punten in aanmerking komen 

 
127 Ook in de gemeente Oude IJsselstreek is in het beleidsproces gesproken met marktpartijen. Oude IJsselstreek, p. 9. 
128 ‘Principeverzoek’: Brummen, p. 33; Leudal, p. 17; Oude IJsselstreek, p. 5; Zaltbommel, p. 3. ‘Initiatiefplan’: Beuningen, p. 12; West 
Maas en Waal, p. 7; Wijchen, p. 12. ‘Initiatief’: Goirle, p. 3-4 Verzoek: West Betuwe, p. 1. Het beleidskader van Barneveld spreekt ook van 

‘principeverzoek’, maar dit wordt pas ingediend na de beoordeling van de ‘voorstellen’ en uitnodiging van de gemeente tot overleg, p. 18-19.  
129 Gesproken wordt van ‘uitnodigingsplanologie’, ‘uitnodigingskader’, ‘openbare uitnodiging’ of ‘openbare oproep’. Gemeente Zaltbommel, 

p. 2; Brummen, p. 30; Beuningen, p. 3; Goirle, p. 15; West Maas en Waal, p. 24; Oude IJsselstreek, p. 5; Wijchen, p. 8; Leudal (naam 

beleidskader); Barneveld, p. 26.  
130 Gemeente West Betuwe, p. 1.  
131 Zie voor mededingingsrechtelijke aspecten bij financiële participatie: Dieperink 2021/11, par. 4.5. Gezien de beperkte omvang van dit 

schrijven, zal hier niet op worden ingegaan. 
132 Gemeente Beuningen, p. 3; West Maas en Waal, p. 4; Wijchen, p. 8.  
133 GEA 2021, p. 15-16.  
134 Nationaal Programma RES 2021, p. 7.  
135 Uitzonderingen: Goirle (onbekend); Leudal, toetsing door ‘de gemeente’ (p. 17).   
136 Barneveld, p. 24; Beuningen, p. 12; Brummen, p. 34; Oude IJsselstreek (toelichting), p. 17; West Betuwe, p. 1; West Maas en Waal, p. 11; 

Wijchen, p. 15; Zaltbommel, p. 3. 
137 Beuningen, p. 14.  
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voor een omgevingsvergunning.138 In andere gevallen wordt uiteindelijk slechts één initiatief 

geselecteerd.139  

De beleidskaders verschillen sterk op het punt van weging van criteria aangaande (financiële) 

participatie. Soms lijkt participatie vrij zwaar te wegen. Een voorbeeld daarvan is het beleidskader van 

gemeente West Maas en Waal, waar met 10 punten voor procesparticipatie en 10 punten voor financiële 

participatie de helft van de 40 punten behaald kunnen worden.140 In het beleidskader van gemeente 

Brummen weegt participatie juist minder zwaar. Voor participatie worden maximaal 15 van de 115 

toegekend.141  

Op basis van een onderlinge vergelijking en weging worden een of meer voorstellen 

geselecteerd, welke een ‘positief principebesluit’ krijgen. De initiatiefnemers die een te lage score 

behalen, ontvangen een ‘negatief principebesluit’.142  

 

Overeenkomst, planologische besluitvorming en evaluatie 

Voordat de planologische besluitvorming plaatsvindt, wordt volgens het Werkblad eerst uitvoering 

gegeven aan het participatieplan. Daarnaast worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een 

overeenkomst.143 In sommige beleidskaders wordt het sluiten van een anterieure overeenkomst of een 

planschadeovereenkomst genoemd.144 Een enkel beleidskader bepaalt dat in een dergelijke 

overeenkomst ook afspraken over financiële participatie worden opgenomen.145 Tot slot is in een aantal 

beleidskaders opgenomen dat het kader wordt geëvalueerd.146 Wat in de beleidskaders over de 

planologische besluitvorming staat, wordt in deelparagraaf 3.1.2.4 behandeld.  

 

3.1.2.3 Voorwaarden en criteria 

Nu de procedure van de maatschappelijke tender is geschetst, komt de vraag aan de orde welke aspecten 

een rol spelen bij het selecteren van voorstellen. Hiervoor zijn voorwaarden en criteria gesteld.  

 

Voorwaarden 

Voordat criteria worden gegeven, worden in de helft van de beleidskaders randvoorwaarden (ook wel 

‘knock-out’-criteria) gesteld aan deelname aan de selectie.147 Dergelijke randvoorwaarden kunnen 

procedureel van aard zijn, zoals een tijdige indiening met de vereiste documenten.148 Daarnaast worden 

inhoudelijke voorwaarden aan voorstellen gesteld. Het kan gaan om voorwaarden met betrekking tot 

ruimtelijke aspecten, zoals het volume en de locatie van de ontwikkeling.149 Ook worden voorwaarden 

gesteld met betrekking tot de uitvoerbaarheid en het technische ontwerp van het project en de 

financiën.150 Soms wordt getoetst of de initiatiefnemer onder bepaalde uitsluitingsgronden valt.151 

 

Ook ten aanzien van procesparticipatie en financiële participatie worden voorwaarden opgenomen.152 

Deze voorwaarden lopen uiteen. Procesparticipatie en financiële participatie worden soms samen in een 

criterium opgenomen.153 De invulling van beide vormen wordt kort besproken.  

Ten aanzien van procesparticipatie is in het beleidskader van de gemeenten Beuningen en West 

Maas en Waal als voorwaarde opgenomen dat de initiatiefnemer ‘de omgeving’ informeert en de 

procesparticipatie actief en in een vroegtijdig stadium faciliteert. Wat ‘de omgeving’ inhoudt en hoever 

de verplichtingen om te informeren en faciliteren reiken, wordt niet geconcretiseerd. Daarnaast ‘maakt 

 
138 Beuningen, p. 13-14; West Maas en Waal, p. 12 en 14; Barneveld, p. 24; Brummen, p. 34.  
139 Zie bijvoorbeeld: Zaltbommel, p. 3-4.  
140 West Maas en Waal, p. 12. Zie ook: Wijchen, p. 16 en 17.  
141 Brummen, p. 34.  
142 Zie voor dezelfde terminologie: West Maas en Waal, p. 15; Wijchen, p. 18.  
143 Nationaal Programma RES 2021, p. 9.  
144 Oude IJsselstreek, p. 17, Beuningen, p. 15; Goirle, p. 14; West Maas en Waal, p. 15; Wijchen, p. 18.  
145 Brummen, p. 36-37; Leudal, p. 25. 
146 Barneveld, p. 24 Brummen, p. 74; Leudal, p. 28, Oude IJsselstreek (toelichting), p. 33; West Betuwe (toelichting), p. 4; Wijchen, p. 3. Een 

dergelijke evaluatie wordt met het oog op efficiëntie aanbevolen in de ‘Position paper’. NVDE, NWEA & Holland Solar 2022, p. 7. 
147 Beuningen, West Betuwe; West Maas en Waal; Wijchen; Zaltbommel.   
148 Beuningen, p. 4; West Maas en Waal, p. 5; Wijchen, p. 9.  
149 West Betuwe, p. 2; Zaltbommel, p. 7.  
150 Uitvoerbaarheid en financiën: West Betuwe, p. 2; Zaltbommel, p. 7. Technisch ontwerp: West Maas en Waal, p. 7; Wijchen, p. 13. 
151 Beuningen, p. 4; West Maas en Waal, p. 5; Wijchen, p. 9. De initiatiefnemers dienen dan een ‘Uniforme Eigen Verklaring’ (UEV) of een 

‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument ‘UEA’ aan te leveren. Ook hier komt de relatie met het aanbestedingsrecht naar voren. 
152 Zaltbommel, p. 8.  
153 Wijchen, p. 17; West-Betuwe, p. 4.  
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de initiatiefnemer inzichtelijk’ welke wensen, behoeften, zorgen en bezwaren uit de dialoog naar voren 

zijn gekomen en hoe de initiatiefnemer daarmee om gaat.154  

Wat betreft financiële participatie lijken sommige voorwaarden aardig concrete verplichtingen 

te betreffen. Het gaat dan met name om de oprichting van omgevingsfondsen en lokaal eigendom. Zo is 

in de gemeenten West-Betuwe en Zaltbommel verplicht gesteld dat initiatiefnemers een 

omgevingsfonds oprichten, waarbij er een afdracht moet zijn van minimaal € 0,50 per Megawattuur 

(Mwh).155 Ook in de gemeenten Beuningen West Maas en Waal en Wijchen is afdracht aan een 

‘gebiedsfonds’ verplicht.156 Daarnaast is in West Betuwe als voorwaarde gesteld dat initiatieven 

tenminste voor 50% in lokaal eigendom zijn.157 In de gemeenten Beuningen en Wijchen is geen 

minimum gesteld aan lokaal eigendom. Wel is als voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer een lokale 

energiecoöperatie betrekt.158 Andere, minder concrete, randvoorwaarden betreffen het ‘inzichtelijk 

maken’ of ‘beschrijven’ van onder meer de mate en mogelijkheid van financiële participatie van 

omwonenden, inwoners en bedrijven’.159 Soms moet de initiatiefnemer zich ‘inspannen’ om 

bijvoorbeeld 50% lokaal eigendom te bewerkstelligen.160 Voldoet een initiatiefnemer niet aan deze 

voorwaarden, dan is hij van verdere deelname uitgesloten.  

 

Criteria  

De (overgebleven) voorstellen worden op basis van criteria met elkaar vergeleken. Een aantal 

beleidskaders maken hierbij expliciet onderscheid tussen criteria met betrekking tot de ruimtelijke 

ordening (‘ruimtelijke criteria’, ‘landschapscriteria’ en ‘inpassingscriteria’) en criteria met betrekking 

tot participatie (‘maatschappelijke criteria’, ‘participatiecriteria’).161 Andere beleidskaders noemen een 

aantal criteria zonder deze categorisering. Ruimtelijke criteria zijn onder meer de wijze waarop de 

windturbines of zonnepanelen worden geplaatst in het landschap, de mate van slagschaduw en de 

bodemgesteldheid.162 Wat betreft procesparticipatie, wordt bijvoorbeeld een participatieplan 

beoordeeld, waarin de betrokkenheid van direct omwonenden en andere belanghebbenden wordt 

omschreven. 163 

 

Voor dit preadvies zijn met name de criteria die zien op financiële participatie van belang. In een aantal 

beleidskaders wordt financiële participatie als criterium gehanteerd.164 In een enkel beleidskader zijn 

alle vormen van financiële participatie als criterium opgenomen.165 Andere beleidskaders geven de 

voorkeur aan bepaalde vormen. Er lijkt met name veel aandacht te zijn voor lokaal eigendom. In de 

meeste van deze beleidskaders is (50%) lokaal eigendom opgenomen als streven.166 Andere 

beleidskaders lijken het realiseren van 50% lokaal eigendom alsnog als een verplichting te 

formuleren.167 In het beleidskader van de gemeenten Goirle is een omgevingsfonds als criterium 

opgenomen. Opvallend is dat hierbij wordt bepaald op welke wijze de gelden uit het fonds aangewend 

dienen te worden. 168 Daarnaast valt op dat alsnog van een minimale afdracht van € 0,50 per MWh wordt 

gesproken. Of dit daadwerkelijk om een verplichting gaat, of slechts wordt meegewogen in de 

beoordeling, is niet duidelijk. Wat ‘lokaal eigendom’ en de ‘omgeving’ inhouden, wordt evenmin 

gespecificeerd.  

Voorts worden aspecten die financiële participatie raken als criterium gehanteerd. Zo is in het 

beleidskader van Barneveld draagvlak vanuit de omgeving als criterium opgenomen. Opvallend is dat 

de omgeving hier wel wordt geconcretiseerd. De voor dit criterium te behalen punten worden alleen 

 
154 Beuningen, p. 9; West Maas en Waal, p. 9.  
155 Zaltbommel, p. 8.  
156 Beuningen, p. 10; West Maas en Waal, p 10; Wijchen, p. 14.  
157 West Betuwe, p. 2. Ook in de gemeente West Maas en Waal lijkt het aanbieden 50% lokaal eigendom als minimum te gelden, p. 10. 
158 Beuningen, p. 10; Wijchen, p. 14.  
159 Beuningen, p. 10; West Maas en Waal, p. 10; Wijchen, p. 14.   
160 Bijv. Zaltbommel, p. 14.  
161 Goirle, p. 6-12. Hier gelden ook ‘algemene’ criteria; Leudal, p. 18-22; Oude IJsselstreek, p. 23-24; Zaltbommel, p. 9-16.  
162 Zaltbommel, p. 9-12.  
163 West Betuwe, p. 2.; Zaltbommel, p. 13. 
164 Beuningen, p. 14; West Maas en Waal, p. 14. 
165 Oude IJsselstreek, Bijlage 8.  
166 Brummen, p. 72; Goirle, p. 11; Leudal, p. 22; Zaltbommel, p. 13.  
167 West Betuwe, p. 2.  
168 Goirle, p. 12. De gelden worden namelijk gebruikt om bestaande bebouwing te voorzien van zonnepanelen en daarnaast om de ruimtelijke 
impact van de zonneparken te beperken of te compenseren. 
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toegekend indien alle omwonenden die vanuit hun woning of perceel zicht hebben op het zonneveld een 

verklaring van geen bezwaar hebben ondertekend.169 In een aantal beleidskaders speelt tot slot een rol 

of een initiatief ‘maatschappelijke meerwaarde’ heeft. Maatschappelijke meerwaarde lijkt een 

parapluterm te zijn. Soms wordt met vormen van financiële participatie maatschappelijke meerwaarde 

gecreëerd.170 Het kan ook gaan om het combineren van de projecten met verschillende functies, zoals 

landbouw en recreatie.171 Andere voordelen voor de omgeving, zoals een toename in werkgelegenheid, 

worden ook onder maatschappelijke meerwaarde geschaard.172 

 

3.1.2.4 Planologische besluitvorming 

Na selectie van de voorstellen doet zich de vraag voor hoe de uitkomst van de maatschappelijke tender 

zich verhoudt tot de planologische besluitvorming. De handreikingen en beleidskaders zeggen hier 

weinig over. Gelet op de bewoordingen, werkt de selectie uit de maatschappelijke tender door in de 

besluitvorming. Het werkblad van het Nationaal programma RES bepaalt dat ‘de voorstellen die het 

beste ‘scoren’ (…) in aanmerking voor een omgevingsvergunning’ komen.173 Het Gelders 

Energieakkoord bevat een soortgelijke passage, namelijk: ‘Initiatieven met het hoogste aantal punten 

komen in aanmerking voor planologische medewerking’.174 A contrario zou hieruit kunnen worden 

afgeleid dat voorstellen met een lager aantal punten niet in aanmerking komen voor planologische 

medewerking.  

De beleidskaders bepalen kortweg dat de initiatiefnemers die in de tender succesvol zijn geweest 

een omgevingsvergunning kunnen aanvragen, of worden uitgenodigd om een omgevingsvergunning aan 

te vragen.175 De formuleringen lijken te impliceren dat men na een afwijzing geen aanvraag kan doen 

om een omgevingsvergunning. In een enkel geval wordt louter in niet-juridische bewoordingen duidelijk 

gemaakt dat afgewezen initiatiefnemers ook kansloos zijn in de planologische besluitvorming.176 Wat 

er gebeurt met aanvragen van een omgevingsvergunning van initiatiefnemers die niet of met 

onvoldoende resultaat hebben meegedaan aan de maatschappelijke tender, wordt niet expliciet vermeld. 

Het is onduidelijk of deze aanvragen buiten behandeling worden gelaten of worden afgewezen. 

 

3.1.2.5 Rechtsbescherming 

Aangezien tijdens de procedure van de maatschappelijke tender initiatiefnemers worden afgewezen en 

hierdoor vermoedelijk aanvragen om een omgevingsvergunning achterwege blijven, is de vraag naar 

rechtsbescherming relevant. Hier wordt weinig aandacht aan besteed in de handreikingen en 

beleidskaders. Volgens het Werkblad is een principebesluit niet op een rechtsgevolg gericht, waardoor 

daarover slechts bij de civiele rechter geprocedeerd kan worden.177 Alleen de beleidskaders van de 

gemeenten Beuningen, West Maas en Waal en Wijchen gaan in op de vraag of er rechtsbescherming 

bestaat tegen een negatief principebesluit (in deze beleidskaders: ‘selectiebeslissing’ genoemd). Hier is 

steeds dezelfde opmerkelijke passage opgenomen, namelijk:  

‘Als een initiatiefnemer zich niet kan verenigen met de selectiebeslissing van de gemeente Beuningen, 

kan deze hiertegen uitsluitend bezwaar maken door binnen 14 kalenderdagen na verzending van de 

selectiebeslissing (per e-mail) aan initiatiefnemer, een kortgeding aanhangig te maken bij de Rechtbank 

Gelderland door middel van het laten betekenen van een dagvaarding aan de gemeente Beuningen. Deze 

termijn is een vervaltermijn. Indien niet tijdig en op deze wijze bezwaar is gemaakt, vervalt elk recht 

van de initiatiefnemer om in rechte tegen de selectiebeslissing op te komen.’  

De passage lijkt ertoe te strekken de rechtsgang te beperken. Hoewel het contractueel bedingen van 

vervaltermijnen in beginsel is toegestaan, betwijfel ik of een dergelijk korte termijn met het oog op 

 
169 Barneveld, p. 24.  
170 West Betuwe, p. 4 (bijv. uitgifte van obligaties, korting op duurzame stroom); Goirle, p. 12 (bijv. lokaal eigendom, financiële afdracht aan 

een omgevingsfonds).  
171 Beuningen, p. 11.  
172 West Betuwe, p. 4.  
173 Nationaal Programma RES 2021, p. 5.  
174 GEA 2021, p. 16.  
175 Barneveld, p. 24; Beuningen, p. 15; Brummen, p. 37; Goirle, p. 13; Leudal, p. 26; West Maas en Waal, p. 15; Wijchen, p. 18; 

Zaltbommel, p. 16. 
176 West Betuwe, p. 1-2: ‘(…) zullen (…) alleen de best scorende initiatieven (tot aan de vastgestelde opgave) groen licht krijgen.’  
177 Nationaal Programma RES 2021, p. 9.  
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redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is.178 Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming lijkt me reeds 

onwenselijk dat via een maatschappelijke tender een voorselectie wordt gemaakt uit initiatieven, terwijl 

waarschijnlijk geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming wordt geboden. Het is mijns inziens kwalijk 

dat daarnaast de burgerlijke rechtsgang zozeer wordt beperkt. In deelparagraaf 3.2.3 ga ik nader in op 

het rechtskarakter van het principebesluit en rechtsbescherming daartegen.  

