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Participatie in de energie-
transitie: lokaal
eigendom, wat is dat
juridisch eigenlijk?

Participatie van burgers in de energie-
transitie is een, of misschien zelfs wel
het, kernthema in het Klimaatak-
koord. Iedereen moet mee kunnen
doen. Voor grootschalige opwekking
van hernieuwbare elektriciteit op land
(denk: zonneparken en windmolens)
is in het Klimaatakkoord zelfs opge-
nomen dat dat ‘meedoen’ betekent
dat we naar ‘50% lokaal eigendom’
moeten streven.1

Maar wat betekent ‘50% lokaal
eigendom’? Hoe ziet dit er concreet
uit? Het klinkt nogal abstract. Want
waar word je bijvoorbeeld eigenaar
van? Van – de helft van – een wind-
molen of een zonnepark, en dan al-
leen van de (fysieke) windmolen en
panelen? En wie worden eigenaar,
alle omwonenden2 of (alleen) degenen
die meer actief en betrokken zijn,
bijvoorbeeld via een coöperatie? In
dit artikel gaan we in op de vraag wat
dat ‘eigendom’ nu eigenlijk betekent
en hoe dat vaak juridisch wordt

vormgegeven. Maar eerst een stukje
achtergrond.

Een stukje achtergrond
Zoals hiervoor al aangehaald, komt
het streven naar 50% lokaal eigen-
dom dus uit het Klimaatakkoord.
Hierin staat dat dit streven een alge-
meen streven is voor 2030, maar er
ook ruimte is om hier om project-
gerelateerde redenen van af te wij-
ken.3 En die ruimte is van groot be-
lang; lokale participatie is immers –
ondanks de centrale rol in het Kli-
maatakkoord – geen doel op zich.
Het is een middel om draagvlak te
creëren voor het uiteindelijke doel:
de omschakeling naar duurzame
energieopwekking. Duurzaam ener-
gie opwekken moet uiteraard wel
rendabel blijven en het Klimaatak-
koord geeft ook aan dat per project
gekeken moet worden wat een ge-
schikte vorm van participatie is.

Maar goed, dan weten we nog steeds
niet wat lokaal eigendom inhoudt.
Om daar achter te komen, is het goed
in het achterhoofd te houden dat lo-
kaal eigendom een vorm van finan-
ciële participatie is. Bij financiële par-
ticipatie investeren omwonenden in
het project en/of ervaren zij de voor-
delen van de opbrengsten van het
project. Financiële participatie, dat
overigens van procesparticipatie4

moet worden onderscheiden, kent
verschillende vormen. Lokaal eigen-
dom, ook wel mede-eigenaarschap,
via een vereniging, coöperatie, stich-
ting of andere rechtsvorm (hierna
voor het gemak, en omdat die vorm
het meest voorkomt: ‘coöperatie’) is
er daar één van. Financiële deelne-
ming, een omgevingsfonds dat wordt
gevuld door initiatiefnemer(s) of een
omwonendenregeling, zijn andere
vormen. Voornoemde vormen van
participatie zijn uitgewerkt in de
participatiewaaier,5 maar we lichten
ze hieronder (kort) toe.

De ‘lichtere’ vormen van financiële
participatie zijn het omgevingsfonds
en de omwonendenregeling. Bij het
omgevingsfonds komt een deel van
de opbrengsten die met het (duurza-

me energie)project gegenereerd wor-
den ten goede aan maatschappelijke
doelen in de omgeving. Vaak worden
deze fondsen door de gemeente be-
heerd, maar vormen waarbij bewo-
ners (veelal verenigd in een coöpera-
tie) meebeslissen over wat er met het
geld gebeurt komen steeds meer voor.
Een voordeel van deze vorm is overi-
gens dat er ook veel ruimte is om
omwonenden met een wat kleinere
portemonnee mee te laten profiteren.
Een andere laagdrempelige vorm van
financiële participatie is een omwonen-
denregeling. Hierbij ontvangen om-
wonenden direct voordeel, bijvoor-
beeld in de vorm van verduurzaming
van hun woning of korting op groene
stroom, maar ook andere vormen van
financiële vergoedingen zijn mogelijk.

Een belangrijk kenmerk van de hier-
voor besproken (twee) vormen van
financiële participatie, is dat omwo-
nenden geen financieel risico lopen.
Dat is anders bij een financiële deelne-
ming. Hierbij kunnen omwonenden
risicodragend deelnemen aan een
project, bijvoorbeeld door het verwer-
ven van aandelen, certificaten of
obligaties. Omwonenden hoeven
echter geen voorinvesteringen te doen
en gaan het project ook niet exploite-
ren (ze hoeven de windmolens niet
draaiende te houden). Ook zouden
er aan of door een coöperatie obliga-
ties kunnen worden uitgegeven,6

waarbij de financiële risico’s weer
kleiner zijn. De deelnemers zijn dan
geen mede-eigenaar, dus heel strikt
genomen kun je hierbij niet spreken
van lokaal eigendom.

