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Definities 

Artikel 1: definities 
Vereniging: de Nederlandse brancheorganisatie voor de zonne-energie industrie Holland Solar;  
Lid: een bedrijf of organisatie die de toelatingsprocedure voor het lidmaatschap van Vereniging 
Holland Solar doorlopen heeft, waarbij alle dochters via het lidmaatschap van de moeder Lid zijn;  
Aspirant-lid: bedrijf dat of organisatie die het lidmaatschap van de Vereniging heeft aangevraagd 
maar waarvan het gewenste lidmaatschap nog niet door het Algemeen Bestuur is goed of afgekeurd;  
Commissie: een organisatorisch verband tussen een aantal Leden van de Vereniging rondom een 
deelbelang binnen het aandachtveld: zonne-energie.  
Werkgroep: een organisatorisch verband tussen een aantal Leden van de Vereniging rondom een 
thema binnen het deelbelang van een Commissie.  
Algemene Ledenvergadering (ALV): de vergadering van alle Leden van Holland Solar.  
Commissievergadering: de vergadering van alle Leden binnen een Commissie, die daarvoor zijn 
geregistreerd.  
Werkgroep vergadering: de vergadering van alle Leden binnen een Werkgroep, die daarvoor zijn 
geregistreerd. 
Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Vereniging.  
Statuten: de statuten van de Vereniging na wijziging van 24 juni 2020. 
Procedure Toetreding: de procedure zoals die in dit Huishoudelijke Regelement is aangenomen op 24 
juni 2020. 
Moeder-dochter: een andere juridische entiteit dan het Lid, waarvan het Lid een aanmerkelijk belang 
van 25% of meer heeft en/of een aantoonbare invloed heeft.   
 

Het verkrijgen van lidmaatschap 

Artikel 2: voorwaarden voor het verkrijgen van lidmaatschap 
Een organisatie die voldoet aan de statutaire omschrijvingen van het lidmaatschap kan toetreden tot 
de Vereniging. In overeenstemming met artikel 4(2) van de statuten van de Vereniging dient een 
organisatie zich daarom bezig te houden met de toepassing van zonne-energiesystemen in 
Nederland.  
 

Artikel 3: holdingstructuren 
Wanneer een organisatie in een holdingstructuur meerdere (dochter-) ondernemingen heeft die ook 
actief zijn in de zonne-energie markt in Nederland, gelden de statuten en dit huishoudelijke 
Regelement ook voor deze dochters. De groepsholding kan slechts één lidmaatschap 
vertegenwoordigen. Als gevolg van het lidmaatschap van de moederonderneming zijn alle 
dochterondernemingen (en/of moederondernemingen van het Lid, indien dit een dochter is in 
zoverre dit van toepassing is op de activiteiten in de zonne-energie sector in Nederland) gehouden 
aan de dezelfde rechten en plichten als de moeder. Dat wil zeggen dat het hen onder andere vrij 
staat om het Holland Solar logo te dragen, direct geïnformeerd te worden en deel te nemen aan 
Werkgroepen en Commissies.  Wanneer een bedrijf actief is in verschillende sectoren, en één van 
die sectoren is zonne-energie in Nederland, dan kan het op zonne-energie gerichte 
bedrijfsonderdeel het lidmaatschap van de Vereniging vertegenwoordigen. 
 

Artikel 4: verstrekking documenten aan aspirant-leden 
Aan een Aspirant-lid wordt een exemplaar van de statuten, dit huishoudelijk reglement met bijlagen 
en eventuele bindende besluiten, die op de Vereniging betrekking hebben, bij zijn aanmelding 
verstrekt.  
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Artikel 5: procedure tot het verkrijgen van lidmaatschap 
a. De aanvrager geeft aan geïnteresseerd te zijn om Lid te worden van de Vereniging, het 

Bureau verstrekt deze aanvrager daartoe de benodigde informatie.  
b. De aanvrager vult het aanmeldformulier in zoals die op de website van de Vereniging te 

vinden is. Hierbij geeft de aanvrager expliciet aan toestemming te geven om digitaal 
benaderd te worden. Ook vult de aanvrager het contributieberekeningsformulier in. Met het 
volledig en waarheidsgetrouw invullen van deze formulieren wordt de aanvrager een 
Aspirant-lid. 

c. Het Bureau organiseert een kennismakingsgesprek tussen het Aspirant-lid en een 
vertegenwoordiger vanuit het Algemeen Bestuur of het Bureau, waarbij het Aspirant-lid zich 
nader voorstelt. Door Holland Solar wordt tijdens dit gesprek een nadere toelichting 
gegeven over de activiteiten van de Vereniging, hoe een Lid daarin kan deelnemen en wat er 
van een Lid wordt verwacht.  

d. Tijdens een eerstvolgende bestuursvergadering wordt door het Algemeen Bestuur besloten 
of het Algemeen Bestuur ‘bezwaar’ of ‘geen bezwaar’ heeft tegen de toetreding van het 
Aspirant-lid.  

e. Deze beslissing wordt door het Bureau aan de aanvrager meegedeeld. Het Aspirant-lid wordt 
ook een factuur voor het lidmaatschap voor de periode vanaf dagtekening van de brief tot 
het einde van het kalenderjaar toegestuurd. Op de eerstvolgende ALV maakt het Algemeen 
Bestuur bekend wat het heeft besloten met betrekking tot de toetreding van de Aspirant 
leden.  

f. Bij betaling van de factuur is het Aspirant-lid een Lid van de verenging geworden.  
 