 

3.1.3 De maatschappelijke tender op overheidsgronden 

Het project ‘Zon langs A7’ maakt deel uit van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op 

Rijksgrond’. In het biedboek is het volgende opgenomen over de doelstelling van het programma: ‘In 

dit programma wordt onderzocht en geleerd hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met 

maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie.’ In het 

kader van het project ‘Zon langs A7’ worden zonnepanelen in vier aansluitingen langs de A7 in de 

gemeenten Hollands kroon en Medemblik geplaatst. Opgemerkt moet worden dat de procedure niet op 

gronduitgifte ziet. Met de ‘best passende inschrijver’ wordt een voorovereenkomst gesloten. In deze 

voorovereenkomst wordt het voornemen vastgelegd om een opstalrecht te vestigen en een 

huurovereenkomst te sluiten. De gronden blijven dus in eigendom van het Rijk.179  

 

In het Biedboek is het kader vastgesteld voor de openbare inschrijving bij dit project. Eisen en 

voorwaarden ten aanzien van het criterium ‘participatie’ zijn verder uitgewerkt in het beleidskader van 

de gemeenten Medemblik en A7. Het biedboek en het beleidskader spreken zelf niet van een ‘tender’, 

maar van ‘openbare inschrijving’.  

 

3.1.3.1 Procedure 

Voordat de openbare inschrijving van start is gegaan, zijn het beleidskader en het biedboek 

vastgesteld.180 Ter voorbereiding is een marktconsultatie gevoerd. De inschrijvingen worden beoordeeld 

door een beoordelingscommissie, waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Hollands Kroon 

en Medemblik alle één afgevaardigde hebben aangewezen. De openbare inschrijvingsprocedure bestaat 

uit enkele stappen. Allereerst worden de inschrijvers getoetst aan geschiktheidseisen. Inschrijvers die 

niet voldoen aan een of meerdere geschiktheidseisen worden uitgesloten van de verdere beoordeling. 

Vervolgens wordt getoetst aan het ‘Kwalitatief Gunningscriterium: participatie (knock-out)’. Als niet 

wordt voldaan aan dit criterium, wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de tweede ronde. In 

de tweede ronde wordt getoetst aan het ‘Financieel Gunningscriterium’. Na een haalbaarheidsstudie 

wordt een rangorde aangebracht op basis van de hoogte van het geboden Basisbedrag voor SDE++ 

subsidie.181 In strikte zin is er dus geen sprake van een maatschappelijke tender, aangezien geen aspecten 

zoals financiële participatie bij de vergelijking een rol spelen. 

 

3.1.3.2 Voorwaarden en criteria 

(Financiële) participatie speelt slechts een rol in het kader van de geschiktheidseisen en het kwalitatief 

gunningscriterium.  

 

Geschiktheidseisen 

Er zijn drie ‘geschiktsheidseisen’ gesteld. Als eerste eis geldt dat de gegadigde ervaring heeft ‘met het 

voorbereiden, ontwerpen en succesvol in operatie brengen van ten minste één zonne-energieproject in 

Nederland’. Daarbij moet de gegadigde onder meer verantwoordelijk zijn geweest voor het 

‘stakeholdermanagement en draagvlak’. De tweede eis ziet op financiële participatie en 

procesparticipatie. Deze eis houdt in dat de gegadigde dient aan te tonen dat hij een of meerdere 

participatietrajecten doorlopen heeft. Daarbij gaat het om zowel procesparticipatie als financiële 

participatie. De derde eis betreft de financiële gegoedheid van de gegadigde.182  

 
178 Sieburgh/Asser 6-II 2021/440. In het aanbestedingsrecht lijken dergelijk vervaltermijnen meer voor te komen, zie hiervoor: Van 

Heeswijck, REP VG7 2013, par. 3.2.3.4 en 6.2.2. 
179 Biedboek 2022, p. 7. 
180 In het biedboek zijn verschillende data vastgesteld, zoals de deadline voor aanvragen van het biedboek, het uitbrengen van inschrijvingen 

en definitieve gunning. Biedboek 2022, p. 9.  
181 Biedboek 2022, p. 20. SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. 
182 Biedboek 2022, p. 22-23.  
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De eerste twee eisen lijken paradoxaal. Enerzijds wordt financiële participatie van belang 

geacht. Anderzijds wordt hiermee onmogelijk gemaakt dat recentelijk opgerichte lokale 

energiecoöperaties kunnen meedingen. De gegadigden zonder ervaring met de ontwikkeling van een 

zonnepark of participatietrajecten worden immers uitgesloten van deelname.183  

 

Kwalitatief gunningscriterium  

Het kwalitatief gunningscriterium is participatie. De aspecten die op dit punt worden beoordeeld zijn 

gebaseerd op het beleidskader ‘Participatiebeleid Zon langs de A7’.184 De inschrijver dient een 

participatieplan in te dienen, waarin hij ten eerste aangeeft op welke wijze hij de omgeving betrekt en 

informeert. Ten tweede wordt financiële participatie als ‘randvoorwaarde’ gesteld. De inschrijver moet 

aangeven hoeveel procent lokaal eigenaarschap hij gaat organiseren. Daarnaast moet hij in het 

participatieplan opnemen hoe minderdraagkrachtigen gaan profiteren van het zonnepark.185 Alleen de 

indieners die aan deze eisen voldoen, mogen deelnemen aan de tweede ronde. In de tweede ronde 

worden de inschrijvingen op basis van een geboden basisbedrag voor de SDE++ subsidie met elkaar 

verdeeld.186 

 

3.1.3.3 Planologische besluitvorming 

Na de gunning wordt een voorovereenkomst gesloten over het aangaan van een huurovereenkomst en 

het vestigen van een opstalrecht. In het Biedboek is opgenomen dat de betrokken gemeenten positief 

tegenover een zonnepark op de locaties staan en bereid zijn medewerking te verlenen aan het in 

procedure brengen van een plan op deze locatie, mits aan het gemeentelijke participatiebeleid wordt 

voldaan. De initiatiefnemer is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een integrale 

omgevingsvergunning.  

Een belangrijk verschil met de procedure van de maatschappelijke tender op particuliere 

gronden is dat er een schakel tussen zit voordat de planologische besluitvorming plaatsvindt. Bij de 

maatschappelijke tender op particuliere gronden worden de geselecteerde partijen uitgenodigd om een 

omgevingsvergunning aan te vragen. In de zojuist omschreven procedure wordt bepaald met welke partij 

een voorovereenkomst wordt gesloten. Zo wordt bepaald wie met instemming van het Rijk beschikking 

krijgt over de Rijksgronden en dus een omgevingsvergunning kan aanvragen.  

 

3.2 Juridische duiding 

Nu de procedure van beide varianten van de maatschappelijke tender is geschetst, volgt de vraag hoe 

deze juridisch kan worden geduid. Tijdens de verkenning zijn belangrijke kenmerken naar voren 

gekomen die kunnen bijdragen aan een juridische duiding van de maatschappelijke tender. Met name 

met betrekking tot de relatie tot het aanbestedingsrecht, schaarste en rechtsbescherming kunnen 

relevante juridische vragen worden gesteld. Is er wellicht sprake van aanbestedingen en wat zijn 

belangrijke gelijkenissen? Wanneer is sprake van schaarste? Welke verdelingsprocedure wordt in het 

kader van de maatschappelijke tender gehanteerd? Is de uitkomst van een maatschappelijke tender een 

besluit, waartegen rechtsbescherming bestaat? De onderwerpen schaarste, het aanbestedingsrecht en 

rechtsbescherming worden hier achtereenvolgens besproken.  

 

3.2.1 Aanbestedingsrecht 

Uit de term maatschappelijke ‘tender’ blijkt al dat er een relatie met het aanbestedingsrecht bestaat. 

Immers, ‘to tender’ is Engels voor aanbesteden.187 De verkenning heeft deze relatie bevestigd. Gaat het 

bij de maatschappelijke tender daadwerkelijk om aanbestedingen? Het antwoord op deze vraag luidt 

negatief.  

De reikwijdte van het aanbestedingsrecht volgt onder meer uit artikel 1.1 Aanbestedingswet 

2012. De regels zien op schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel tussen één of meer 

ondernemers en één of meer aanbestedende diensten die betrekking hebben op een werk, een levering 

 
183 Doordat deze nieuwkomers meteen worden uitgesloten, zullen zij in andere tenders in de pilot ook kansloos zijn. Als gevolg daarvan 

hebben bestaande partijen een betere concurrentiepositie. Het is de vraag hoe dit zich verhoudt met het mededingingsrecht. 
184 Hollands Kroon en Medemblik 2021. 
185 Zo wordt een omgevingsfonds, een omwonendenregeling of iets soortgelijks verplicht gesteld. 
186 Biedboek 2022, p. 25-29.  
187 Gerritsen & Osselton, Wolters’ Handwoordenboek Engels-Nederlands, Utrecht – Antwerpen: Wolters’ Woordenboeken 1997.  
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of een dienst.188 De bouw en ontwikkeling van een wind- of zonnepark valt onder de definitie van 

‘werken’.189 Het gaat namelijk om ‘het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische 

werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.’190 De 

gronduitgifte-overeenkomst en huurovereenkomst in het kader van de maatschappelijke tender op 

overheidsgronden kan daarnaast niet worden gekwalificeerd als overheidsopdracht voor leveringen. De 

overheid is immers verkoper of verhuurder in plaats van koper of huurder.  

Dat het bij de maatschappelijke tender niet om aanbestedingen gaat, komt met name doordat 

geen sprake is van een overheidsopdracht. Een dergelijke overheidsopdracht vereist namelijk een 

overeenkomst onder bezwarende titel. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest 

Helmut Müller bepaald dat om van een overheidsopdracht voor werken te kunnen spreken, er voldaan 

moet zijn aan drie voorwaarden. Er moet allereerst sprake zijn van een ‘rechtstreeks economisch belang’. 

Daarnaast moet er een directe of indirecte (en afdwingbare) verbintenis van de aannemer bestaan tot 

uitvoering van het werk. Tot slot moet de aanbestedende dienst maatregelen hebben genomen om de 

kenmerken van het werk te definiëren of een beslissende invloed op het ontwerp ervan uit te oefenen. 

In deze zaak ging het om uitoefening van regulerende bevoegdheden na gronduitgifte. Volgens het Hof 

wordt niet aan de vereisten voldaan ‘indien de aanbestedende dienst regulerende bevoegdheden 

uitoefent inzake stedenbouw’.191 Louter de verkoop van een stuk grond door een aanbestedende dienst 

betreft geen overheidsopdracht voor werken naar het oordeel van het Hof.192  

Bij beide varianten van de maatschappelijke tender is mijns inziens geen sprake van een 

overeenkomst onder bezwarende titel. De overheid heeft geen ‘rechtstreeks economisch belang’ bij het 

wind- of zonnepark. Zij wordt in beginsel geen mede-eigenaar van de wind- of zonneparken en zal ook 

geen andere financiële voordelen genieten. Er bestaat ook geen verplichting om een wind- of zonnepark 

te ontwikkelen.193 Tot slot oefent de overheid geen beslissende invloed uit op de kenmerken of het 

ontwerp van het wind- of zonnepark. De invloed van de overheid blijft beperkt bij de gronduitgifte of 

de uitoefening van planologische bevoegdheden. Er is dan ook geen sprake van overheidsopdracht voor 

werken.194 Advocaat-Generaal Widdershoven (hierna: A-G Widdershoven) heeft in zijn conclusie bij de 

zaak Windpark Zeewolde dan ook geconstateerd dat de betekenis van het formele aanbestedingsrecht in 

Afdelingszaken over planologische besluiten beperkt is.195 De maatschappelijke tender is dus (in de 

regel) niet gebonden aan regels van het aanbestedingsrecht.  

 

Er bestaan wel belangrijke gelijkenissen tussen aanbestedingen en de maatschappelijke tender. Zo 

kunnen parallellen worden getrokken tussen de procedure van de maatschappelijke tender en de 

aanbestedingsprocedure. Denk aan de aankondiging, toetsing aan criteria en bepaalde eisen en 

uiteindelijk een gunning. Daarnaast ziet een belangrijke gelijkenis op de verplichte openbaarheid van de 

procedure.196 Deze gelijkenis houdt verband met het leerstuk van schaarse rechten.  

 

3.2.2 Schaarste  

Bij de maatschappelijke tender op particuliere gronden speelt schaarste een centrale rol. De 

handreikingen omschrijven schaarste als voorwaarde voor een maatschappelijke tender. Als sprake is 

van schaarse vergunningen, kan op andere dan ruimtelijk-relevante criteria worden geselecteerd, zo is 

de gedachte (zie nader: par. 3.1.2.2). Hierdoor wordt het leerstuk van schaarse publiekrechtelijke rechten 

van belang voor de maatschappelijke tender.197 Wat is een schaars publiekrechtelijk recht? Hoe worden 

die gecreëerd in het ruimtelijke ordeningsrecht? En welke verdelingsprocedure is in het kader van de 

maatschappelijke tender aan de orde? Overigens kan het bij gronduitgifte of bij andere privaatrechtelijke 

 
188 In dit artikel is art. 1 lid 2, richtlijn 2014/24/EU omgezet.  
189 Het oprichten van windturbines om elektriciteit op te wekken betreft geen dienst. De Dienstenrichtlijn is niet van toepassing. Zie hiervoor: 

ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2332 (Havenbedrijf), r.o. 13.1.  
190 Zie hiervoor: art. 1 lid 1 Aw.  
191 HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-451/09 (Helmut Müller).  
192 Zie hierover onder meer: Van Romburgh 2017, p. 54.  
193 De gronduitgifte-overeenkomst en huurovereenkomst samen met de vestiging van een opstalrecht geven louter de beschikking over de 

gronden. Een omgevingsvergunning betreft louter een uitzondering op een verbod, maar legt geen verplichting op. 
194 In mijn verkenning ben ik geen uitzonderingen tegen gekomen. Ik sluit niet uit dat er uitzonderingen bestaan.  
195 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 

punt 3.2-3.5.  
196 Zie bijv. art. 1.8 en 1.9 Awb.  
197 Ook wel: schaarse publieke rechten.  
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overheidshandelingen gaan om de verdeling van een schaars privaatrechtelijk recht.198 Omdat de vraag 

of sprake is van schaarste hier minder van belang is, ga ik niet nader in op schaarste bij de 

maatschappelijke tender op overheidsgronden. 

 

Definiëring  

In de literatuur wordt van schaarse publiekrechtelijke rechten gesproken als de totale omvang van 

aanvragen het aantal beschikbare publiekrechtelijke rechten overtreft. Een publiekrechtelijk recht is 

daarbij een recht dat wordt verleend op basis van een daartoe toegekende publiekrechtelijke 

bevoegdheid van een bestuursorgaan.199 De maatschappelijke tender ziet op het maken van een 

voorselectie bij de verlening van schaarse omgevingsvergunningen. Schaarse vergunningen vallen onder 

de noemer van schaarse publiekrechtelijke rechten, evenals verhandelbare rechten en subsidies.200 De 

definitie van schaarse publiekrechtelijke rechten impliceert een vergunningenplafond.201 Zowel de 

aanbodkant als de vraagkant is bij het vaststellen van schaarste relevant. In dit verband wordt 

onderscheid tussen potentiële schaarste en actuele schaarste gemaakt.202  

 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor schaarse publiekrechtelijke rechten in het 

ruimtelijke ordeningsrecht. Sinds de uitspraak Speelautomatenhal Vlaardingen is het de vraag in 

hoeverre het door de Afdeling geïntroduceerde nationale verdelingskader voor schaarse vergunningen 

ook relevant is voor het ruimtelijke ordeningsrecht.203 Vanwege onduidelijkheid hieromtrent is in het 

kader van de zaak Windpark Zeewolde aan A-G Widdershoven gevraagd of bij een ruimtelijk plan of 

bij een omgevingsvergunning schaarse publiekrechtelijke rechten worden verdeeld. Uit deze 

jurisprudentie, de omvangrijke conclusie van A-G Widdershoven en de hoeveelheid literatuur over 

schaarse publiekrechtelijke rechten in het ruimtelijk ordeningsrecht blijkt al dat het om complexe 

materie gaat.204 

 

Volgens A-G Widdershoven kennen ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen in de regel geen 

schaarse publiekrechtelijke rechten toe.205 Er geldt geen kwantitatieve beperking om ruimtelijke plannen 

vast te stellen, waardoor deze naar zijn opvatting niet schaars zijn. Daarnaast komt slechts de eigenaar 

van de grond of de contractspartner van de eigenaar in aanmerking voor een omgevingsvergunning. 