Nog een stapje verder gaat het lokaal
eigendom, ook wel mede-eigenaar-
schap. Bij die vorm van financiële
participatie kunnen omwonenden –
veelal georganiseerd via een coöpera-
tie – meeprofiteren van projecten.
Het kenmerkende van deze participa-
tievorm is dat eigendom hier betekent
dat omwonenden ook echt meebeslis-
sen: zij hebben zeggenschap over het
project. Deze vorm betekent echter
wel dat je kunt of moet mee-investe-
ren, voor-investeren in onderzoeken
én financieel risico loopt. Het mede-
eigenaarschap brengt hier dus ook
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medeverantwoordelijkheid met zich;
je bent medeverantwoordelijk voor
de exploitatie, en dus ook voor bij-
voorbeeld onderhouds- en herstel-
werkzaamheden. Voor deze vorm van
financiële participatie zal dus over het
algemeen al sprake moeten zijn van
een actieve en geprofessionaliseerde
coöperatie die financieel in staat is te
investeren, te exploiteren en – in dat
kader – risico’s te dragen. Het gaat
om een actieve en betrokken deelna-
me.

Vertaling naar praktijk
In de praktijk zien wij dat (vooral)
gemeenten het 50%-streven uit het
Klimaatakkoord in hun lokaal beleid
(waar het gaat om de benodigde ge-
meentelijke medewerking/plano-
logische besluiten) vrij letterlijk ne-
men. Denk aan teksten als dat ‘bewo-
ners minimaal 50% lokaal eigendom
moeten hebben in het energieproject’
of ‘in lijn met het Landelijk Klimaat-
akkoord, wordt gestreefd naar mini-
maal 50% lokaal (coöperatief) eige-
naarschap van projecten voor duurza-
me opwekking van elektriciteit’. Nog
even los van de vraag of dit juridisch
wel afdwingbaar is,7 lijken zij dus aan
te sturen op de zwaarste vorm van
participatie (lokaal eigendom). Bij de
toepassing van dit lokaal beleid in de
praktijk, ontstaat vervolgens regelma-
tig discussie over de vertaalslag: wat
betekent deze wens nu concreet voor
een specifiek project?

En helaas geldt ook hier het aloude
juristenantwoord, namelijk dat het
‘afhangt van de omstandigheden van
het geval’. Zo is een eerste relevante
vraag waar men 50% eigenaar van
wordt. Want projecten op het gebied
van grootschalige opwekking van
hernieuwbare elektriciteit op land
zijn voor de individuele burger vaak
moeilijk te overzien. Zo moet bij een
zonnepark bijvoorbeeld geborgd
worden dat het zonnepark op de
projectlocatie mag staan en eigendom
van de ontwikkelaar is en blijft (vesti-
gen zakelijke rechten), moeten er
vergunningen en SDE++ worden
aangevraagd en moet het zonnepark
op het net aangesloten worden (wat
met de huidige congestieproblematiek
geen eenvoudige opgave is). In de
praktijk richt de ontwikkelaar voor
het project vaak een aparte rechtsper-
soon op (bijna altijd een besloten
vennootschap, B.V.) waar alle rechten

en plichten van het project ‘in worden
gestopt’. Dit heet ook wel een SPV,
of ‘special purpose vehicle’, in goed
Nederlands. Een volgende stap is dan
hoe bewoners een positie in die SPV
krijgen.

Een tweede relevante vraag is wie er
eigenaar gaan worden. Die vraag lijkt
eenvoudig, maar schijn bedriegt. Vaak
verenigen omwonenden zich in een
coöperatie, van waaruit de samenwer-
king wordt gezocht met gemeente en
ontwikkelaar. Dat er een coöperatie
actief is die wil participeren c.q. parti-
cipatie door haar leden wil faciliteren,
betekent echter nog niet dat dit ook
daadwerkelijk tot draagvlak en finan-
cieel meeprofiteren van omwonenden
zal leiden. In de praktijk bestaan er
namelijk grote verschillen tussen
coöperaties. Steeds vaker wordt de
samenwerking gezocht met geprofes-
sionaliseerde coöperaties, waarbij het
nog maar de vraag is of die een afspie-
geling van de omwonenden (van het
betreffende project) vormen. En of
daarmee niet voorbij wordt gegaan
aan het uitgangspunt van het Klimaat-
akkoord dat er juist vanuit de lokale
gemeenschap bereidheid moet zijn
om mee te investeren en te beslissen
in het project om het gewenste
draagvlak te creëren. Als men het
streven uit het Klimaatakkoord echt
wil nastreven, is het dus goed om in
de gaten te houden wie de coöperatie
daadwerkelijk vertegenwoordigt.
Daarbij kun je onder andere letten op
de lidmaatschapsvoorwaarden van de
coöperatie. Daarin kan staan dat le-
den moeten wonen of gevestigd zijn
in bepaalde postcodegebieden, om te
waarborgen dat het echt om participa-
tie van omwonenden gaat.

