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Split Incentive Dilemma

oVerschijnsel dat (duurzaamheids) maatregelen – waaronder Zon op 
Dak - niet of lastig worden gerealiseerd doordat de motieven van de 
grondeigenaar, de eigenaar van het gebouw daarop en de gebruiker 
van het gebouw niet overeen komen.

oOplossing dilemma mogelijk door juridisch af te dwingen 
(Activiteitenbesluit, maatwerkmogelijkheden Bbl), maar effectief?

oEffectiever dat bij dilemma betrokken partijen over hun schaduw 
heen springen; één partij zal de wijste moeten zijn…..

oPrimus inter pares wat betreft die wijsheid lijkt de maatschappelijk 
vastgoed eigenaar / beheerder vanwege algemeen belang.  
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Praktijkvoorbeeld 
Havenbedrijf Rotterdam (1)
Casus

• De Gemeente Rotterdam is in havengebied eigenaar van onroerende zaken (grond), Havenbedrijf Rotterdam 
(HbR) heeft daarop de hoofderfpacht.

• HbR heeft recht om derden gebruiksrecht te geven op de grond (huur of (onder)erfpacht), opdat die derde 
daar bijv. een gebouw voor eigen rekening en risico op neer te zet.

• Als deze derde graag nog een andere partij als exploitant van een PV-installatie op het gebouw wenst toe te 
laten, zal deze derde graag een onderhuur of ondererfpacht verkrijgen. Dit recht zal echter in juridische weer 
afhankelijk zijn van het voortbestaan van het recht dat gebruiker van de grond met daarop het gebouw (de 
“gebouw erfpachter”) heeft.

• Tussentijdse opzegging door HbR van het recht dat de “gebouw erfpachter” heeft, is mogelijk als de canon 
niet wordt betaald. Maar ook in het kader van een doelmatige inrichting dan wel verdeling van de bedrijven 
over het havengebied.

• De “gebouw erfpachter” heeft in dat geval recht op vergoeding. Deskundigen stellen deze vast o.b.v. de 
Onteigeningswet, maar de exploitant van de PV-installatie heeft dat recht niet (indien daar niet in wordt 
voorzien). De exploitrant zal zijn recht op onderhuur of ondererfpacht van rechtswege verliezen. 

• Financiers van PV-installatie (van die derde) niet genegen te financieren met deze beperking.



Praktijkvoorbeeld 
Havenbedrijf Rotterdam (2)
Oplossing

• De gebouw erfpachter is met exploitant PV-installatie huurovereenkomst voor dak gebouw aangegaan.

• De gebouw erfpachter is - na overleg en akkoord (instemming) van HbR - tevens een 
ondergebruiksrecht mbt de grond aangegaan (met zelfde duur als huurovereenkomst) met exploitant 
PV-installatie.

• In de akte met ondergebruiksrecht is opgenomen dat HbR het recht van de exploitant van de PV-
installatie in beginsel gestand doet bij einde van het van het recht dat de “gebouw erfpachter” heeft. 
HbR echter wel het recht het gebouw te doen laten slopen (is het recht dat HbR heeft jegens gebruiker 
grond). Maar als HbR daarvan gebruik maakt, zal HbR ook de exploitant van de PV-installatie een 
bedrag aan schadevergoeding vergoeden. 

• Schadevergoeding overeenkomstig de regeling als die van toepassing is tussen HbR en de gebouw 
erfpachter.

• Aanvullend al wel opgenomen dat de schadeloosstelling - waar het de inkomensschade betreft – uit zal 
bestaan. Betreft dan totaal van de door de exploitant van de PV-installatie als gevolg van de opzegging 
te derven stroomopbrengsten en subsidieontvangsten incl. de gangbare rentevoet voor de volledige 
resterende duur.



Praktijkvoorbeeld 
Havenbedrijf Rotterdam (3)
De sprong over de schaduw is

• HbR is bereid om ook het (beperkte) risico van exploitant van de PV-installatie op 
zich te nemen (had HbR niet hoeven doen). HbR voert hierop een actief beleid 
(de plekken waar HbR het gevoel heeft dat van sloop de komende 15/20 jaar niet 
snel sprake zal zijn).

• Daardoor zijn financiers bereid om exploitant van de PV-installatie te financieren 
nu de lening ook in de ‘worst case’ afgelost kan worden.

• Hierdoor is het mogelijk dat op gebouwen op grote havenpercelen, waarop geen 
zekerheid kan worden gegeven dat het opstalrecht / gebruikrecht voor een 
minimale onafgebroken periode van 15 (of 16) jaar blijft bestaan, nu ook PV-
installaties kunnen worden gerealiseerd.

• Voorbeeld nog niet gevolgd door veel andere havenbedrijven / gronduitgevende 
instellingen.

• Voorbeeld HbR wellicht ‘best practice’ voor die andere havenbedrijven en andere 
eigenaren / beheerders maatschappelijk vastgoed (gemeenten, waterschappen, 
etc).
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Praktijkvoorbeeld 
Waterschap (1)
Casus

• Waterschap heeft rioolwaterzuivering.

• Op terrein in en om zuivering (nu nog) voldoende ruimte voor een zonnepark (nb: 
voorbeeld is Zon op Land).

• Lokale energiecoöperatie wenst terrein te gebruiken voor zonnepark.

• Waterschap genegen om  medewerking te verlenen, maar heeft wel op elk 
moment wanneer dat volgt uit algemeen belang / algemeen nut noodzaak om 
(tijdelijk) gebruik te maken van het terrein. PV-installatie moet dan verwijderd 
worden.