Aangezien er dan maar één gegadigde is, is geen sprake van een schaarse omgevingsvergunning.206 De 

vraag overstijgt zo nooit het aanbod. Hij wijst op een aantal uitzonderingen op deze regel. Een 

uitzondering vormt bijvoorbeeld de situatie dat een provinciale verordening een limiet stelt aan het 

aantal toegestane Megawatt aan windenergie in een bepaald gebied. Als dan uit principe-aanvragen 

blijkt dat de te verwachten aanvragen de limiet zouden overschrijden, zijn de te verlenen 

omgevingsvergunningen schaars.207 Een andere uitzondering is dat een bestemmingsplan 

 
198 Van Ommeren 2004, p. 12; Robbe, RM Themis 2022. De overheid is hierbij gebonden aan het gelijkheidsbeginsel. (Potentiële) 

gegadigden moeten in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen. HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, m.nt. F.J. van 

Ommeren, r.o. 3.1.4-3.1.5 (Didam); HR 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, m.nt. F.H. van der Burg (Amsterdam/Ikon); art. 3:14 
Awb. Waarschijnlijk gelden deze eisen ook als de overheid andere overeenkomsten sluit: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, ‘Onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen’, 24 juni 2022, te vinden op: www.rijksoverheid.nl. 
199 Van Ommeren, Den Ouden & Wolswinkel 2011, p. 18-19. Widdershoven sluit zich in zijn conclusie bij Windpark Zeewolde bij deze 
definitie aan. Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark 

Zeewolde), zie bijv. punt 3.26. 
200 Van Ommeren, Den Ouden & Wolswinkel 2011, p. 19.  
201 Zie bijv. Van Ommeren 2004, p. 24.  
202 Wolswinkel 2013, p. 37. Van potentiële schaarste is sprake indien er een vergunningenplafond is vastgesteld. Pas als de totale omvang 
van de aanvragen daadwerkelijk het vergunningenplafond overschrijdt, wordt gesproken van actuele schaarste. 
203 Nijmeijer & Wolswinkel, NTB 2021/310, par. 1. In de uitspraak Speelautomatenhal Vlaardingen heeft de Afdeling geoordeeld dat 

overheden bij het verdelen van schaarse vergunningen gebonden zijn aan het beginsel van gelijke kansen. Hieruit vloeit (onder meer) voort 

dat een ‘passende mate van openbaarheid’ gegarandeerd moet worden met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de 

verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 

(Speelautomatenhal Vlaardingen), r.o. 7 en 8. 
204 Overigens bestaat over de vraag of ruimte schaars is geen onenigheid. Ruimte is schaars, maar dat maakt nog niet dat door planologische 

besluitvorming schaarse publiekrechtelijke rechten worden verdeeld.Nijmeijer & Wolswinkel, NTB 2021/310, par. 1. Zie ook: Struiksma & 

Dieperink 2011.  
205 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 

punt 4.4 e.v.   
206 Struiksma & Dieperink 2011, p. 115.  
207 Zie ook: ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2232, r.o. 13.5 (Havenbedrijf).  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2022/06/24/afschrift-brief-aan-gemeenten-over-onroerende-zaken-en-het-bieden-van-gelijke-kansen
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maximumpercentages aan bepaalde functies in het plangebied verbindt. Als de aanvragen dat 

maximumpercentage overschrijden, zijn de omgevingsvergunningen schaars.208  

In de zaak Windpark Zeewolde neemt de Afdeling geen stelling in over de vraag of en wanneer 

ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen schaarse rechten toekennen.209 De Afdeling oordeelt dat 

in dit geval geen sprake is van schaarste, omdat het Rijksinpassingsplan niet letterlijk bepaalt dat slechts 

één initiatiefnemer het plan uitvoert. 210 Om die reden voorziet de omgevingsvergunning niet in een 

schaars recht.211  

 

Tegenwoordig spreekt de Afdeling al van schaarse vergunningen indien sprake is van een plafond, zo 

blijkt uit de uitspraak Rederij Lovers.212 Of de vraag daadwerkelijk groter is dan het aanbod, blijft zo 

buiten beschouwing. Potentiële schaarste is voldoende om een vergunning aan te merken als schaarse 

vergunning.213 

Volgens Van Ommeren gaat de Afdeling terecht uit van potentiële schaarste. Immers, het bieden 

van mededingingsruimte is nodig om vast te kunnen stellen in hoeverre de potentiële schaarste leidt tot 

daadwerkelijke (actuele) schaarste.214 Dat lijkt mij ook een logische gedachte. Tegelijkertijd meen ik dat 

als uiteindelijk blijkt dat de daadwerkelijke aanvragen het plafond niet overstijgen, geen selectie kan 

worden gemaakt op basis van een verdelingsprocedure. Als geen sprake is van reële schaarste, kunnen 

alle aanvragen worden toegekend, mits is voldaan aan de eisen die de Wabo stelt. A-G Widdershoven 

heeft er al op gewezen dat het bevoegd gezag aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen 

moet honoreren, zolang het maximum niet is bereikt en voldaan is aan de criteria uit art. 2.10 Wabo. 

Immers, het gaat om een limitatief-imperatief stelsel.215 Wat dat betreft is het opmerkelijk dat veel 

beleidskaders slechts bepalen dat de hoogst scorende initiatieven geselecteerd worden, zonder aandacht 

te besteden aan de vraag of uiteindelijk sprake is van reële schaarste.216  

 

Verdeling 

Als de omvang van de aanvragen het vergunningenplafond overstijgt, ontstaan verdelingsvraagstukken. 

Er dient dan een verdelingsprocedure te worden toegepast.217 In de literatuur worden verschillende 

verdelingsprocedures geschetst.218 In het kader van de maatschappelijke tender is met name de 

vergelijkende toets van belang. Aanvragen worden hierbij onderling vergeleken, waarna een rangorde 

tussen de aanvragen wordt aangebracht. Voor de onderlinge vergelijking worden verschillende criteria 

toegepast. 

Wolswinkel wijst erop dat de vergelijkende toets een verzamelterm is voor meerdere 

verdelingsprocedures.219 De vergelijkende toets onderscheidt zich van andere procedures doordat deze 

geen betrekking heeft op het moment van de aanvraag, de uitkomst van een loting of een financieel bod. 

De vergelijkende toets wordt ook wel ‘tenderprocedure’ genoemd.220 Het begrip ‘tenderprocedure’ 

verdient volgens Wolswinkel niet de voorkeur, aangezien deze gelijk wordt gesteld aan de 

 
208 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 

punt 4.25. 
209 Nijmeijer & Wolswinkel, NTB 2021/310. Zie voor kritiek op de conclusie van A-G Widdershoven: Wolswinkel, TO 2018, nr. 3.  
210 Om andere redenen dan A-G Widdershoven. Hij concludeert dat geen sprake is van een schaarse omgevingsvergunning, omdat het 

Rijksinpassingsplan vanwege bindende saneringsverplichtingen impliceert dat slechts één vergunning verleend kan worden. Er kan echter 
ook maar één gegadigde aan die verplichtingen voldoen, waardoor niet kan worden gesproken van schaarste. Concl. A-G Widdershoven, 

ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), punt 5.4. 
211 ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), r.o. 17.5-17.6; Sillevis Smitt, Vastgoedrecht 2019-1.  
212 ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2892 m.nt. C.J. Wolswinkel, r.o. 4.3; ABRvS 23 december 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:3081, r.o. 5.4.   
213 ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1013, r.o. 7 en 8.1. 
214 Van Ommeren 2021, par. 11.2.2.  
215 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 
punt 4.16.  
216 Beuningen, p. 13-14; West Maas en Waal, p. 12 en 14; Barneveld, p. 24; Brummen, p. 34. 
217 Zie ook: Wolswinkel 2013, p. 37. 
218 Zo kunnen schaarse publiekrechtelijke rechten op volgorde van ontvangst, door een loting, een veiling, een aanbesteding of door het 

hanteren van een vergelijkende toets worden verdeeld. 
219 Wolswinkel 2013, p. 140.  
220 Maar ook ‘rangschikkingsprocedure’,‘beauty contest’ etc. Wolswinkel 2013, p. 151.  
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aanbestedingsprocedure.221 De Aanbestedingswet 2012 stelt het verdelingscriterium voor 

aanbestedingen vast. Gegund kan worden op grond van de economisch meest voordelige inschrijving.222 

De benaming ‘maatschappelijke tender’ kan daarom mijns inziens verwarring scheppen en dekt 

de lading niet. Hoewel de aanbestedingsprocedure ook buiten de reikwijdte van het aanbestedingsrecht 

zou kunnen worden toegepast, is dat hier niet aan de orde. Bij de maatschappelijke tender wordt namelijk 

in beginsel niet geselecteerd op de economisch voordeligste voorstellen of de laagste prijs. Het lijkt mij 

daarom beter om te spreken van een vergelijkende toets. 

 

Volgens Van Ommeren bestaat de vergelijkende toets in beginsel uit twee onderdelen. Eerst worden de 

voorstellen aan de wettelijke voorwaarden getoetst. Daarna volgt een beslissing tot toelating. 

Vervolgens wordt de ‘eigenlijke vergelijkende toets’ uitgevoerd ten aanzien van de toegelaten 

voorstellen. Op basis van de rangorde die hieruit volgt, wordt een beslissing tot toekenning of afwijzing 

genomen.223 

Het eerste onderdeel ontbreekt in een groot deel van de beleidskaders uit de verkenning. Het is 

zeker niet vanzelfsprekend dat voordat een vergelijking tussen de voorstellen wordt gemaakt, aan 

wettelijke voorwaarden wordt getoetst. Als wel aan voorwaarden wordt getoetst, zijn dit niet per se de 

voorwaarden die uit de Wabo volgen. De procedure van de maatschappelijke tender komt hierdoor 

verder af te staan van de eigenlijke vergunningverlening.  

 

3.2.3 Rechtsbescherming  

Als schaarse publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechten eenmaal zijn verdeeld, dan doet zich de 

vraag voor in hoeverre (bestuursrechtelijke) rechtsbescherming bestaat voor afgewezen initiatiefnemers. 

De beleidskaders geven geen uitsluitsel hieromtrent (zie hiervoor par. 3.1.2). Men kan zich afvragen wat 

het rechtskarakter is van de gunningsbeslissing, ook wel ‘principebesluit’ genoemd.  

 

Volgens Van Ommeren vestigt de beslissing tot toekenning van een schaarse vergunning een aanspraak 

op de verlening daarvan. Pas daarna volgt de daadwerkelijke toewijzing van de vergunning. Reeds de 

beslissing tot toekenning heeft volgens hem rechtsgevolg. Hij karakteriseert de toekenning, evenals de 

afwijzing daarvan, dan ook als een beschikking.224  

 Zoals uit de verkenning is gebleken, wordt de uitkomst van een maatschappelijke tender vaak 

met een positief of negatief principebesluit vastgesteld. De term ‘principebesluit’ komt niet in de Wabo 

of de Wro voor. Volgens Van Weeren kan een initiatiefnemer in het kader van vooroverleg een 

principeverzoek indienen. Daarmee verzoekt hij het college van burgemeester en wethouders om een 

uitspraak over de planologische haalbaarheid van een plan. Het plan wordt dan globaal ruimtelijk 

getoetst, waarna het college een principebesluit neemt. Op deze wijze maakt het college kenbaar of het 

bereid is voorbereidingen te treffen voor een planologische procedure.225  

Uit de rechtspraak blijkt dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan niet 

is gebonden aan een principebesluit.226 Ook het college van burgemeester en wethouders behoudt de 

bevoegdheid om van een eigen principebesluit af te wijken. Het college dient bij een weigering na een 

positief principebesluit deugdelijk te motiveren waarom het van inzicht is veranderd. 227  

 

Mijns inziens kan een negatief principebesluit niet worden aangemerkt als besluit in de zin van de Awb. 

Ik meen namelijk dat een dergelijke beslissing geen publiekrechtelijke rechtshandeling is. De beslissing 

lijkt geen beoogd rechtsgevolg te hebben. Uit geen enkel beleidskader blijkt dat naar aanleiding van een 

maatschappelijke tender een aanspraak op een omgevingsvergunning ontstaat. Er wordt vaak slechts 

bepaald dat de initiatiefnemer wordt uitgenodigd om een omgevingsvergunning aan te vragen. Ook staat, 

hoewel vaak ruimtelijke aspecten worden meegenomen, de toetsing ver af van de procedure in het kader 

van de Wabo. De rechtspraak over het principebesluit ondersteunt de stelling dat een dergelijke 

 
221 Wolswinkel 2013, p. 152-153. Zie ook: Van Ommeren 2004, p. 19-20.  
222 Art. 2.114 Aw 2012. Dit criterium wordt in lid 2 onderverdeeld in de sub-criteria beste prijs-kwaliteitsverhouding, laagste kosten 

berekend op basis van kosteneffectiviteit en de laagste prijs.  
223 Van Ommeren 2004, p. 12.  
224 Art. 1:3 lid lid 2 Awb. Van Ommeren 2004, p. 30.  
225 Van Weeren 2019, par. 3.8.  
226 ABRvS 1 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1543, r.o. 3.7; ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1980, r.o. 8.1. 
227 ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1012, r.o. 2.4; ABRvS 21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3734.  
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beslissing geen rechtsgevolg heeft. Het college heeft immers nog steeds de bevoegdheid om af te wijken 

van een principebesluit.228 

Overigens is niet duidelijk of de beslissing op de maatschappelijke tender wordt genomen door 

een bestuursorgaan. De voorstellen worden getoetst door een beoordelingscommissie die niet kan 

worden aangemerkt als bestuursorgaan. Wellicht is dit een vorm van advisering.229 

Beargumenteerd kan worden dat sprake is van een bestuurlijk rechtsoordeel dat gelijk moet 

worden gesteld aan een besluit. Strikt gezien gaat het bij een principebesluit niet om een bestuurlijk 

rechtsoordeel, aangezien geen oordeel wordt gegeven over de toepasselijkheid van publiekrechtelijke 

voorschriften. Er zijn wel gelijkenissen, aangezien wordt beoogd inzicht te geven in de mogelijkheid 

dat een uiteindelijke aanvraag wordt toegekend. Ik acht het echter niet reëel dat de rechter zal aannemen 

dat het doen van een aanvraag onevenredig bezwarend is, gezien de strikte lijn op dit punt.230 

 

Het lijkt er dus op dat een negatief principebesluit geen bestuursrechtelijke rechtsgang biedt voor een 

initiatiefnemer.231 Rechtsbescherming is linksom of rechtsom toch mogelijk. Een negatief 

principebesluit staat niet in de weg aan het indienen van een aanvraag. Als eenmaal een aanvraag om 

een omgevingsvergunning wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gelaten, kan dit besluit 

uiteraard wel worden voorgelegd aan de bestuursrechter.232 Het is echter sterk de vraag of afgewezen 

initiatiefnemers die stap zullen zetten, gezien de hoge kosten die gepaard gaan met het doen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning.233 Voor kleine partijen zullen deze kosten eerder een drempel 

vormen dan voor een grote commerciële partij. Daarnaast kan uiteindelijk het besluit waarin een 

omgevingsvergunning aan een andere initiatiefnemer wordt toegekend bij de bestuursrechter worden 

aangevochten.234 Hiervoor dient men wel de formele aanvraag en het besluit af te wachten. 

Anders zou een vordering uit onrechtmatige daad soelaas kunnen bieden.235 In het kader van de 

maatschappelijke tender op overheidsgronden is een verbods- of gebodsactie denkbaar.236 De rechtsgang 

bij de burgerlijke rechter staat echter bekend als minder laagdrempelig dan bij de bestuursrechter 

vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging en de hogere kosten.237 Daarnaast heb ik in 

deelparagraaf 3.1.2 geconstateerd dat sommige beleidskaders (waarschijnlijk onterecht) de burgerlijke 

rechtsgang van initiatiefnemers proberen te ontnemen. Met name kleine partijen kunnen hierdoor 

ontmoedigd raken.238 

 

3.3 Tussenconclusie  

Dit hoofdstuk laat een veelzijdig beeld van de maatschappelijke tender zien. De onderzochte 

handreikingen presenteren twee varianten, maar er zijn daarbinnen vele variaties denkbaar. Het 

belangrijkste onderscheid tussen de twee varianten betreft de vraag wie de betreffende gronden in 

eigendom heeft. Als het gaat om particuliere gronden, wordt (als het goed is) schaarste gecreëerd om 

voorstellen te kunnen selecteren die het beste binnen de beleidsdoelstellingen passen. Hiervoor wordt 

een vergunningenplafond vastgesteld. De beleidskaders besteden nauwelijks aandacht aan de vraag of 

daadwerkelijk schaarste ontstaat en wat rechtens is als dat niet het geval is. Als het gaat om 

overheidsgronden, dan vindt de maatschappelijke tender plaats in het kader van het sluiten van een 

gronduitgifte-overeenkomst of een huurovereenkomst in combinatie met het vestigen van een recht van 

opstal.  

 
228 Wellicht wordt na een positief principebesluit wel gerechtvaardigd vertrouwen opgewekt over het in behandeling nemen van een 
aanvraag. Als dit vertrouwen niet wordt gehonoreerd, kan het betalen van schadevergoeding verplicht zijn. Bröring & De Graaf 2022, p. 419. 
229 De website van gemeente Brummen geeft aan dat het college van B&W de uitkomst van de maatschappelijke tender vaststelt. Van de 
andere gemeenten is dit onbekend.   
230 Bröring & De Graaf 2022, p. 181. 
231 Art. 1:3 jo. art. 8:1 Awb.  
232 Artt. 1:3 en 6:2 sub a jo. 8:1 Awb. 
233 Zie als voorbeeld van de verschuldigde leges: Van Weeren 2019, par. 3.8.   
234 ABRvS 16 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:437 (Drimmelen). Als de initiatiefnemer geen aanvraag om een omgevingsvergunning 
heeft ingediend vanwege het negatief principebesluit, kan men zich afvragen of hij als belanghebbende zal worden aangemerkt. 
235 Bijv. omdat de overheid in strijd heeft gehandeld met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt, art. 6:162 BW. 
236 Bijv. een verbod om de gronden op basis van de maatschappelijke tender te voorkomen. Vgl. HR 26 november 2021, 

ECLI:NL:HR:2021:1778, m.nt. F.J. van Ommeren (Didam), r.o. 2.2. Het is de vraag of dit iets gaat opleveren (zie par. 5). 
237 Huisman & Van Ommeren 2019, par. 9.2.3.  
238 Vanwege minder geld en juridische bijstand. 
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Een veelheid aan mogelijke voorwaarden en criteria wordt toegepast in een maatschappelijke tender. 