Als de ‘waar ziet de eigendom op’-
en de ‘wie verkrijgt de eigendom’-
vragen beantwoord zijn, is de vervolg-
vraag hoe het lokaal eigenaarschap
wordt vormgegeven. Stel dat voor een
project een SPV is opgericht, en de
bedoeling is dat de bewoners daar via
een coöperatie in participeren. Dan
krijgen zowel de ontwikkelaar als de
coöperatie dus een belang in de SPV.
Voor een B.V. geldt een aantal dwin-
gendrechtelijke bepalingen, maar deze
rechtsvorm is verder vrij flexibel. En
die flexibiliteit kan goed benut wor-
den om participatie (goed) vorm te
geven. Zo is het aan te raden om te
variëren in de wijze waarop de deel-

neming van iedere individuele partij
wordt ingericht. Voor niet iedereen
is dezelfde zeggenschap van belang.
Zo hebben bewoners vaak met name
interesse in de vormgeving van het
project (hoe ziet het eruit) en het
financiële rendement. De ontwikke-
laar zal naast het financiële plaatje
echter bijvoorbeeld ook op de techni-
sche aspecten letten.

Bij een B.V. zijn allerlei schakeringen
qua aandelen en zeggenschap moge-
lijk, afgestemd op de behoeften van
iedere individuele aandeelhouder.8

De deelneming van iedere partij kan
gericht worden gekoppeld aan de in
te brengen expertise/na te streven
belangen. Daarbij is het wel goed om
de consequenties door te denken van
wat er gebeurt als een partij niet in-
stemt. Zo kan de ontwikkelaar mis-
schien graag een investering willen
doen die tot beter rendement leidt,
maar ten koste gaat van de omgeving.
En moet het dan zo worden vormge-
geven dat omwonenden hier altijd
mee in moeten stemmen? Of moet de
zeggenschap niet zover gaan? Het
staat een aandeelhouder namelijk vrij
om deze afweging te maken, nu een
aandeelhouder in beginsel zijn stem-
recht (de zeggenschap binnen de
SPV) volledig mag uitoefenen in lijn
met zijn eigen belang.9 Een eigen be-
lang van de aandeelhouder hoeft niet
overeen te komen met het belang van
de SPV. Bij de vormgeving van de
SPV raden we dan ook aan om na te
gaan welke belangen voor welke par-
tijen het zwaarst wegen en wat de
consequenties mogen of moeten zijn
als die partij niet instemt. Aan te ra-
den is ook om dit gezamenlijk met
de coöperatie te doen. In een derge-
lijk overleg wordt vaak tot overeen-
stemming gekomen over wat de con-
sequenties wel of niet moeten zijn.
En als dit inzichtelijk is, is het veel
eenvoudiger om conceptstatuten op
te stellen.

Afsluiting
Het 50%-lokaal-eigendom-streven
uit het Klimaatakkoord wordt in de
praktijk ingevuld met de vorm van
financiële participatie uit de participa-
tiewaaier ‘lokaal eigendom’. Dit is de
zwaarste vorm van participatie, het
geeft betrokkenen een grote rol en
verantwoordelijkheden. Het is echter
belangrijk om voor ogen te houden
dat lokale participatie geen doel op
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zich is, maar een middel om draag-
vlak te creëren voor het uiteindelijke
doel: de omschakeling naar duurzame
energieopwekking. Uiteindelijk kan
de conclusie worden getrokken dat
50% lokaal eigendom of mede-eige-
naarschap niet per se de meest aantrek-
kelijke vorm van financiële participa-
tie voor een energieproject is. Een
mengvorm van verschillende partici-
patievormen zoals neergelegd in de
participatiewaaier kan daarbij effectie-
ver zijn. Kijk dus verder dan ‘lokaal
eigendom of mede-eigenaarschap’,
want het is nog geen gegeven dat dit
daadwerkelijk tot het gewenste
draagvlak onder de omwonenden
leidt.