• Waterschap voorziet niet dat het binnen termijn van terugverdientijd van 
zonnepark dat recht uitoefent.

• Energiecoöperatie heeft na realisatie echter wel risico op (tijdelijke) verwijdering 
welk risico zij niet kan inschatten en niet kan dragen.

• Voor energiecoöperatie risico te groot om het park te realiseren.



Praktijkvoorbeeld 
Waterschap (2)

Oplossing

• In geval van (tussentijdse) opzegging door waterschap in het kader van 
algemeen belang/nut, heeft exploitant PV-installatie recht op een 
vergoeding voor initiële periode (15 jaar).

• Vergoeding o.a. reële kosten i.h.k.v. beëindiging (afkoop 
onderhoudscontract / verzekeringen) en resterende boekwaarde van de 
PV-installatie, maar nooit meer dan nodig om kosten exploitant te 
vergoeden.



Praktijkvoorbeeld 
Waterschap (3)

De sprong over de schaduw is

• Waterschap is bereid om ook het risico van exploitant PV-installatie op zich 
te nemen (had Waterschap niet hoeven doen).

• Daardoor is middelgroot project gerealiseerd (dat Waterschap zelf niet 
wenste te realiseren) en waren lokale burgers / bedrijven  bereid om in om 
PV-installatie te investeren.

• Weliswaar Zon op Land, maar deze ‘best practice’ zou ook kunnen gelden 
als het om Zon op Dak gaat.

• Ten gevolge van Didam-arrest is recht op zonnepark / zonnedak in beginsel 
niet voorbehouden aan energiecoöperaties alleen. Bieden 
mededingingsruimte.
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Praktijkvoorbeeld 
DUWO (1)
Casus

• DUWO heeft veel studentenhuizen (in binnensteden) die ruimte bieden voor 
kleinere PV-installaties.

• DUWO heeft zelf ambities om vastgoed met PV-installaties te vergroenen, maar 
juist studentenhuizen zijn notoir lastig (o.a.. bereikbaarheid panelen, e-
aansluiting op naam studenten in veel gevallen, voor productie eigen aansluiting 
aanvragen bedrijfseconomisch niet verantwoord). 

• Stichting Student in de Zon (SidZ) heeft plan om studenten en oud-huisgenoten 
gezamenlijk een PV-installatie op het studentenhuis te laten realiseren en te 
exploiteren. 

• Revenuen van de PV-installatie via de e-aansluiting, gebruik BTW-vrijstelling maar 
studenten zitten niet (meer) 15 jaar in een studentenhuis, hebben niet het geld, 
hebben niet het huis in eigendom beheer.

• Gevolg is dat veel panden geen Zon op Dak kunnen krijgen en studenten niet rol 
als ‘actieve consument’ kunnen pakken.



Praktijkvoorbeeld 
DUWO (2)

Oplossing

• SidZ en DUWO hebben handen ineen geslagen.

• SidZ regelt dat studenten in studentenhuizen zich committeren aan een 
zonneplan en dat met (financiële) hulp oud-huisgenoten PV-installatie 
wordt aangeschaft en geïnstalleerd en DUWO staat dit toe. 

• Studenten betalen installateur/PV-installatie.

• DUWO wordt juridisch eigenaar van PV-installatie, verzekert en doet 
onderhoud. Studenten hebben voor 15 jaar economisch eigendom van de 
PV-installatie en betalen voor die diensten aan DUWO.

• Studenten en DUWO hebben in huurafspraken expliciet afspraken gemaakt 
wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten.



Praktijkvoorbeeld 
DUWO (3)

De sprong over de schaduw is

• Voor DUWO was de vraag waarom zij mee zou moeten werken met een plan 
waarbij de DUWO niet alleen actieve rol op zich moet nemen, maar er ook aan 
meewerkt dat er een verdienmodel wordt gecreëerd (waar DUWO als 
pandeigenaar zelf niet financieel beter van wordt).

• Maatschappelijke voordelen van de verduurzaming van ‘lastige’ panden en ook 
‘door/voor’ studenten geven doorslag mee te werken aan zonneplannen SidZ.

• Eerste pilotproject in Delft afgerond, andere volgen.

• SidZ-model laat zien dat het probleem van een ‘split incentive’ bij Zon op Dak 
opgelost kan worden door te accepteren dat verduurzaming vraagt dat partijen 
uit de ‘comfort zone’ stappen.
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Stelling (1)

oHet ‘Split Incentive Dilemma’ bij Zon op Dak is goed oplosbaar, maar 
minimaal één partij moet dan wel bereid zijn om over de eigen 
schaduw heen te springen.

oLogisch dat de maatschappelijk vastgoed eigenaar / beheerder als 
eerste die sprong maakt; ingegeven vanuit algemeen belang.  

oMaar, is het wel redelijk dat deze beheerders / eigenaren als enige die 
(morele) plicht hebben?

oVraag: hoe ook andere eigenaren / beheerders van vastgoed die dat 
belang minder hebben / voelen zover krijgen om (als eerste) de 
sprong te maken?



Stelling (2)

Het zou goed zijn dat er een regeling en een fonds wordt gecreëerd van waaruit de 
eventuele schade wordt vergoed die exploitanten van Zon op Dak zouden lijden als 
de dakeigenaar om valide redenen vordert dat de PV-installatie - voordat deze is 
terugverdiend - verwijderd amoet worden.

Deze regeling en het fonds zou gecreëerd en onderhouden moeten worden door 
alle partijen die voordeel hebben bij Zon op Dak, te weten (1) de 
eigenaren/beheerders van vastgoed, (2) de exploitanten van PV-installaties en (3) 
de financiers.