Financiële participatie speelt in alle onderzochte handreikingen en beleidskaders een rol. In sommige 

beleidskaders wordt financiële participatie of een bepaalde vorm daarvan in meer of mindere mate 

beloond met punten. In andere beleidskaders worden zelfs (concrete) voorwaarden gesteld aan financiële 

participatie voor verdere deelname. Op basis van de criteria, waaronder (financiële) participatie en 

ruimtelijk-relevante aspecten, worden voorstellen met elkaar vergeleken. In de kern komt dit neer op 

een vergelijkende toets voordat formeel om planologische medewerking is gevraagd. De term ‘tender’ 

is verwarrend, aangezien de maatschappelijke tender in de regel niet wordt gereguleerd door het 

aanbestedingsrecht.  

 

De relatie tussen de maatschappelijke tender en het (ruimtelijk) bestuursrecht is complex. Het ‘Werkblad 

Maatschappelijke Tender’ wijst er al op dat men zich juridisch in een grijs gebied waagt. De onderzochte 

handreikingen en beleidskaders zijn geheimzinnig over de vraag op welke wijze de uitkomst van een 

maatschappelijke tender doorwerkt in de planologische besluitvorming. De uitkomst van de 

maatschappelijke tender wordt vaak ‘principebesluit’ genoemd, terwijl dit wegens het ontbreken van 

rechtsgevolg hoogstwaarschijnlijk niet is aan te merken als een besluit in de zin van de Awb. De 

beleidskaders impliceren dat initiatiefnemers die niet zijn geselecteerd in de maatschappelijke tender 

ook niet in aanmerking kunnen komen voor een omgevingsvergunning. Het is de vraag waarom men 

zou inzetten op een dergelijk ingewikkelde selectieprocedure, als dit niet zou doorwerken naar de 

planologische besluitvorming. Voor de maatschappelijke tender op particuliere gronden geldt dat met 

de geselecteerde initiatiefnemer een overeenkomst wordt gesloten, waardoor deze in de positie komt om 

een omgevingsvergunning ten aanzien van die gronden aan te vragen.  

 De maatschappelijke tender speelt zich in grote mate in het privaatrecht af. In het kader van de 

maatschappelijke tender zijn begrippen als ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’ niet aan de 

orde. De beoordeling in het kader van een maatschappelijke tender geschiedt door een commissie die 

niet aan te merken is als een bestuursorgaan. Daarnaast wordt de kring van personen uit ‘de omgeving’ 

die aanspraak moet kunnen maken op financiële participatie niet gespecificeerd. De uitkomst van een 

maatschappelijke tender wordt voorts niet vastgesteld in een besluit, waardoor die niet vatbaar is voor 

bezwaar en beroep. Sommige beleidskaders trachten ook de burgerlijke rechtsgang sterk te beperken. 

Toch lijkt de maatschappelijke tender door te werken in de planologische besluitvorming. Een dergelijke 

doorwerking lijkt onwenselijk met het oog op de beginselen van legaliteit en specialiteit. In de volgende 

twee hoofdstukken wordt onderzocht in hoeverre die doorwerking problematisch is. 

4 Toelaatbaarheid maatschappelijke tender op particuliere gronden 
 

De verkenning uit de vorige paragraaf heeft inzicht gegeven in beide varianten van de maatschappelijke 

tender. In deze paragraaf behandel ik de vraag in hoeverre de beginselen van legaliteit en specialiteit de 

maatschappelijke tender op particuliere gronden toelaten. 

 

Eerst licht ik, voor zover relevant, toe wat wordt verstaan onder de beginselen van legaliteit en 

specialiteit (par. 4.1). Vervolgens behandel ik met het oog op legaliteit en specialiteit de toelaatbaarheid 

van de volgende stappen uit de procedure: het vaststellen van het vergunningenplafond (par. 4.2), het 

toetsen aan voorwaarden (par. 4.3), het hanteren van de vergelijkende toets (par. 4.4), het toetsen van 

een aanvraag om een omgevingsvergunning (par. 4.5) en het sluiten van een anterieure overeenkomst 

(par. 4.6). Ik sluit af met een tussenconclusie. 

 

4.1 Legaliteit en specialiteit  

Uit het legaliteitsbeginsel volgt dat ingrijpend, negatief overheidshandelen een wettelijke grondslag 

behoeft.239 Hierbij moet gedacht worden aan de overheid die eenzijdig geboden of verboden aan burgers 

oplegt. Het bij uitzondering opheffen van een verbod door het verlenen van een vergunning wordt ook 

als belastend overheidshandelen beschouwd.240 Daarnaast dient er voor presterend overheidshandelen, 

 
239 Het legaliteitsbeginsel wordt ook wel wetmatigheidsbeginsel genoemd. Zie bijvoorbeeld: Bröring e.a. 2022, p. 42-43. 
240 Zie onder meer: Van Ommeren, RM Themis 2002/3, par 2.  
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voor zover dat ingrijpend is, een wettelijke grondslag te bestaan.241 Hoewel het legaliteitsbeginsel 

centraal staat in de rechtsstaat, is dit beginsel slechts partieel gecodificeerd.242  

In het kader van de maatschappelijke tender verdienen geïmpliceerde bevoegdheden bespreking. 

Dergelijke bevoegdheden hebben geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag, maar worden geacht 

besloten te liggen in een andere bevoegdheid.243 In dit kader speelt de vraag of uit de bevoegdheid om 

een omgevingsvergunning te verlenen volgt dat een vergelijkende toets mag worden gehanteerd om een 

voorselectie te maken. Op deze vraag ga ik in deelparagraaf 4.3 in.  

 

Het specialiteitsbeginsel vormt een uitwerking van het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel zou 

weinig bescherming bieden indien bevoegdheden onbegrensd zouden zijn. Om machtsmisbruik te 

voorkomen worden bevoegdheden met een bepaald doel toegekend.244 Artikel 3:4 lid 1 Awb wordt als 

codificatie van het specialiteitsbeginsel gezien.245 Indien een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid 

is verleend wordt meegewogen in de belangenafweging, kan het besluit worden vernietigd.246 

Zoals reeds vermeld, zijn de planologische bevoegdheden uit de Wro aan het bevoegd gezag 

toegekend met het oog op ‘het belang van een goede ruimtelijke ordening’.247 De Wabo sluit hier in 

grote mate op aan.248 Het beoordelingskader wordt met de Omgevingswet enigszins verbreed. De 

doelomschrijving is dan ‘de zorg voor de fysieke leefomgeving’. Met het nemen van planologische 

besluiten moet een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ worden nagestreefd.249 Het begrip 

‘fysieke leefomgeving’ is breder dan de ‘ruimtelijke ordening’ uit de Wro, omdat dit onder meer ook 

water, lucht, natuur en cultureel erfgoed omvat.250 Draagvlak onder de bevolking voor bijvoorbeeld een 

wind- of zonnepark valt hier niet onder. 

 

4.2 Vergunningenplafond  

Om schaarste te creëren wordt een vergunningenplafond vastgesteld. Met de vaststelling van een 

vergunningenplafond wordt de verlening van omgevingsvergunningen beperkt. Het gaat om ingrijpend 

overheidshandelen, waarvoor een wettelijke grondslag is vereist. Immers, de verlening van 

omgevingsvergunningen heeft betrekking op een verbod. In de Wro en de Wabo wordt niet reeds een 

vergunningenplafond vastgesteld. Bestaat er een bevoegdheid om een vergunningenplafond vast te 

stellen? En met het oog op welke belangen mag een vergunningenplafond worden vastgesteld? 251 

 

In de rechtspraak lijkt er geen twijfel over te bestaan dat het vaststellen van een plafond ten aanzien van 

de te verlenen omgevingsvergunningen is toegestaan.252 Volgens de Afdeling zal een 

vergunningenplafond doorgaans in een wettelijk voorschrift of op basis van een wettelijk voorschrift 

 
241 In de literatuur spreekt met van een Leistungsverwaltung. Zie m.n.: HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AM9331 (Fluoridering). 
242 Van der Pot/ Elzinga, De Lange & Hoogers 2014, p. 661. Met ‘rechtsstaat’ wordt bedoeld dat de overheid aan het recht is gebonden. Zie 
voor partiële codificatie: art. 15, 16 en 89 Gw, art. 104 Gw. In de Awb is het legaliteitsbeginsel bijvoorbeeld ten aanzien van het opleggen 

van bestuurlijke sancties en het verstrekken van subsidies neergelegd. Art. 5:4 Awb en 4:23 Awb. Zie ook art. 4:22 Awb voor het vaststellen 

van een subsidieplafond. 
243 Geïmpliceerde bevoegdheden zijn volgens Van Ommeren ongewenst, aangezien het legaliteitsbeginsel een zo specifiek mogelijke 

wettelijke grondslag vraagt. Toch zijn geïmpliceerde bevoegdheden voor een deel onvermijdelijk. Van Ommeren, RM Themis 2002/3.  
244 Zie bijvoorbeeld: Bröring e.a. 2022. De literatuur onderscheidt drie bekende opvattingen ten aanzien van het specialiteitsbeginsel, 
namelijk de precieze, de rekkelijke en de gematigde. De Afdeling geeft niet consequent de voorkeur aan een opvatting. Tegenwoordig neigt 

zij naar de gematigde opvatting. Zie voor uitgebreide uitleg van die opvattingen: Schlössels 2022, par. 24.4 en 24.5. 
245 Uit dit artikel volgt dat bestuursorganen ‘rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen’ afweegt, voor zover niet uit een wettelijk 
voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. 
246 Wegens strijd met het specialiteitsbeginsel of het verbod van détournement de pouvoir. Bröring e.a. wijzen erop dat weinig jurisprudentie 
bestaat waarin strijd met het verbod van détournement de pouvoir wordt aangenomen. Het zal moeten gaan om evidente en ernstige gevallen. 

Bröring e.a. 2022, p. 389.  
247 Zie onder meer artt. 3.1 lid 1, 3.26 lid 2, 3.28 lid 2 en 4.1 lid 1 Wro. Zie ook: HR 3 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:AN5655, m.nt. A.R. 

Bloembergen (Alkemade/Hornkamp);  
248 Vgl. art. 2.10 en art. 2.12 Wabo.  
249 Zie m.n. art. 1.2, 1.3 (voor de ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’) en art. 4.2 en 5.21 (voor de ‘evenwichtige toedeling van  functies aan 
locaties’) van de in te voeren Omgevingswet (Ow).  
250 Art. 1.3 lid 2 Ow; Handelingen II 2013-2014, 33962, nr. 3 (MvT), p. 60. 
251 Overigens beperkt ook het Unierecht (m.n. artt. 49 en 56 VWEU) de mogelijkheden om een vergunningenplafond vast te stellen. Zie 
hierover: HvJ EU 3 juni 2010, C-203/08, Jur. 2010, p. I-4695 (Betfair), ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1520, AB 2017/249, m.nt. 

C.J. Wolswinkel (Rondvaartenboot Amsterdam); F.J. van Ommeren 2022, par. 41.5. 
252 Zie bijvoorbeeld voor een uitspraak waar de vaststelling van het vergunningenplafond een non-issue is: ABRvS 30 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2332 (Havenbedrijf), r.o. 13.5. 

https://new.navigator.nl/document/idf34f6de8152d4ffdaeab377e09ca3482#id-b39f692e-c2e3-4393-96fa-a6ccc52a3c6f
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worden vastgesteld. Daarnaast kan een vergunningenplafond ‘verstopt’ zijn.253 Wat men precies verstaat 

onder een dergelijk ‘verstopt’ vergunningenplafond, zal nog moeten blijken uit toekomstige 

jurisprudentie.  

Mijns inziens volgt de bevoegdheid om een vergunningenplafond vast te stellen uit de 

bevoegdheid om planologische besluiten, zoals een bestemmingsplan en een provinciale verordening, 

te nemen.254 Het vergunningenplafond werkt vervolgens door in het kader voor de verlening van 

omgevingsvergunningen. Op basis van het limitatief-imperatief stelsel van artikel 2.10 Wabo wordt een 

omgevingsvergunning voor bouwen dan ook (mede) geweigerd wegens strijd met deze planologische 

besluiten. Onder de Omgevingswet wordt de omgevingsvergunning voor een omgevingsactiviteit 

bestaande uit bouwen (hierna: OPA Bouw) verleend indien de aanvraag niet in strijd is met de regels uit 

het omgevingsplan.255 

Zoals bekend, worden deze planologische besluiten naar huidig recht met het oog op een goede 

ruimtelijke ordening vastgesteld.256 Onder de Omgevingswet bevat het omgevingsplan in ieder geval 

regels die zien op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kunnen regels worden 

opgenomen die met het oog op de zorg voor de fysieke leefomgeving wenselijk zijn.257 Een 

vergunningenplafond kan dus niet worden gerechtvaardigd door het belang van draagvlak en een eerlijke 

verdeling van lusten en lasten. Als de instelling van het vergunningenplafond niet op de juiste gronden 

kan worden onderbouwd, is de maatschappelijke tender reeds daarom problematisch. 

 

4.3 Toetsing aan voorwaarden 

Nadat een vergunningenplafond is ingesteld, worden initiatiefnemers uitgenodigd om voorstellen in te 

dienen en blijken omgevingsvergunningen (als het goed is) schaars te zijn. Voordat voorstellen met 

elkaar worden vergeleken, worden de voorstellen dikwijls getoetst aan bepaalde voorwaarden. In 

verschillende beleidskaders uit de verkenning zijn voorwaarden met betrekking tot financiële 

participatie aangetroffen. Deze lopen uiteen van inspanningsverplichtingen tot concrete 

resultaatsverplichtingen (zie deelparagraaf 3.1.2.3). Het niet voldoen aan deze verplichtingen leidt tot 

uitsluiting van verdere deelname aan de maatschappelijke tender. De onderzochte handreikingen en 

beleidskaders impliceren dat uitgesloten initiatiefnemers ook niet in aanmerking kunnen komen voor 

een omgevingsvergunning. In hoeverre bestaat er een wettelijke grondslag voor dergelijke voorwaarden 

en consequenties? Is het toegestaan om voorwaarden met het oog op het vergroten van draagvlak te 

stellen en op die basis initiatiefnemers van vergunningverlening uit te sluiten?  

 

4.3.1 Legaliteit 

De rechtspraak lijkt steeds meer te accepteren dat overwegingen met betrekking tot draagvlak en 

financiële participatie de planologische besluitvorming binnensluipen. Eerder werd kortweg overwogen 

dat het ontbreken van draagvlak (en zo ook financiële participatie) niet ruimtelijk-relevant is en derhalve 

niet een doorslaggevend argument kan zijn voor een weigering.258 Naar de huidige lijn in de rechtspraak 

wordt wel toelaatbaar geacht dat in beleid een inspanningsverplichting ten aanzien van financiële 

participatie wordt opgenomen (zie deelparagraaf 2.4.2). Het stellen van randvoorwaarden met 

betrekking van financiële participatie wordt vooralsnog afgewezen. 259  

Met een inspanningsverplichting kan geen bepaald resultaat worden afgedwongen. Als een 

initiatiefnemer bijvoorbeeld heeft voorzien in financiële deelneming, dan heeft een beroepsgrond waarin 

wordt verzocht om een omgevingsfonds of omwonendenregeling geen kans van slagen.260 Uit de 

Etriplus/gemeente Venlo uitspraak blijkt dat het bevoegd gezag bij het niet behoorlijk nakomen van een 

 
253 ABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1013, r.o. 7 en 8.1 Bijvoorbeeld door de beleidsmatige keuze om op een bepaalde locatie een 

steiger van 100 meter aan te leggen wordt een impliciet vergunningenplafond gecreëerd.  
254 Artt. 3.1, 3.26 en 4.1 Wro. 
255 Art. 5.18 Ow en art. 8.0a lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). 
256 Zie onder meer artt. 3.1 lid 1, 3.26 lid 2, 3.28 lid 2 en 4.1 lid 1 Wro. 
257 Zie m.n. art. 1.2, 1.3 (voor de ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’) en art. 4.2 (voor de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’) 

van de in te voeren Omgevingswet (Ow).  
258 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3276; ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1702. 
259 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Etriplus/gem. Venlo), r.o. 23.2. Zie ook: ABRvS 23 maart 2022, 

ECLI:NL:RVS:2022:844, r.o. 11.3; ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3580 (Zonnepark Daalkampen); ABRvS 1 april 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:958 (Zonnepark Hijken). 
260 Vgl. ABRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:844.  
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inspanningsverplichting kan weigeren planologische medewerking te verlenen.261 Zo kan het niet 

voldoen aan een inspanningsverplichting wel verstrekkende consequenties hebben. 

Tolsma levert mijns inziens terechte kritiek op deze lijn in de jurisprudentie.262 Het 

legaliteitsbeginsel vereist een wettelijke basis voor de inspanningsverplichtingen. Immers, 

initiatiefnemers van wind- en zonneparken worden verplichtingen opgelegd. Deze initiatiefnemers 

moeten zich inspannen om financiële participatie te bewerkstelligen. Dat zal hen meestal een deel van 

de winst kosten. Het is niet helder aan welke wettelijke bevoegdheid de Afdeling de 

inspanningsverplichtingen ontleent. De inspanningsverplichtingen worden opgenomen in beleidsregels. 

Beleidsregels hebben slechts betrekking op de uitoefening van een bestaande bevoegdheid. Uit het 

legaliteitsbeginsel volgt dat alleen algemeen verbindende voorschriften bevoegdheden in het leven 

kunnen roepen. Een beleidsregel die zelfstandig een inspanningsverplichting creëert is dus in strijd het 

legaliteitsbeginsel.263 De inspanningsverplichtingen zijn daarnaast niet terug te voeren op de Wro of de 

Wabo. Als beleidskaders bijvoorbeeld in het kader van een maatschappelijke tender een 

inspanningsverplichting opnemen, levert dat dus naar ik meen strijd op met het legaliteitsbeginsel. 