Klimaatakkoord, p. 219.1.
Waarbij het ook nog de vraag is wie daar
dan weer precies onder vallen (hoe dicht

2.

moet je bijvoorbeeld in de buurt wo-
nen/gevestigd zijn?), maar dat laten we
even buiten beschouwing. Voor het ge-
mak gebruiken we in dit artikel echter
wel de term ‘omwonenden’.
Klimaatakkoord, p. 164 en 219.3.
Dit gaat om de inhoudelijke betrokken-
heid van de omgeving bij het besluitvor-

4.

mingsproces voor het project. Bijvoor-
beeld bij de totstandkoming van ruimte-
lijke kaders zoals omgevingsvisies, omge-
vingsplannen en projectbesluiten (Kli-
maatakkoord, p. 164). Ook het meepra-
ten door het bewonerscollectief over de
kwaliteit van het plan kan als procespar-
ticipatie worden gezien.
Participatiewaaier, te raadplegen via:
klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatak-

5.

koord/documenten/publica-
ties/2019/11/18/participatiewaai-
er/201911+Participatiewaaier+zon-
+en+windprojecten+op+land+-+Elektri-
citeitstafel+Klimaatakkoord.pdf.
Let wel dat de Wet op het financieel
toezicht eisen kan stellen aan de uitgifte
hiervan.

6.

Zie hierover uitgebreid de (zeer lezens-
waardige) artikelen A.G. Bregman & J.J.

7.

Karens, ‘Financiële participatie en omge-
vingsbijdragen bij zonneparken, van be-
stuurlijke wens tot afdwingbare eis’,
TBR 2020/118 en H.D. Tolsma, ‘Proces-
participatie en financiële participatie bij
wind- en zonneparken. Maatwerk dwars
door de grenzen van het legaliteits- en
specialiteitsbeginsel’, JBPlus 2021/6.
Art. 2:201 BW.8.
HR 30 juni 1944, NJ 1944/465 (Wennex);
HR 13 november 1959, NJ 1960/472

9.

(Melchers) en HR 19 februari 1960, NJ
1960/473 (Aurora).
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SFDR: verslaggeving
van duurzaamheid voor
vastgoedfondsen

Mede naar aanleiding van het beken-
de klimaatverdrag van Parijs uit 2015
en in het licht van de ‘Europese
Green Deal’, heeft de Europese
Commissie het ‘Sustainable Finance
Action Plan’ geïntroduceerd. Dit plan

heeft als doel om het Europese
financiële stelsel en investeringen te
vergroenen. Twee belangrijke bouw-
stenen van het actieplan zijn de inmid-
dels in werking getreden Sustainable
Finance Disclosure Regulation1 (de
SFDR), een verordening die toeziet
op transparantie in uitlatingen en
verslaggevingen van diverse financiële
marktpartijen, en de Taxonomy
Regulation2 (in goed Nederlands de
Taxonomieverordening), een verorde-
ning op basis waarvan kan worden
beoordeeld of een belegging ‘ecolo-
gisch duurzaam’ is.

In een eerdere rubriek in dit tijd-
schrift behandelden wij de Taxono-
mieverordening, de tweede bouw-
steen.3 De onderhavige rubriek behan-
delt de eerstgenoemde bouwsteen, de
SFDR. In vogelvlucht beschrijven wij
wat de SFDR inhoudt en welke im-
pact deze kan hebben op vastgoed-
fondsen en -beleggers. Daarbij zullen
wij ook kort ingaan op het Rapport
Implementatie SFDR van de AFM
van september 2021.4 In dit rapport
heeft de AFM naar aanleiding van een
verkennend onderzoek geoordeeld
dat fondsen betere informatie moeten
verstrekken over duurzaamheid.

1. Het doel en de doelgroep van
de SFDR

Om de doelstellingen van ‘Parijs’ te
verwezenlijken en klimaatverandering
tegen te gaan, is het van belang dat
aan eindbeleggers informatie wordt
verschaft over de integratie van
duurzaamheidsrisico’s, over het in
aanmerking nemen van ongunstige
effecten op de duurzaamheid, over
duurzame beleggingsdoelstellingen
of over het promoten van ecologische
en sociale kenmerken. Deze duur-
zaamheidsaspecten worden voorals-
nog onvoldoende in acht genomen
en ingecalculeerd in adviezen en be-
leggingsbeslissingen.5

De SFDR brengt hierin verandering
door regels vast te stellen voor ‘finan-
ciëlemarktdeelnemers’ en financieel
adviseurs over transparantie met be-
trekking tot de integratie van duur-
zaamheidsrisico’s en het in aanmer-
king nemen van ongunstige effecten
op de duurzaamheid in hun proce-
dures, en de verstrekking van infor-
matie over duurzaamheid met betrek-
king tot financiële producten.6 De
nadere regelgeving (Level 2) is nog in
ontwikkeling.7

Hoewel de SFDR ook voor andere
marktpartijen interessant kan zijn
(denk aan beleggingsondernemingen
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