   

4.3.2 Specialiteit 

Ook als verplichtingen ten aanzien van financiële participatie worden opgenomen in een algemeen 

verbindend voorschrift kan onvoldoende inspanning of resultaat er niet toe leiden dat planologische 

medewerking achterwege wordt gelaten. Daarbij is het mijns inziens irrelevant of het gaat om een 

resultaats- of een inspanningsverplichting. Immers, met het oog op het specialiteitsbeginsel kan 

planologische medewerking slechts worden geweigerd met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’ 

of ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ onder de Omgevingswet.264 Financiële 

participatie kan ook niet als voorwaarde worden gesteld aan de verlening van een omgevingsvergunning, 

gezien het limitatief-imperatief stelsel van artikel 2.10 Wabo.265 Hetzelfde geldt voor de OPA Bouw 

onder de Omgevingswet, waarover het omgevingsplan regels kan stellen met het oog op de belangen 

genoemd in artikelen 5.18 lid 1 jo. 5.21 Ow (zie reeds par. 4.2.2).266 Vreemde belangen van derden, 

zoals het belang om financieel te kunnen participeren, mogen hier geen rol spelen. 

  

4.4 Vergelijkende toets  

Selectie van voorstellen vindt plaats op basis van een vergelijkende toets. In deze deelparagraaf wordt 

eerst de vraag gesteld of een dergelijke vergelijkende toets mag worden gehanteerd in het kader van de 

Wro, de Wabo en de Omgevingswet (par. 4.3.1). Vervolgens onderzoek ik welke belangen mogen 

worden meegewogen in deze vergelijkende toets (par. 4.3.2).  

  

4.4.1 Legaliteit 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de vergelijkende toets in het kader van de maatschappelijke 

tender wordt toegepast voordat formeel een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend. De 

vergelijkende toets vindt dus niet plaats in het kader van de planologische besluitvorming. Toch is de 

vraag of de Wro, de Wabo en de Omgevingswet voldoende wettelijke grondslag bieden om een 

vergelijkende toets te hanteren voor de verdeling van omgevingsvergunningen relevant. Immers, de 

uitkomst van de vergelijkende toets lijkt te bepalen wie in aanmerking komt voor een 

omgevingsvergunning.  

 

 
261 ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Etriplus/gem. Venlo), r.o. 23. In casu was voldaan aan de inspanningsverplichting. 

Uitspraken waarin daadwerkelijk is geoordeeld dat medewerking mocht worden geweigerd vanwege het niet voldoen aan de 

inspanningsverplichting zijn mij niet bekend. 
262 Tolsma, JBplus 2021-6, par. 3.  
263 Bröring e.a. 2022, p. 219.  
264 Art. 3.1, 3.26 lid 2, 3.28 lid 2 Ow. 
265 De afwijkingsmogelijkheden uit artikel 2.12 Wabo bieden dan ook geen mogelijkheid om een omgevingsvergunning te weigeren wegens 
het ontbreken van (een bepaalde vorm van) financiële participatie. Art. 2.10 lid 2 jo. 2.12 Wabo. 
266 Het belang van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid, duurzaam en bruikbaarheid. Een buitenplanse OPA kan daarnaast 

slechts worden toegekend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Art. 5.18 lid 1 sub b Ow jo. art. 8.0a lid 1 
Bkl. 
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De Wro, de Wabo en de Omgevingswet bepalen niet expliciet met welke verdelingsprocedure schaarse 

omgevingsvergunningen verdeeld dienen te worden.267 De vraag in hoeverre het bevoegd gezag dan vrij 

is om een verdelingsprocedure te kiezen, hangt af van de mate van discretie die aan het bestuursorgaan 

toekomt.268 Mijns inziens moet er dan met name sprake zijn van beleidsruimte.269 Als verscheidene 

aanvragen voldoen aan de wettelijke vereisten, dient de vergelijkende toets uit te maken op welke wijze 

gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid. Als er beleidsruimte bestaat om een verdelingsprocedure 

te kiezen, dan kan worden gesproken van een geïmpliceerde bevoegdheid. Laten de Wro en de Wabo 

toe dat een vergelijkende toets wordt gehanteerd voor de verdeling van schaarse 

omgevingsvergunningen? 

 

Er is mij geen jurisprudentie bekend waarin het stelsel van de Wro en de Wabo een probleem vormde 

voor de keuze van een vergelijkende toets voor de verlening van omgevingsvergunningen. In de zaak 

Havenbedrijf was er een vergelijkende toets op basis van een provinciale regeling aan de orde. Deze 

werd gehanteerd voor de verdeling van schaarse omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik.270 De 

appelgronden zagen op het gelijkheidsbeginsel. Blijkbaar was er geen discussie over de vraag of de Wro 

en de Wabo grondslag geven voor een vergelijkende toets. Uit de uitspraak Drimmelen lijkt daarnaast 

te volgen dat de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunningen in punten kan worden 

uitgedrukt en dat een vergelijking toelaatbaar is. Hierbij is vereist dat deze beoordelingswijze op beleid 

is gebaseerd en op objectieve en gelijke wijze wordt gehanteerd.271 

 

In de literatuur bestaat onenigheid ten aanzien van het hanteren van de vergelijkende toets voor de 

verdeling van omgevingsvergunningen voor bouwen.272 A-G Widdershoven ziet in zijn conclusie bij 

Windpark Zeewolde hier geen mogelijkheid voor. Volgens hem brengen het limitatief-imperatief stelsel 

van artikel 2.10 Wabo en de geldende beslistermijn met zich mee dat de eerste aanvraag (mits deze 

voldoet aan het bestemmingsplan) moet worden toegewezen. Een nadere afweging is volgens hem niet 

toegestaan.273 Omdat de Omgevingswet ook een limitatief-imperatief stelsel voor 

omgevingsplanactiviteiten bestaande uit bouwen bevat, zal het voorgaande hier ook opgaan. 

Wolswinkel gaat tegen de opvatting van A-G Widdershoven in. Hij wijst op een uitspraak waarin het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) het in een ander imperatief vergunningsstelsel 

mogelijk acht om een vergelijkende toets te hanteren bij de beoordeling van aanvragen om een schaarse 

machtiging.274 Aanvragen kunnen dan in de tussentijd worden aangehouden of worden geweigerd.275  

Ik sluit me bij A-G Widdershoven aan. Vanwege de geldende beslistermijn en het ontbreken 

van beleidsruimte bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag, is er mijns inziens in beginsel geen 

plaats voor een vergelijkende toets. Voor de maatschappelijke tender is van belang dat de vergelijkende 

toets plaatsvindt voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning is gedaan. De beslistermijn voor 

aanvragen om een omgevingsvergunning gaat dan nog niet lopen. In zoverre dwingt het limitatief-

imperatief stelsel in het kader van omgevingsvergunningen voor bouwen (nog) niet tot een beslissing. 

Indien deze vergelijkende toets alsnog bepalend is voor de vraag wie in aanmerking komt voor een 

omgevingsvergunning, dan bestaat hier mijns inziens echter nog steeds onvoldoende basis voor.  

Wat betreft omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik lijkt men het er in de literatuur 

over eens te zijn dat het hanteren van een vergelijkende toets tot de mogelijkheden behoort. Dat lijkt mij 

terecht, aangezien de artikelen 2.12 Wabo en 5.21 lid 1 sub b Ow beleidsruimte bevatten. Hier geldt 

geen limitatief-imperatief stelsel, waardoor ook A-G Widdershoven geen probleem ziet.276 

 
267 Zie voor de verschillende opties par. 3.2.2.  
268 Van Ommeren 2004, p. 57-58. 
269 Zie voor dit begrip: Bröring & De Graaf 2022, p. 309. 
270 ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2332 (Havenbedrijf), zie m.n. r.o. 13.5. 
271 ABRvS 16 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:437 (Drimmelen), r.o. 15.2.   
272 Art. 2.1 lid 1 sub a Wabo.  
273 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 

punt 4.16. Hij is het op dat punt oneens met Drahmann, die wel ruimte ziet om voor de verlening van omgevingsvergunningen voor bouwen 
een vergelijkende toets te hanteren. A. Drahmann, TBR 2017/156, par. 3.2.1. 
274 CBb 6 november 1991, AB 1994/29.  
275 De kernvraag is volgens Wolswinkel of de weigeringsgronden van het limitatief-imperatief stelsel uit artikel 2.10 Wabo een 
aanknopingspunt bieden voor een vergelijkende toets. Wolswinkel, TO 2018, nr. 3, par. 4.3.  
276 Het kader dwingt niet tot toekenning als niet is voldaan aan een weigeringsgrond, zoals bij het limitatief-imperatief stelsel het geval is. 

Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 
punt 4.19; Wolswinkel 2018, par. 4.3.   
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4.4.2 Specialiteit 

Nu een vergelijkende toets om schaarse omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik te verdelen tot 

de mogelijkheden behoort, is de vraag wat mee mag wegen in deze vergelijkende toets. De literatuur is 

hier eenduidig over: alleen ruimtelijke aspecten mogen een rol spelen. A-G Widdershoven acht de 

verdeling van omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik mogelijk, maar stelt hierbij als eis dat 

de criteria ruimtelijk-relevant zijn.277 Drahmann stelt dezelfde eis, namelijk: ‘mits de 

beoordelingscriteria te relateren zijn aan het belang van een goede ruimtelijke ordening.’ Ook Dieperink 

sluit zich hierbij aan.278  

De rechtspraak is op dit punt wat verwarrend. De vergelijkende toets in het kader van de zaak 

Havenbedrijf zag op louter ruimtelijke aspecten.279 In de uitspraak heeft de Afdeling mijns inziens niet 

expliciet overwogen dat die beperking tot ruimtelijke aspecten ook vereist was.280 In zoverre biedt de 

uitspraak aanknopingspunten voor het standpunt dat een vergelijkende toets mogelijk is, mits die louter 

bestaat uit ruimtelijk-relevante criteria.281 In de zaak Drimmelen was ook aan de orde dat het bevoegd 

gezag aanvragen op basis van criteria waardeerde, maar was één van die criteria ‘maatschappelijke 

meerwaarde’. Onder ‘maatschappelijke meerwaarde’ viel onder meer ‘sociale participatie’, waarbij een 

omwonendenregeling en mede-eigenaarschap als voorbeeld werden genoemd.282 Het gehanteerde 

puntensysteem was volgens het bevoegd gezag enkel bedoeld om de keuzes bij de toetsing aan het beleid 

te objectiveren. Volgens appellanten was geen sprake van een objectieve en gelijke verdeling. De 

Afdeling overweegt hier als volgt: 
 

‘15.2. (…) Anders dan Naga Solar en anderen stellen, staat niets eraan in de weg dat de inhoudelijke 

toets van de verschillende aanvragen aan het beleidskader ter objectivering in punten wordt uitgedrukt, 

zoals is gebeurd. Naga Solar en anderen betogen echter wel terecht dat dit er niet toe heeft geleid dat de 

door de rechtbank vastgestelde gebreken in het besluit zijn weggenomen. 

Allereerst is de Afdeling van oordeel dat het hiervoor genoemde puntensysteem niet volgt uit het 

beleidskader, waar het puntensysteem is gebaseerd op de vergelijking met andere zonneparkprojecten en 

het zich daarvan al dan niet onderscheiden. Dat onderscheidende aspect is niet op het beleidskader terug 

te voeren en het maakt bovendien dat de verschillende aanvragen bij de toetsing onderling juist wel met 

elkaar zijn vergeleken. Dat verhoudt zich niet met de stelling van het college dat de aanvragen puur op 

hun eigen kwalificaties zijn beoordeeld. (…)’  

De Afdeling lijkt er geen problemen mee te hebben dat niet alle criteria ruimtelijk-relevant zijn. De 

omstandigheid dat dit systeem niet geheel uit het beleidskader volgt, is wel problematisch. Daarnaast 

ziet de Afdeling ‘een onjuiste uitleg van de criteria en een niet beargumenteerde voorkeur’ voor de 

aanvraag die is toegewezen. Uiteindelijk vernietigt zij het bestreden besluit. Men kan zich afvragen of 

hieruit volgt dat de Afdeling de toetsing van niet ruimtelijk-relevante criteria in een vergelijkende toets 

mogelijk acht. Vermoedelijk is dat niet het geval. De gronden voor hoger beroep zien niet op het 

specialiteitsbeginsel, maar op het gelijkheidsbeginsel. De vraag of het bestreden besluit voldoet aan het 

specialiteitsbeginsel, valt dus buiten de omvang van het geding.283 Zij verwijst ook niet naar de 

jurisprudentielijn van Etriplus/Gemeente Venlo aangaande inspanningsverplichtingen in beleid.284 Het 

is daarom aannemelijk dat de Afdeling zich om die reden niet heeft uitgelaten over de toelaatbaarheid 

van de niet ruimtelijk-relevante criteria.   

 
277 Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 (Windpark Zeewolde), 

punt 4.21.  
278 Dieperink, TBR 2022/11, par. 3.2. 
279 Zie hiervoor: Provincie Noord-Holland, ‘Uitvoeringsregeling verdeelprocedure herstructurering Wind op Land’ (oud), te vinden op: 

www.lokaleregelgeving.overheid.nl, art. 5 lid 2: ‘Een aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate de ruimtelijke kwaliteit ervan hoger is’.  
280 ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2332 (Havenbedrijf), zie m.n. r.o. 13.5. 
281 Zie voor dit standpunt: Concl. A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2018:1847, bij ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198 

(Windpark Zeewolde), punt 4.7. 
282 Gemeente Drimmelen, ‘Beleidskader grootschalige zonnevelden Drimmelen’, 4 september 2018, www.drimmelen.nl, par. 2.2.  
283 Art. 8:69 Awb. Aan materiële rechtsbeginselen, zoals het specialiteitsbeginsel, wordt in de regel niet ambtshalve getoetst. Marseille & 

Tolsma 2022, p. 229.  
284ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Etriplus/gem. Venlo). 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR385659
https://drimmelen.nl/file/1620/download
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Wat de daadwerkelijke opvatting van de Afdeling op dit punt is, zal hopelijk gauw uit jurisprudentie 

blijken. Mijns inziens zijn de opvattingen die in de literatuur naar voren zijn gekomen juist. De 

bevoegdheid om een vergelijkende toets te hanteren bij de verdeling van omgevingsvergunningen volgt 

impliciet uit de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen of te weigeren. Dat betekent dat 

dezelfde begrenzingen gelden, waaronder de begrenzing van het specialiteitsbeginsel.285 De 

overwegingen om een omgevingsvergunning te verlenen of af te wijzen moeten daarom ruimtelijk van 

aard zijn. De omstandigheid dat draagvlak of een eerlijke verdeling van lusten en lasten ontbreekt is in 

dit kader niet relevant.   

 

4.5 Toetsing aanvraag omgevingsvergunning  

In het voorgaande is geconcludeerd dat uit het legaliteits- en het specialiteitsbeginsel volgt dat in elk 

geval geen resultaatsverplichting met betrekking tot financiële participatie mag worden opgelegd aan 

initiatiefnemers. Hoewel het opleggen van een inspanningsverplichting hieromtrent in de rechtspraak 

wel toelaatbaar is geacht, lijken de beginselen zich ook hiertegen te verzetten. Daarnaast is gebleken dat 

in een vergelijkende toets louter ruimtelijk-relevante criteria kunnen worden meegewogen. Wat heeft 

dit als gevolg voor de besluitvorming op aanvragen om een omgevingsvergunning? 

 

De handreikingen en beleidskaders doen voorkomen alsof de uitkomst van de vergelijkende toets 

bepalend is voor de verdeling van omgevingsvergunningen. De beoordeling van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning en de beoordeling op basis van de maatschappelijke tender lopen uiteen. Immers, 

in het kader van de maatschappelijke tender spelen mede niet ruimtelijk-relevante aspecten, zoals 

financiële participatie, een rol. Wanneer na een maatschappelijke tender een aanvraag wordt gedaan om 

een omgevingsvergunning, geldt het gewoonlijke beoordelingskader uit de Wabo of uit de toekomstige 

Omgevingswet. Als de uitkomst van de maatschappelijke tender wordt gevolgd in het 

vergunningsproces, dan handelt het bevoegd gezag dus in strijd met de beginselen van legaliteit en 

specialiteit. Dat geldt ook wanneer verplichtingen ten aanzien van financiële participatie worden 

opgenomen in voorschriften die aan een omgevingsvergunning worden verbonden.286 

Daarnaast geschiedt de besluitvorming ten aanzien van omgevingsvergunningen door het 

college van burgemeester en wethouders, terwijl voor de beoordeling van een maatschappelijke tender 

een ander orgaan, namelijk een commissie is ingesteld. De feitelijke voorselectie van aanvragen 

geschiedt dus door een commissie die niet democratisch is gelegitimeerd en geen wettelijke basis 

hiervoor heeft.287  

Als de aanvraag van een initiatiefnemer vanwege een lage score op niet-ruimtelijke criteria 

buiten behandeling wordt gelaten of wordt geweigerd, dan kan dit besluit worden vernietigd. Aan de 

andere kant geldt dat een initiatiefnemer die een positief principebesluit heeft ontvangen, gelet op de 

gesignaleerde juridische knelpunten niet kan verwachten dat het besluit tot toekenning standhoudt.288 

Daarnaast staat het initiatiefnemers die niet aan de maatschappelijke tender hebben 

deelgenomen vrij om een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen. Deelname aan een 

maatschappelijke tender is immers geen aanvraagvereiste dat uit de wet of de relevante besluiten en 

regelingen volgt.289 Aangezien de maatschappelijke tender van buitenwettelijke aard is, kan het 

onthouden van deelname aan deze procedure geen reden zijn om een aanvraag buiten behandeling te 

laten of af te wijzen.290 Dat kan betekenen dat het vergunningenplafond wordt bereikt, waardoor een 

andere initiatiefnemer achter het net vist.  

De maatschappelijke tender is wat dat betreft misleidend. Hierbij spelen niet alleen het 

legaliteits- en specialiteitsbeginsel, maar ook het vertrouwensbeginsel en het beginsel van fair play.291 

Burgers kunnen door de voorstelling van zaken uit de handreikingen en beleidskaders op het verkeerde 

been worden gezet. Zij kunnen hierdoor menen dat een hoge score op de maatschappelijke tender vereist 

 
285 Zie onder meer: Wolswinkel 2013, p. 117.  
286 Art. 2.22 lid 2 Wabo jo. art. 2.10 en 2.12 Wabo; 5.34 Ow.  
287 Terwijl het college van burgemeester en wethouders wordt benoemd en ontslagen door de rechtstreeks gekozen gemeenteraad en 

verantwoording aan de gemeenteraad is verschuldigd. Artt. 35, 49 en 169 Gemw; art. 129 Gw. 
288 Artt. 3:3 en 3:4 lid 1 Awb; art. 8:72 Awb.  
289 Art. 2.8 Wabo; hoofdstuk 4 Besluit omgevingsrecht; art. 1.1 Regeling omgevingsrecht. Onder de Ow: afd. 7.2 Omgevingsregeling. 
290 Zie de weigeringsgronden voor omgevingsvergunningen voor bouwen in art. 2.10 Wabo, zie m.n. ook 2.10 lid 2 Wabo t.a.v. afwijken.   
291 Er wordt vertrouwen ontleend aan een onrechtmatig systeem. 
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is om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning, terwijl dat niet het geval mag zijn. Met 

het oog op de rechtszekerheid is dat mijns inziens kwalijk.  

 

4.6 Anterieure overeenkomst  

De afspraken die op basis van de maatschappelijke tender worden gemaakt worden veelal neergelegd in 

anterieure overeenkomsten. In een enkel beleidsdocument is opgenomen dat hierin afspraken over 

financiële participatie worden opgenomen. Is daar een bevoegdheid voor? Is het toegestaan om 

afspraken over financiële participatie in een anterieure overeenkomst op te nemen? 

Het staat overheden in beginsel vrij om privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten .292 De bevoegdheid 

tot het sluiten van een anterieure overeenkomst is opgenomen in artikel 6.24 Wro. Zoals blijkt uit de 

tekst van het artikel, ziet de anterieure overeenkomst in de eerste plaats op het verhalen van 

grondexploitatiekosten. Financiële participatie kan lijken op de financiële bijdrage voor ruimtelijke 

ontwikkelingen ex artikel 6.24 lid 1 sub a Wabo, maar is dit niet (zie par. 2.1). In het kader van 

publiekrechtelijk kostenverhaal is het bevoegd gezag gebonden aan de kostensoortenlijst uit het Besluit 

ruimtelijke ordening (hierna: Bro).293 In het kader van een anterieure overeenkomst kan de overheid 

verder gaan dan het Bro toelaat, mits hiervoor een grondslag in een structuurvisie bestaat.294 Een 

structuurvisie kan alleen beleidsregels bevatten met het oog op een goede ruimtelijke ordening.295  

Betaalplanologie is daarbij ongeoorloofd. In de kern houdt dit uitgangspunt in dat het niet is 

toegestaan om planologische ontwikkelingen te kopen.296 Uit de rechtspraak blijkt dat sprake is van 

betaalplanologie als in een anterieure overeenkomst aantoonbaar meer en substantieel hogere kosten 

worden overeengekomen dan met een exploitatieplan mogelijk is. In dat geval maakt het 

overheidslichaam misbruik van zijn bevoegdheden.297 Overigens is geen sprake van betaalplanologie als 

medewerking afhankelijk wordt gesteld van economische uitvoerbaarheid.298 

Een recente uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant kan twijfel opwekken over de vraag of men 

in een (verplichte) anterieure overeenkomst iets kan regelen over financiële participatie.299 In casu was 

aan de orde dat in een provinciale verordening en gemeentelijk beleid voorwaarden met betrekking tot 

financiële participatie waren opgenomen. In de provinciale verordening waren deze voorwaarden 

geschaard onder de noemer ‘maatschappelijke meerwaarde’. Hieromtrent waren afspraken met een 

initiatiefnemer van een zonneveld neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst en anterieure 

overeenkomst. De eisers in de zaak betwijfelden of hiermee de vereisten uit de provinciale verordening 

en het beleid voldoende werden gewaarborgd. De rechter merkt op dat het gaat om aspecten die niet 

ruimtelijk-relevant zijn. Mede op basis daarvan overweegt de rechter dat het aangaan van de 

overeenkomst voldoende is. Volgens annotator Karens is deze overweging opvallend, aangezien het 

verlenen van een verklaring van geen bedenkingen afhankelijk is gesteld van een 

samenwerkingsovereenkomst met afspraken over financiële participatie. Hij wijst daarbij op het risico 

van ongeoorloofde betaalplanologie. Daarnaast hadden de vereisten ten aanzien van financiële 

participatie wegens het ontbreken van een ruimtelijk-relevant belang niet eens opgenomen mogen 

worden in een provinciale verordening.300   

Het is afwachten of deze uitspraak standhoudt. Financiële participatie ziet niet op ruimtelijke-

relevante aspecten en leidt tot andere en veel hogere kosten dan de overheid in het kader van 

grondexploitatie kan vragen.301 Als het sluiten van een anterieure overeenkomst met afspraken over 

financiële participatie als voorwaarde wordt gesteld voor het verlenen van planologische medewerking, 

levert dit daarom hoogstwaarschijnlijk ongeoorloofde betaalplanologie op.302 De Omgevingswet gaat 

naar verwachting niet meer ruimte bieden om voorwaarden over financiële participatie in een verplichte 

 
292 Art. 2:1 en 2:5 BW; Huisman & Van Ommeren 2019, p. 415.  
293 Art. 6.13 Wro jo. afd. 6.2 Bro. 
294 Kamerstukken I 2006/07, 30218, nr. D. 
295 Art. 2.1 Wro.  
296 Muñoz Gielen, ‘Hoe recente jurisprudentie de afdwingbaarheid versterkt van het privaatrechtelijke kostenverhaal: mogelijkheden voor 
gemeenten’, BR 2020/10.  
297 Rb. Noord-Holland 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:7272 m.nt. E.W.J. de Groot, r.o. 5.16.  
298 ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2950 (Bestemmingsplan Buitengebied Mulligen). Muñoz Gielen, BR 2020/10, par. 3.  
299 Rb. Oost-Brabant 30 juni 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2680 m.nt. Karens.  
300 Karens, TBR 2022/87.  
301 Vgl. het richtbedrag uit de NWEA-gedragscode van € 0,40-0,50/Mwh.  
302 Zie ook: Bregman & Karens, TBR 2020/118, par. 4.3; Tolsma, JBplus 2021-6, p. 75-76. 
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overeenkomst op te nemen.303 Waar precies de grens van ongeoorloofde betaalplanologie ligt, zal zich 

nog in rechtspraak moeten uitkristalliseren.  

 

4.7 Tussenconclusie  

Met het oog op de beginselen van legaliteit en specialiteit is de maatschappelijke tender mijns inziens 

niet toelaatbaar. Allereerst kan met zekerheid worden gezegd dat het niet is toegestaan om 

randvoorwaarden met betrekking tot financiële participatie te stellen. Voorwaarden voor deelname aan 

een maatschappelijke tender, zoals verplichte afdracht aan een omgevingsfonds, zijn dus niet toegestaan. 

De rechtspraak laat een inspanningsverplichting wel toe, hoewel de toelaatbaarheid daarvan ook sterk 

kan worden betwijfeld. Daarnaast kan het belang om financiële participatie te realiseren geen reden zijn 

om een vergunningenplafond vast te stellen. Ook kan de vraag of in financiële participatie wordt 

voorzien geen rol spelen in een vergelijkende toets. Overigens is de jurisprudentie op dit laatste punt 

wel wat onduidelijk. Afspraken over financiële participatie kunnen met het oog op het 

specialiteitsbeginsel voorts niet worden opgenomen in voorschriften bij een omgevingsvergunning. Tot 

slot levert een verplichte anterieure overeenkomst waarschijnlijk ongeoorloofde betaalplanologie op.  

Al deze constateringen brengen met zich mee dat de uitkomst van de maatschappelijke tender 

niet kan meespelen in de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning. In het kader van de 

beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt een ander beoordelingskader 

gehanteerd. Initiatiefnemers die vanwege een te lage score op financiële participatie worden afgewezen 

in de tender, kunnen alsnog aanspraak maken op een omgevingsvergunning. Hetzelfde geldt voor 

initiatiefnemers die hier niet aan hebben deelgenomen. Burgers kunnen door de handreikingen en 

beleidskaders op het verkeerde been worden gezet. Deze beleidskaders doen voorkomen alsof een goede 

score op financiële participatie van belang is om in aanmerking te kunnen komen voor een 

omgevingsvergunning, terwijl financiële participatie in werkelijkheid geen rol mag spelen.  

De wetgever zou er mijns inziens goed aan doen om te voorzien in een deugdelijke basis om 

effectief te kunnen sturen op financiële participatie. Dat hiervoor een zodanig omslachtige procedure is 

bedacht, getuigt er al van dat hier behoefte aan is. Een sluiproute om aspecten die niet ruimtelijk-relevant 

zijn alsnog een rol te kunnen laten spelen in planologische besluitvorming druist in elk geval in tegen 

de beginselen van onze rechtsstaat.  

5 Toelaatbaarheid maatschappelijke tender op overheidsgronden 
 

In het kader van de maatschappelijke tender op overheidsgronden wordt bepaald welke initiatiefnemer 

de beschikking krijgt over de gronden. Deze initiatiefnemer kan in aanmerking komen voor een 

omgevingsvergunning, mits aan ruimtelijk-relevante voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Deze variant 

staat zo verder van de planologische besluitvorming af. Er zit immers nog een schakel tussen de 

maatschappelijke tender en de verlening van de omgevingsvergunning, namelijk een gronduitgifte-

overeenkomst, huurovereenkomst en/of de vestiging van een recht van opstal (zie par. 3.1.3).  

 De initiatiefnemer wordt alleen geselecteerd als contractspartner indien hij voldoende 

(financiële) participatie aanbiedt in zijn participatieplan. Zo worden mogelijkerwijs verstrekkende eisen 

gesteld aan initiatiefnemers. In het kader van het project “Zon langs de A7” uit de verkenning is lokaal 

eigendom en een vorm van financiële participatie waar minderdraagkrachtigen van kunnen profiteren 

verplicht gesteld. Hoewel de precieze omvang van de financiële participatie niet is vastgesteld, zullen 

deze verplichtingen financiële consequenties hebben voor de initiatiefnemers.304 

Volgens Bregman en Karens kan de overheid in het kader van gronduitgifte eisen stellen ten 

aanzien van financiële participatie.305 Tolsma en Blekkenhorst komen op basis van de uitspraken Kunst- 

en antiekstudio/Lelystad en Chidda tot dezelfde bevinding, maar houden hierbij een slag om de arm.306 

Het is de vraag of het privaatrecht inderdaad zo vrij is, of dat er ook argumenten wijzen op 

ontoelaatbaarheid. In hoeverre kan de overheid bij het selecteren van een contractspartner het aanbieden 

 
303 Art. 13.22 Ow; Bregman & Karens 2020, TBR 2020/118, par. 4.4.  
304 Een omgevingsfonds kan al duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar kosten. Zie hiervoor: Bakker & Tolsma, TO 2021/03. 
305 Bregman & Karens, TBR 2020/118, p. 768. 
306 Tolsma & Blekkenhorst 2020.  
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van financiële participatie meewegen of als voorwaarde stellen? En in hoeverre is het toelaatbaar dat 

afspraken over financiële participatie in de genoemde overeenkomsten of akten worden opgenomen?  

Om deze vragen zoveel mogelijk te beantwoorden onderzoek ik eerst in hoeverre de beginselen 

van legaliteit en specialiteit een rol spelen (par. 5.1). Vervolgens wordt op basis van het Windmill-arrest 

geanalyseerd of het meewegen of bedingen van financiële participatie in het kader van de genoemde 

privaatrechtelijke handelingen een ongeoorloofde doorkruising kan opleveren van de Wro en in de 

toekomst de Omgevingswet (par. 5.2). Daarna behandel ik rechtspraak over privaatrechtelijk 

overheidshandelen in het kader van de ruimtelijke ordening en kostenverhaal (par. 5.3). Geëindigd wordt 

met een tussenconclusie (par. 5.4).  

 

5.1 Legaliteit en specialiteit  

Overheden zijn voor wat betreft het vermogensrecht in beginsel aan een natuurlijk persoon 

gelijkgesteld.307 Evenals natuurlijke personen kunnen overheden overeenkomsten sluiten, beperkte 

rechten vestigen, of anderszins via het privaatrecht handelen. Hierbij is de privaatrechtelijk handelende 

overheid gebonden aan de grondrechten en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.308  

 De beginselen van legaliteit en specialiteit zien op ingrijpend overheidshandelen. Hierbij zal het 

gaan om de overheid die eenzijdig een gebod of een verbod oplegt aan burgers (zie nader par. 4.1). Bij 

privaatrechtelijk overheidshandelen is hier in de regel geen sprake van. Het legaliteitsbeginsel verplicht 

dus in beginsel niet om een specifieke wettelijke basis voor het verrichten van bepaalde 

privaatrechtelijke handelingen.309 Als er geen specifieke basis hoeft te zijn, is de overheid ook niet aan 

bepaalde doelen gebonden, zoals volgt uit het specialiteitsbeginsel. Huisman constateert dat het 

legaliteitsbeginsel betrekking heeft op de bevoegdheid om publiekrechtelijk te handelen. Voor 

privaatrechtelijk handelen geldt de doorkruisingsformule uit het arrest Windmill.310 

De doorkruisingsformule hangt nauw samen met de beginselen van legaliteit en specialiteit. 

Immers, met de doorkruisingsformule wordt nagegaan of de overheid door privaatrechtelijk te handelen 

een publiekrechtelijke regeling of een publiekrechtelijk systeem wordt doorkruist.311 Als een overheid 

zonder begrenzingen via het privaatrecht zou kunnen handelen, dan is de vraag wat de beginselen van 

legaliteit en specialiteit nog waard zouden zijn. Wat de doorkruisingsformule inhoudt voor de 

maatschappelijke tender op overheidsgronden, wordt in het navolgende onderzocht.  

 

5.2 Doorkruisingsleer en toepassing 

Bij vragen omtrent de toelaatbaarheid van privaatrechtelijk overheidshandelen wordt een centrale plaats 

gegeven aan het arrest Windmill.312 Het arrest gaat over de vraag ‘of de overheid, ingeval haar bij een 

publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, 

die belangen ook mag behartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht 

toekomende bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheid 

overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een vordering op grond van een 

jegens haar gepleegde onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te stellen.’313 Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden, dient volgens de Hoge Raad eerst te worden nagegaan of de desbetreffende 

publiekrechtelijke regeling in een antwoord hierop voorziet. Als dat niet het geval is, is beslissend ‘of 

het gebruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist.’. 

Hiervoor is allereerst de inhoud en strekking van de desbetreffende publiekrechtelijke regeling relevant. 

Daarnaast is van belang op welke wijze en mate de publiekrechtelijke regeling de belangen van burgers 

beschermt. Tot slot speelt de vraag of met de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan 

worden bereikt een rol.314 

 
307 Art. 2:1 jo. 2:5 BW.  
308 Art. 3:1 lid 2 Awb jo. 3:14 BW. HR 26 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2051 (Rasti Rostelli), HR 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987 
(Amsterdam/Ikon). 
309 Hier zijn uitzonderingen op. Zie bijv. HR 8 mei 1998, AB 1998/390 m.nt. Th.G. Drupsteen (Staat/Lenger).  
310 Huisman, JBPlus 2020 (1), par. 3.1.  
311 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965 (Windmill); Duijkersloot e.a. 2010, p. 19.  
312 Zie bijvoorbeeld: Huisman & Van Ommeren 2019, par. 9.1-9.3.  
313 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965 (Windmill), r.o. 3.2.  
314 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965 (Windmill), r.o. 3.2.  
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Voordat de doorkruisingsformule wordt toegepast op de maatschappelijke tender op overheidsgronden, 

dient de vraag te worden gesteld of deze situatie binnen de reikwijdte van de doorkruisingsformule valt. 

In het kader van de maatschappelijke tender op overheidsgronden worden bepaalde algemene belangen 

nagestreefd door onder meer overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten. Het Windmill-arrest gaat 

over de vraag of in de situatie dat een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van bepaalde belangen 

bevoegdheden toekent, diezelfde belangen ook via het privaatrecht mogen worden behartigd. Dit 

preadvies gaat over het meewegen of verplichten van financiële participatie, zoals dat in de 

maatschappelijke tender geschiedt. Financiële participatie ziet op het belang van acceptatie van en 

draagvlak voor wind- en zonneparken. Zoals bekend, ontbreekt een regeling die met het oog op deze 

belangen in bevoegdheden voorziet. Strikt genomen valt de situatie van de maatschappelijke tender 

mijns inziens dus niet onder de reikwijdte van de doorkruisingsformule.  

Indien de toelaatbaarheid ooit wordt getoetst, komt de Hoge Raad waarschijnlijk niet toe aan de 

doorkruisingsformule.315 Hij kan de toelaatbaarheid van het privaatrechtelijk overheidshandelen nog 

steeds via andere toetsingsmaatstaven beoordelen, zoals van misbruik van bevoegdheid of strijd met de 

wet.316 Misbruik van bevoegdheid wordt gezien als de privaatrechtelijke pendant van het verbod van 

détournement de pouvoir.317 De burgerlijke rechter is wat betreft de keuze van een toetsingsmaatstaf 

niet altijd consistent.318 In een enkel geval wordt de doorkruisingsformule toegepast, terwijl geen 

publiekrechtelijke regeling bevoegdheden met het oog op dezelfde belangen toekent. Ook als de 

doorkruisingsformule niet expliciet wordt genoemd, is soms een soortgelijke redenering zichtbaar.319 

Daarom bespreek ik hierna toch arresten waarin de doorkruisingsformule wordt toegepast. Deze arresten 

kunnen inzicht geven in de grenzen om te contracteren over financiële participatie, ongeacht welke 

maatstaf de Hoge Raad hanteert.  

 

5.3 Andere rechtspraak  

In het navolgende besteed ik aandacht aan jurisprudentie over de toelaatbaarheid van privaatrechtelijk 

overheidshandelen in het kader van de ruimtelijke ordening en kostenverhaal. Omdat door de 

gronduitgifte-overeenkomst wordt bepaald wie een omgevingsvergunning kan aanvragen, raakt deze de 

ruimtelijke ordening. In het kader van de ruimtelijke ordening worden de arresten Kunst- en antiekstudio 

en Chidda besproken. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met het arrest Alkemade/Hornkamp. 

In deze zaak ging het om niet ruimtelijk-relevante voorwaarden die in een bevoegdhedenovereenkomst 

waren vastgelegd. 

Daarnaast heeft het contracteren over financiële participatie trekken van kostenverhaal zoals 

geregeld in de Wro. Met name de arresten Brandweerkosten, Nunspeet/Mulder en Beuningen/VvE 

Blankenburg zijn in dit kader van belang. Hoewel het bij financiële participatie niet gaat om kosten die 

door de overheid zijn gemaakt, gaat het in veel gevallen om financiële verplichtingen.  

Wellicht kunnen parellellen worden getrokken met de zojuist genoemde jurisprudentie. 

Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke verschillen in de verschillende casus. Wat zijn de argumenten die 

pleiten voor toelaatbaarheid van het genoemde overheidshandelen, waarbij financiële participatie als 

voorwaarde wordt gesteld of wordt meegewogen? En zijn er ook argumenten die wijzen op 

ontoelaatbaarheid? 

 

5.3.1 Ruimtelijke ordening 

In het arrest Kunst- en antiekstudio Lelystad was aan de orde dat de gemeente Lelystad bij de 

gronduitgifte had bedongen dat Kunst- en antiekstudio voor de verhuur van ruimten toestemming nodig 

had van de gemeente. Het beding zag op grondgebruik en leverde een beperking op van wat op basis 

van het bestemmingsplan was toegelaten. De Hoge Raad merkte eerst op dat de WRO (oud) geen 

antwoord gaf op de vraag in hoeverre het gemeenten vrijstond om middels gronduitgifte voorwaarden 

omtrent grondgebruik op te nemen. Daarna kwam de Hoge Raad vrij snel tot het oordeel dat de WRO 

 
315 Duijkersloot e.a. 2010, p. 31. Zie bijvoorbeeld: HR 5 juni 2009, AB 2009/327, m.nt. G.A. van der Veen (Amsterdam/Geschiere). 
316 Art. 3:13 BW; art. 3:40 BW.  
317 Duijkersloot e.a. 2010, p. 98.  
318 In het kader van het arrest Brandweerkosten werd, hoewel de voorliggende publiekrechtelijke regeling geen bevoegdheden met betrekking 
tot kostenverhaal bevatte, toch de doorkruisingsformule gehanteerd. Zie Duijkersloot e.a. 2010, p. 43; HR 11 december 1992, AB 1993, m.nt. 

G.A. van der Veen (Brandweerkosten).  
319 Zie bijvoorbeeld: HR 8 juli 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, m.nt. M. Scheltema (Kunst- en Antiekstudio Lelystad) en HR 24 december 
2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3642 m.nt. G.A. van der Veen (Chidda).  
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(oud) hier niet aan in de weg stond. Hierbij speelde een grote rol dat het stellen van voorwaarden omtrent 

grondgebruik tientallen jaren bestaande gemeentelijke praktijk was.320 Het zou aan de wetgever zijn om 

een dergelijke praktijk een halt toe te roepen.  

De lijn van Kunst- en Antiekstudio Lelystad is bevestigd in het arrest Chidda. De gemeente 

Amsterdam had in casu bij de verkoop van grond bedongen dat de gronden alleen mochten worden 

gebruikt voor de bouw en reparatie van schepen. Het bestemmingsplan liet daarentegen gebruik voor 

andere doeleinden toe. De Hoge Raad herhaalde de overweging uit Kunst- en antiekstudio Lelystad over 

de geoorloofdheid van verdergaande contractuele voorwaarden in het kader van WRO.321 Overigens 

heeft de Hoge Raad in geen van beide arresten expliciet verwezen naar de doorkruisingsformule. 

Uit deze arresten blijkt dat de Hoge Raad veel vrijheid aan overheden geeft om als eigenaar te 

contracteren op het punt van de ruimtelijke ordening. De Hoge Raad stelt zich welwillend op als het 

gaat om gemeentelijke praktijken in het algemeen belang. Voor een vergelijking tussen de casus van 

Kunst- en antiekstudio Lelystad en Chidda enerzijds en het verplichten of meewegen van financiële 

participatie in een gronduitgifte-overeenkomst anderzijds moet echter worden gewezen op een 

belangrijk verschil. Bedingen ten aanzien van financiële participatie zien niet op de ruimtelijke ordening, 

anders dan bij de bedingen die in de bovenstaande uitspraken aan de orde waren. Hetgeen in deze 

uitspraken werd bedongen, had met aanwending van planologische bevoegdheden geregeld kunnen 

worden. Waar in het kader van financiële participatie geen publiekrechtelijke route bestaat om 

voorwaarden te stellen, bestaat deze wel ten aanzien van het grondgebruik. Als met een 

publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald, is dat meestal een signaal 

dat het privaatrechtelijk overheidshandelen geoorloofd is.322 Op dit uitgangspunt bestaan 

uitzonderingen, zoals uit jurisprudentie is gebleken. Een aantal uitspraken over kostenverhaal zijn op dit 

punt het behandelen waard (zie nader par. 5.3.2).  

 

In het kader van de ruimtelijke ordening valt voorts te wijzen op het arrest Alkemade/Hornkamp. Hier 

ging het niet om een gronduitgifte-overeenkomst, maar om een bevoegdhedenovereenkomst. De 

gemeente Alkemade had planologische medewerking afhankelijk gesteld van een beding dat verkoop 

en verhuur van de te bouwen woningen slechts toestond aan ingezetenen of personen met economische 

binding met de gemeente. De Hoge Raad overwoog dat de WRO (oud) slechts bevoegdheden toekende 

in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Door medewerking afhankelijk te stellen van bedingen 

aangaande de woonruimteverdeling, werd in strijd met het verbod van détournement de pouvoir 

gehandeld. Hierdoor was het beding in strijd met de openbare orde en dus nietig.323  

De bij de verkenning onderzochte tender (“Zon langs de A7”) heeft trekken van een 

bevoegdhedenovereenkomst. In het Biedboek is namelijk opgenomen dat de betrokken gemeenten 

positief tegenover een zonnepark op de betreffende locaties staan en bereid zijn medewerking hieraan 

te verlenen, mits wordt voldaan aan het gemeentelijke participatiebeleid.324 Planologische medewerking 

wordt hier dus afhankelijk gesteld van voorwaarden aangaande financiële participatie. Mijns inziens zou 

een dergelijk beding dan ook net als bij Alkemade/Hornkamp in strijd zijn met het verbod van 

detournement de pouvoir.  

Als in het kader van gronduitgifte of het sluiten van huurovereenkomsten financiële participatie 

een rol speelt zonder dat iets wordt toegezegd over planologische medewerking, bevindt de overheid 

zich naar ik meen nog steeds in juridisch grijs gebied. Een bevoegdhedenovereenkomst en gronduitgifte-

overeenkomst werken in principe hetzelfde uit. Alleen de initiatiefnemer die voldoende financiële 

participatie aanbiedt kan planologische medewerking krijgen.325 Op deze wijze worden zonder 

wettelijke basis verstrekkende verplichtingen aan initiatiefnemers opgelegd. Men kan zich afvragen wat 

de jurisprudentie over het bedingen van financiële verplichtingen op dit punt kan bijbrengen.  

 

 
320 HR 8 juli 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, m.nt. M. Scheltema (Kunst- en Antiekstudio Lelystad), r.o. 3.3. De omstandigheid dat door 

de voorwaarden het gebruik van de grond verder werd beperkt of verboden dan volgens het bestemmingsplan in het algemeen geoorloofd 
was, werd door de Hoge Raad ook niet problematisch geacht. 
321 HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3642 m.nt. G.A. van der Veen (Chidda), r.o. 3.4.  
322 HR 26 januari 1990, ECLI:NL:PHR:1990:AC0965, m.nt. P.W.A. Gerritzen-Rode (Windmill), r.o. 3.2.  
323 Art. 3:40 BW; HR 3 april 1998, ECLI:NL:PHR:1998:AN5655, m.nt. A.R. Bloembergen (Alkemade/Hornkamp), r.o. 3.3.2.  
324 Biedboek 2022, p. 12 en 13.  
325 Zie voor kritiek op de lijn van Kunst- en Antiekstudio Lelystad en Chidda afgezet tegen Alkemade/Hornkamp: Van der Veen, AB 2005/58 
(Chidda), punt 3.  



Preadvies mr. D.E. Bakker, Jonge VAR 2022 

39 

 

5.3.2 Kostenverhaal  

De omstandigheid dat geen vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt met een publiekrechtelijke 

regeling maakt meestal dat privaatrechtelijk overheidshandelen niet leidt tot een onaanvaardbare 

doorkruising van die regeling. Een uitzondering hierop volgt uit het arrest Brandweerkosten.326 De 

gemeente Amsterdam had getracht de kosten van het nablussen van een brandend schip te verhalen op 

de eigenaresse van het schip. Om de toelaatbaarheid van dit kostenverhaal te toetsen, paste de Hoge 

Raad de doorkruisingsformule uit Windmill toe. Op basis van het doel en de strekking van de 

Brandweerwet kwam de Hoge Raad tot het oordeel dat een dergelijk kostenverhaal deze wet op 

onaanvaardbare wijze doorkruiste. De wetgever had doelbewust afgezien van een bevoegdheid tot 

kostenverhaal, aangezien een dergelijke bevoegdheid een drempel zou vormen om bij een brand tot 

alarmering over te gaan. 

 Interessant is dat op het punt van financiële participatie de wetgever ook bewust heeft afgezien 

van wettelijke regulering. Belangrijk verschil is dat de reden daarvoor niet is dat de wetgever financiële 

participatie onwenselijk vindt, zoals bij kostenverhaal bij brand het geval was, maar dat het beter aan de 

praktijk kon worden overgelaten. De mogelijkheid tot privaatrechtelijk overheidshandelen ligt hiermee 

op een lijn. De overheden kunnen zodoende juist rekening houden met plaatselijke omstandigheden.  

 

Ook bij de arresten Nunspeet/Mulder en Beuningen/VvE Blankenburg ging het om privaatrechtelijk 

kostenverhaal door de overheid. Bij Nunspeet/Mulder was in het geding dat de gemeente Nunspeet 

planologische medewerking had toegezegd in een bevoegdhedenovereenkomst, onder de voorwaarde 

dat Mulder de eventuele planschade voor haar rekening zou nemen. De Hoge Raad oordeelde dat een 

dergelijk regresbeding in strijd was met het stelsel van de WRO (oud) en deze wet op ontoelaatbare 

wijze doorkruiste. Hij wees erop dat planschadevergoeding een uitwerking is van het algemene 

rechtsbeginsel van gelijkheid van publieke lasten, waardoor deze door de overheid dienen te worden 

gedragen. Daarnaast speelde een rol dat de bestuursrechtspraak uitgaat van een gesloten stelsel van 

verhaalsmogelijkheden inzake exploitatie- en plankosten. Voor verhaal van planschadevergoeding 

bestaat geen wettelijke basis. Voorts was van belang dat voor de burger die plannen wil realiseren geen 

rechtsbescherming bestond. Hij zou immers geen belanghebbende zijn in een bestuursrechtelijke 

procedure over planschadevergoeding.327  

In het arrest Beuningen/VvE Blankenburg ging het geschil over de toelaatbaarheid van een 

beding in een gronduitgifte-overeenkomst op grond waarvan de gemeente Beuningen onderhoudskosten 

voor de nabijgelegen openbare groenvoorziening verhaalde. De Hoge Raad merkte op dat dit verhaal 

van kosten die de gemeente voor een publieke taak maakt grote verwantschap vertoonde met een heffing, 

maar dat niet was en daarom ook de waarborgen ontbraken. Daarom achtte de Hoge Raad dit beding in 

strijd met de rechtszekerheid en nam hij een onaanvaardbare doorkruising van het stelsel van 

kostenverhaal in de WRO (oud) en de Gemeentewet aan. Hierop volgde nietigheid wegens strijd met de 

openbare orde.328 

Natuurlijk zijn er belangrijke verschillen met de maatschappelijke tender op overheidsgronden. 

Zo gaat het in beide arresten om door de overheid gemaakte kosten in het openbaar belang. Bij de 

maatschappelijke tender gaat het daarentegen om een buitenwettelijke bijdrage van initiatiefnemers aan 

omwonenden (of de omgeving) van wind- en zonneparken. Toch zijn de gelijkenissen moeilijk te 

ontkennen. Bij beide arresten betrof het privaatrechtelijk overheidshandelen zonder publiekrechtelijke 

route.329 Hierbij bestonden in geen van de gevallen waarborgen voor de initiatiefnemer. Voorts ging het 

om bedingen met verstrekkende financiële gevolgen voor de initiatiefnemer van een project, zoals bij 

de maatschappelijke tender ook het geval is. Daarnaast is financiële participatie, net als de 

groenvoorzieningen, in het algemeen belang. In het arrest Beuningen/VvE Blankenburg ging het zelfs 

om een gronduitgifte-overeenkomst. Voorts verdient opmerking dat het verband tussen het 

eigendomsrecht en de verplichtingen omtrent financiële participatie minder aanwezig is dan bij de 

bedingen omtrent gebruik uit de arresten Kunst- en antiekstudio Lelystad en Chidda. Net als in het arrest 

Beuningen/VvE Blankenburg aan de orde was, ziet de financiële participatie op iets anders dan het 

perceel waar de overheid eigenaar van is. De verplichtingen zijn wat dat betreft verstrekkender. Tot slot 

 
326 HR 11 december 1992, AB 1993, 301 m.nt. G.A. van der Veen (Brandweerkosten).   
327 HR 2 mei 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF2848, m.nt. G.A. van der Veen, E.W.J. de Groot (Nunspeet/Mulder), r.o. 3.4.1-3.4.5. 
328 Art. 3:40 BW; HR 6 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT9056, m.nt. G.A. van der Veen (Beuningen/VvE Blankenburg), r.o. 3.3.  
329 Een zogenoemde onzuivere tweewegensituatie.  
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volgt uit de uitspraken dat de Wro een gesloten stelsel van kostenverhaal kent. Mijns inziens zou hiermee 

in lijn zijn dat een gronduitgifte-overeenkomst louter financiële verplichtingen mag bevatten die de Wro 

toelaat. Of de burgerlijke rechter daadwerkelijk deze bedingen ten aanzien van financiële participatie 

ontoelaatbaar acht, moet echter nog uit jurisprudentie blijken. 

  

5.4 Tussenconclusie  

Op één punt kunnen met stelligheid uitspraken worden gedaan: het afhankelijk stellen van medewerking 

van het aanbieden van financiële participatie is mijns inziens, zoals volgt uit het arrest 

Alkemade/Hornkamp, niet mogelijk. In het project “Zon langs de A7” lijkt hier sprake van te zijn.  

 

Of in gronduitgifte-overeenkomsten of andere privaatrechtelijke overeenkomsten een mate van 

financiële participatie verplicht kan zijn, is twijfelachtig. Er zijn zowel argumenten voor als tegen de 

toelaatbaarheid van het opnemen van bedingen ten aanzien van financiële participatie in 

privaatrechtelijke overheidsovereenkomsten.  

Een belangrijk argument voor is dat met het bedingen van financiële participatie een ander 

belang wordt nagestreefd dan het belang van een goede ruimtelijke ordening uit de Wro. Van een 

ontoelaatbare doorkruising van de Wro zal dan ook in beginsel geen sprake zijn. De overheid kan dan 

geen vergelijkbaar resultaat bereiken via het publiekrecht, wat volgens de Hoge Raad in Windmill een 

signaal is dat het privaatrechtelijk overheidshandelen toelaatbaar is. Een ander sterk argument voor de 

toelaatbaarheid van bedingen ten aanzien van financiële participatie is dat de wetgever niet heeft 

afgezien van het regelen van financiële participatie vanwege de onwenselijkheid hiervan, maar om 

ruimte te bieden voor maatwerk. Met het oog op de wenselijkheid van financiële participatie voor de 

acceptatie van wind- en zonneparken zou de Hoge Raad zich welwillend kunnen opstellen.   

Tegelijkertijd pleiten ook sterke argumenten tegen de toelaatbaarheid van bedingen over 

financiële participatie. Hoewel de situatie strikt gezien niet onder de reikwijdte van de 

doorkruisingsformule valt, kunnen de bedingen omtrent financiële participatie nog wel op basis van 

andere maatstaven ontoelaatbaar zijn, zoals misbruik van bevoegdheid, strijd met de openbare orde of 

strijd met de wet. Hierbij kan het ontbreken van een publiekrechtelijke weg juist een argument tegen de 

toelaatbaarheid zijn, zoals is gebleken uit de arresten Nunspeet/Mulder en Beuningen/VvE Blankenburg. 

In beide arresten is een wettelijke basis noodzakelijk gebleken om bepaalde kosten op burgers te kunnen 

verhalen. Hoewel bij financiële participatie geen sprake is van kosten gemaakt door de overheid, gaat 

het om verstrekkende financiële verplichtingen die worden opgelegd aan initiatiefnemers van wind- en 

zonneparken. Deze verplichtingen zien daarnaast niet op het perceel dat in eigendom is van de overheid, 

waardoor geen verband met het eigendomsrecht bestaat. Tot slot bestaan er geen wettelijke beperkingen 

of waarborgen voor initiatiefnemers die akkoord moeten gaan met een beding om geselecteerd te kunnen 

worden als contractspartner.  

Naar ik meen is de toelaatbaarheid ervan zeker geen waarschijnlijkheid die volgt uit Kunst- en 

antiekstudio Lelystad of Chidda. De houdbaarheid van de bedingen omtrent financiële participatie is 

onzeker, wat tot rechtsonzekerheid voor verschillende actoren kan leiden. Deze situatie is onwenselijk 

voor overheden, die draagvlak en acceptatie willen bevorderen. Daarnaast is dit onwenselijk voor 

initiatiefnemers. Aan hun project worden voorwaarden gesteld, waarvoor niet duidelijk is of hiervoor 

voldoende basis bestaat. Tot slot is deze onzekerheid onwenselijk voor omwonenden die op basis van 

de bedingen financieel kunnen participeren. Wat zijn de consequenties voor hen als deze bedingen 

ontoelaatbaar blijken te zijn?  

6 Slotbeschouwing 
 
De rijksoverheid presenteert de maatschappelijke tender als ‘handvat’ voor decentrale overheden om 

binnen het stelsel van de Wro en de Omgevingswet invulling te geven aan het streven naar financiële 

participatie. In dit preadvies heb ik beargumenteerd dat het wettelijk stelsel daar geen ruimte voor biedt. 

Wanneer de uitkomst van de maatschappelijke tender bepaalt wie in aanmerking komt voor 

planologische medewerking, druist dat namelijk in tegen de beginselen van legaliteit en specialiteit. 

Deze conclusie licht ik in het navolgende nog eens toe.  
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6.1 Tenderen naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten? 

Met de maatschappelijke tender trachten overheden uitvoering te geven aan de doelstellingen uit het 

klimaatbeleid. De rijksoverheid heeft in het Klimaatakkoord en het huidige coalitieakkoord het belang 

van financiële participatie onderstreept en een streven naar 50% lokaal eigendom vastgelegd. De 

gedachte is dat deze betrokkenheid van burgers bijdraagt aan het draagvlak voor wind- en zonneparken. 

Financiële participatie zou zo de voortvarendheid van de energietransitie ten goede komen. Of dit 

daadwerkelijk het geval is, volgt overigens niet ondubbelzinnig uit de mij bekende onderzoeken. 

 

Een moeilijkheid is dat er naar huidig recht geen wettelijke basis bestaat om financiële participatie af te 

dwingen. In het kader van de planologische besluitvorming mogen immers alleen ruimtelijk-relevante 

aspecten een rol spelen. De Afdeling heeft zich op dit punt soepel opgesteld door toe te staan dat 

initiatiefnemers op basis van beleid inspanningsverplichtingen met betrekking tot financiële participatie 

opgelegd mogen krijgen. De Afdeling heeft op deze wijze een opening gecreëerd om financiële 

participatie een rol te laten spelen in de planologische besluitvorming. In dit preadvies heb ik deze lijn 

van de Afdeling bekritiseerd. Mijns inziens ontbreekt een wettelijke basis om een 

inspanningsverplichting met betrekking tot financiële participatie op te leggen.  

Ook met de soepele lijn van de Afdeling kunnen nog geen concrete resultaten van 

initiatiefnemers worden verlangd. In de literatuur is al meermaals opgemerkt dat vele overheden in 

beleid resultaatsverplichtingen ten aanzien van financiële participatie aan initiatiefnemers van wind- en 

zonneparken opleggen. Verscheidene decentrale overheden hebben dan ook in een onderzoek van de 

Noordelijke Rekenkamer te kennen gegeven een wettelijke basis op het punt van financiële participatie 

nodig te achten om de ambities uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren.  

Reeds in 2013 is in het Energieakkoord vastgelegd dat de Omgevingswet een basis zou geven 

voor decentrale overheden om eisen te stellen aan het organiseren van draagvlak. Toch voorziet de 

Omgevingswet hier naar de huidige stand van zaken niet in. In plaats daarvan zoekt de rijksoverheid 

heil in ‘de maatschappelijke tender’, zoals blijkt uit de Kamerbrief van 1 september 2021.  

 

In handreikingen en beleidskaders zijn al vele voorbeelden van de maatschappelijke tender te vinden. 

In het kader van de maatschappelijke tender worden initiatiefnemers uitgenodigd om een voorstel in te 

dienen voor een wind- of zonnepark. De voorstellen worden met elkaar vergeleken door een 

beoordelingscommissie, waarna een rangorde wordt aangebracht. Deze rangorde is van belang voor de 

verdeling van schaarse omgevingsvergunningen (bij particuliere gronden) of de vraag wie een 

gronduitgifte-overeenkomst of andere overeenkomst met de overheid mag sluiten (bij 

overheidsgronden). Financiële participatie speelt hierbij op verschillende wijzen een rol. Er kunnen 

punten worden verdiend op financiële participatie (of bepaalde vormen daarvan) als criterium. 

Opvallend is dat in maatschappelijke tenders daarnaast nog steeds veelvuldig resultaatsverplichtingen 

met betrekking tot financiële participatie worden opgenomen.  

De maatschappelijke tender lijkt als een soort een sluis te zijn beoogd. De onderzochte 

handreikingen en beleidskaders impliceren dat initiatiefnemers die in de maatschappelijke tender zijn 

afgewezen of niet hieraan hebben deelgenomen niet in aanmerking komen voor een 

omgevingsvergunning.  

 

Met name als het gaat om particuliere gronden is deze doorwerking mijns inziens problematisch. In 

planologische besluitvorming mogen alleen ruimtelijk-relevante belangen een rol spelen. Voor 

bevoegdheden die zijn afgeleid uit planologische bevoegdheden geldt deze begrenzing logischerwijs 

ook. Een vergunningenplafond kan daardoor alleen worden ingesteld als hiervoor een goede ruimtelijke 

onderbouwing bestaat. Daarnaast mag een vergelijkende toets om schaarse omgevingsvergunningen te 

verdelen louter ruimtelijk-relevante criteria bevatten.  

Als een initiatiefnemer na een afwijzing in de maatschappelijke tender een aanvraag om een 

omgevingsvergunning indient, dient het bevoegd gezag deze aanvraag op basis van het stelsel van de 

Wro en de Wabo te beoordelen. Hetzelfde geldt voor een initiatiefnemer die niet heeft meegedaan met 

de maatschappelijke tender. De Wro en de Wabo bieden geen basis om de aanvragen van deze 

initiatiefnemers buiten behandeling te laten of af te wijzen wegens geen of onsuccesvolle deelname aan 

de maatschappelijke tender. De Omgevingswet zal dat hoogstwaarschijnlijk niet veranderen. 
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Dat de onderzochte handreikingen en beleidskaders doen voorkomen alsof een positieve 

uitkomst van de maatschappelijke tender noodzakelijk is voor het verkrijgen van planologische 

medewerking, acht ik dan ook misleidend. De kans bestaat dat afgewezen initiatiefnemers worden 

ontmoedigd om een omgevingsvergunning aan te vragen.  

De omstandigheid dat het zogenoemde principebesluit naar grote waarschijnlijkheid niet wordt 

aangemerkt als Awb-besluit, maakt dit nog bezwaarlijker. Daarbij trachten sommige beleidskaders ook 

nog de burgerlijke rechtsgang af te sluiten. Mijns inziens bestaan er wel mogelijkheden voor 

rechtsbescherming, maar gaan die gepaard met hoge kosten, vertraging en juridische hoofdbrekens.   

 

Of de overheid als eigenaar financiële participatie een rol mag laten spelen bij het sluiten van 

gronduitgifte- en huurovereenkomsten of het vestigen van beperkte rechten, acht ik twijfelachtig. Van 

een onaanvaardbare doorkruising zal niet gauw sprake zijn. De belangen die door de overheid met 

financiële participatie worden behartigd, worden namelijk niet in een publiekrechtelijke regeling 

beschermd. Echter, de verplichtingen met betrekking tot financiële participatie kunnen verstrekkend zijn 

voor initiatiefnemers van wind- en zonneparken. Om de beschikking te kunnen krijgen over de kansrijke 

gronden, moeten initiatiefnemers in voldoende mate aan deze verplichtingen voldoen. Afspraken ten 

aanzien van financiële participatie kunnen hoge kosten met zich meebrengen, terwijl deze geen verband 

houden met het eigendomsrecht van de overheid. De afspraken doen denken aan eerdere pogingen van 

de overheid om kosten van planschade en groenonderhoud privaatrechtelijk te verhalen. In de 

rechtspraak is dit ontoelaatbaar geacht. Het is afwachten op rechtspraak waarin een beding ten aanzien 

van financiële participatie aan de orde wordt gesteld. Deze situatie brengt rechtsonzekerheid met zich 

mee voor alle betrokken partijen.  

 

Vanuit rechtsstatelijk perspectief is onhoudbaar dat de overheid toevlucht zoekt in een ‘sluiproute’ om 

niet ruimtelijk-relevante aspecten, hoe wenselijk deze ook lijken te zijn, een rol te laten spelen in de 

planologische besluitvorming. Zo worden beginselen die centraal staan in de rechtsstaat omzeild. 

Daarnaast is de belemmerde rechtsbescherming voor initiatiefnemers die zijn afgewezen in de 

maatschappelijke tender bepaald niet fraai.  

Voorts leidt de maatschappelijke tender tot rechtsonzekerheid voor decentrale overheden, 

initiatiefnemers en burgers. Verschillende risico’s liggen op de loer. De kans bestaat dat besluiten op 

aanvragen om schaarse omgevingsvergunningen of bedingen in overeenkomsten rechtens zullen worden 

aangetast. Dit risico acht ik groot ten aanzien van besluiten op aanvragen die zijn gebaseerd op de 

maatschappelijke tender. Hiermee samenhangend kunnen overheidsaansprakelijkheden volgen. Voorts 

bestaat het risico dat financiers zich terughoudender zullen opstellen bij de kredietverlening, als de 

vergunningverlening zal steunen op een onrechtmatige procedure. Tot slot moet worden gewezen op de 

risico’s van vertraging van de energietransitie en de afbrokkeling van draagvlak. De betrokken 

overheden investeren in een tijdrovende procedure, waarvan de uitkomst uiteindelijk geen rol mag 

spelen in de planologische besluitvorming. Tegelijkertijd worden initiatiefnemers die onvoldoende 

financiële participatie aanbieden op oneigenlijke gronden afgewimpeld. Zal dat leiden tot meer 

draagvlak en versnelling van de energietransitie?   

  

6.2 Hoe nu verder? 

De wetgever is mijns inziens aan zet om te voorzien in een deugdelijke basis voor het stellen van eisen 

aan financiële participatie. Dat hiervoor de maatschappelijke tender is verzonnen, getuigt er al van dat 

hier behoefte aan is. Tegelijkertijd hoeven wettelijke regels geen afbreuk te doen aan maatwerk.330 Men 

zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een wettelijke basis met uitwerking op decentraal niveau. 

Ik wijs op enkele aandachtspunten bij het creëren van een dergelijke wettelijke basis. Allereerst 

dient naar mijn opvatting aandacht te zijn voor de vraag in het kader van welke categorieën van 

planologische besluiten het verplicht stellen van financiële participatie gewenst kan zijn. Ik sluit daarbij 

een wat meer algemene regeling niet uit, nu (nog) niet duidelijk is wat het onderscheid tussen wind- en 

zonneparken en andere planologische besluiten met ruimtelijke impact rechtvaardigt.331 Daarnaast acht 

ik het met het oog op gelijkheid van belang dat men vaststelt hoe breed ‘de omgeving’ getrokken dient 

 
330 Zoals blijkt uit onderzoek naar rechtsstelsels in verscheidende Europese landen. Maas, Ten Klooster & De Sain 2020. 
331 Noordelijke Rekenkamer 2020. 
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te worden. Tot slot dient mijns inziens de gewenste rol van (decentrale) overheden bij de realisatie van 

financiële participatie een aandachtspunt te zijn, gezien de huidige onduidelijkheid op dit punt. 

Zolang de wetgever zich afzijdig houdt, dienen decentrale overheden zich te beperken tot het 

maken van afspraken op basis van vrijwilligheid. Deze vrijwillige afspraken mogen geen invloed hebben 

op de uitkomst van het besluitvormingsproces, zoals bij de maatschappelijke tender geschiedt.  

 Voorts zou meer onderzoek naar financiële participatie in relatie tot het recht waardevol zijn. 

Daarbij moet men onder meer denken aan onderzoek naar de verhouding van financiële participatie tot 

wettelijke instrumenten zoals planschadevergoeding en financiële bijdragen voor ruimtelijke 

ontwikkeling. Ook is meer onderzoek naar de verhouding tussen financiële participatie, acceptatie en 

draagvlak wenselijk. Onder welke voorwaarden leidt financiële participatie daadwerkelijk tot meer 

acceptatie en draagvlak en uiteindelijk tot versnelling van procedures? Hoe kan het recht daaraan 

bijdragen? Tot slot kan een rechtsvergelijkende studie naar de inbedding van financiële participatie in 

andere rechtsstelsels zeer bruikbare kennis opleveren over de wijze waarop financiële participatie kan 

worden gewaarborgd, zonder dat het ten koste gaat van maatwerk.  
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Bijlage 1 – tabel bij verkenning, par. 3.1 

 

Gemeente Beleidskader Vindplaats 

Gemeente Barneveld, 

Gelderland 

‘De Barneveldse 

Zonneladder’, juli 2019.  

www.barneveld.nl.  

Gemeente Beuningen, 

Gelderland  

Selectieleidraad Zonneparken 

Kommengebied’, december 

2019. 

www.beuningen.nl.  

 

Gevonden via lijst NVDE. 

Gemeente Brummen, 

Gelderland  

‘Uitnodigingskader 

windmolens en zonnevelden’, 

november 2021.  

www.brummen.nl.  

 

Gevonden via lijst NVDE.  

Gemeente Goirle, Noord-

Brabant  

‘Toetsingscriteria voor 

locaties Zonneparken Goirle’. 

www.goirle.nl.  

 

Gevonden via lijst NVDE.  

Gemeente Leudal, provincie 

Limburg  

‘Kader duurzame energie (zon 

en wind)’,  

www.hieropgewekt.nl.  

 

Gevonden via ‘Menukaart 

Beleidskaders Lokaal Eigendom’ 

van RES West-Overijssel, te vinden 

op: www.reswestoverijssel.nl.  

Gemeente Oude Ijsselstreek, 

Gelderland  

‘Uitnodigingskader lokale 

duurzame energie opwekking 

2020’, toelichting en bijlagen, 

mei 2020.  

Toelichting: www.oude-

ijsselstreek.nl.  

 

Bijlagen: https://cdn.oude-

ijsselstreek.nl.  

 

Gevonden via ‘Menukaart 

Beleidskaders Lokaal Eigendom’ 

van RES West-Overijssel, te vinden 

op: www.reswestoverijssel.nl. 

Gemeente West-Betuwe, 

Gelderland  

‘Beleidskader zonneparken 

West-Betuwe 

www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.  

 

Gevonden via ‘Menukaart 

Beleidskaders Lokaal Eigendom’ 

van RES West-Overijssel, te vinden 

op: www.reswestoverijssel.nl, die 

verwijst naar: RES West-Overijssel, 

‘Bouwsteen. Aan de slag met lokaal 

eigendom’, te vinden op: 

www.reswestoverijssel.nl.  

Gemeente West Maas en 

Waal, Gelderland  

‘Selectieleidraad 

grootschalige zonne-energie’, 

juni 2021.  

westmaasenwaal.raadsinformatie.nl.  

 

Gevonden via lijst NVDE.  

Gemeente Wijchen, 

Gelderland  

‘Leidraad zonne-energie. 

Gemeente Wijchen’, maart 

2020.  

www.tenderned.nl.  

 

Gevonden via ‘Menukaart 

Beleidskaders Lokaal Eigendom’ 

van RES West-Overijssel, te vinden 

op: www.reswestoverijssel.nl. 

Gemeente Zaltbommel, 

Gelderland  

‘Tendermethodiek 

grootschalige windenergie’, 

november 2021.  

www.zaltbommel.nl.  

 

 

 

https://www.barneveld.nl/fileadmin/user_upload/Concept_Zonnevisie_7_mei_2019.pdf
https://www.beuningen.nl/projecten/energiek_beuningen/Selectieleidraad_Zonneparken_Kommengebied.pdf
https://www.brummen.nl/tenderzon.html
https://www.goirle.nl/fileadmin/files/goirle/09.Goirle_en_Riel/Afwegingskader_Zonneparken_Goirle_def.pdf
https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Kader%20duurzame%20energie_gemeente%20Leudal.pdf
https://www.reswestoverijssel.nl/document+rapport+lokaal+eigendom/default.aspx#folder=1904911
https://www.oude-ijsselstreek.nl/sites/default/files/2020-11/toegankelijke%20versie%20uitnodigingskader%20hoofddocument.pdf
https://www.oude-ijsselstreek.nl/sites/default/files/2020-11/toegankelijke%20versie%20uitnodigingskader%20hoofddocument.pdf
https://cdn.oude-ijsselstreek.nl/oij-beleid/bijlagen%20%27Uitnodigingskader%20lokale%20duurzame%20energie%20opwekking%27-min.pdf
https://cdn.oude-ijsselstreek.nl/oij-beleid/bijlagen%20%27Uitnodigingskader%20lokale%20duurzame%20energie%20opwekking%27-min.pdf
https://www.reswestoverijssel.nl/document+rapport+lokaal+eigendom/default.aspx#folder=1904911
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Informatie-en-Ontmoeten-2-Beeldvorming/2020/04-februari/20:00/beleidskader-zonneparken-West-Betuwe-1.pdf
https://www.reswestoverijssel.nl/document+rapport+lokaal+eigendom/default.aspx#folder=1904911
https://www.reswestoverijssel.nl/over+de+res/res1-0/documenten+res1-0/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1953654#:~:text=In%20de%20RES%201.0%20hebben,bod%20van%201%2C8%20TWh
https://westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/document/10236070/1/18_1+Beleidsvisie+Zon+WMW
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/192429/documenten
https://www.reswestoverijssel.nl/document+rapport+lokaal+eigendom/default.aspx#folder=1904911
https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/duurzaamheid/maatschappelijke-tender-voor-windenergie