Middelen  

Artikel 6: contributies 
Dit is een contributiestructuur die wordt berekend over de geconsolideerde omzet van de zonne-
energie-gerelateerd activiteiten van de desbetreffende Leden in Nederland. De hoogte en de wijze 
van berekening van de jaarlijkse bijdrage in de zin van artikel 5, Lid 3 van de Statuten, is vastgesteld 
door de ALV en wordt jaarlijks als onderdeel van de begroting van het opvolgende jaar aan de ALV 
voorgelegd.  
 

Artikel 7: nadere contributievoorwaarden 
Leden, die na 1 januari toetreden, betalen een contributie over het lopende kalenderjaar in 
evenredigheid met de duur van hun deelneming en wel over alle maanden opwaarts afgerond. De 
jaarlijkse bijdragen dienen binnen een maand na dagtekening van de nota te zijn betaald.  
 

Artikel 8: donateurs  
Eenieder die, zonder nadere tegenprestatie, aan de Vereniging wenst te doneren staat zich vrij om 
dat te doen. Het leveren van een vrijwillige financiële bijdrage geeft geen stemrecht noch 
spreekrecht op de ALV.  
 

Verenigingsstructuur 

Artikel 9: Algemene Leden Vergadering 
De ALV is het hoofdorgaan van de Vereniging en bestaat uit alle leden van de Vereniging. De ALV 
vergadert volgens en in overeenstemming met de daarover opgenomen regels in artikel 13 van de 
Statuten. 
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Artikel 10: Het Algemeen Bestuur 
a. Het Algemeen Bestuur geeft uitvoering aan de doelen zoals die zijn vastgesteld in artikel 2 

van de Statuten en legt hiervoor verantwoording af aan de ALV. 
b. De voorzitter van een Commissie heeft automatisch zitting in het Algemeen Bestuur. De 

voorzitter van het Algemeen Bestuur en de overige leden van het Algemeen Bestuur worden 
benoemd door de ALV.  

c. Het Algemeen Bestuur streeft er naar een afspiegeling te zijn van de Leden.  
d. Alle Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de door hen gemaakte reis- en 

verblijfkosten.  
e. De Commissie die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de renumeratie van de 

Voorzitter staat onder leiding van de Penningmeester. 
 

Artikel 11: Het Bureau 
Het Bureau onderneemt de dagelijkse activiteiten ten uitvoering van de doelen van de Vereniging. 
Het Bureau wordt geleid door de Directie. De Directie legt verantwoording af aan het bestuur.  
 

Artikel 12: Commissies 
a. Binnen de Vereniging kunnen Commissies worden gevormd na goedkeuring van het 

Algemeen Bestuur. Deze Commissies zijn georganiseerd rondom een specifiek thema of 
deelbelang binnen het aandachtveld zonne-energie.  

b. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de Commissies worden in overleg met 
de Commissieleden en het Algemeen Bestuur vastgesteld.  

c. De Commissie bepaalt haar eigen prioriteiten en beleid, evenwel na overleg met het 
Algemeen Bestuur als er binnen een Commissie na herhaling geen overeenstemming bereikt 
kan worden. Het werk binnen de Commissies zal nimmer in conflict zijn met de algemene 
doelstelling van de Vereniging. De betrokken Commissievoorzitter is hiervoor 
verantwoordelijk, daarbij ondersteund door het Bureau.  

d. De Commissie heeft een eigen bevoegdheid ten aanzien van haar interne en externe 
communicatie, met uitzondering van de onderwerpen die een belang kennen dat breder is 
dan het specifieke belang van de Commissie. Voor laatstbedoelde onderwerpen zal de 
externe communicatie verlopen door en onder verantwoordelijkheid van het Algemeen 
Bestuur. 

e. De Commissie kan werkgroepen voor specifieke thema’s oprichten.  
 

Artikel 13: Werkgroepen 
a. Werkgroepen werken aan de invulling van een specifiek thema binnen een Commissie.  

b. Werkgroepen kunnen worden opgericht en ontbonden wanneer de Commissie die 

verantwoordelijk is voor de betreffende Werkgroep hiertoe besluit.  

c. Het staat elk Lid vrij om deel te nemen aan een werkgroep.  

d. De werkgroep voorzitter rapporteert aan de Commissie. 

e. De besluiten die worden genomen binnen werkgroepen worden op basis van meerderheid 

genomen. Deze besluiten dienen door de Commissie waartoe de Werkgroep behoort 

bekrachtigd te worden alvorens er aan het besluit kracht wordt verleend. De 

Commissievoorzitter is in overleg en uitmondde van het Algemeen Bestuur verantwoordelijk 

voor het toelichten van de samenhang van dit besluit in relatie tot de andere belangen die 

spelen binnen de Vereniging. De Bureaumedewerker ondersteunt de Commissievoorzitter 

waar mogelijk in het in kaart brengen van de verschillende belangen.    
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Artikel 14: samenwerkingsverbanden 
a. De Vereniging en haar Leden werken in verschillende samenstellingen samen met andere 

organisaties in de uitvoering van haar doelstelling.  

b. Op het gebied van duurzaam energiebeleid werkt de Vereniging samen met de Nederlandse 

Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en de Nederlandse Windenergie Associatie 

(NWEA). 

c. Op het gebied van de techniek, kwaliteit en veiligheid van zonne-energie werkt de 

Vereniging samen met Techniek Nederland. 

d. Op het gebied van zonne-energiebeleid op Europees niveau werkt de Vereniging samen met 

Solar Power Europe en Solar Heat Europe.  

e. De Vereniging of Commissies van de Vereniging kunnen deelnemen in of samenwerken met 

andere organisaties die ondersteunend zijn aan de doelstellingen van de Vereniging. Voor 

iedere deelname in- of samenwerking met een andere organisatie zal door het Algemeen 

Bestuur worden vastgesteld of de inbreng een algemeen Verenigingsbelang of een specifiek 

Commissiebelang dient. Dienovereenkomstig zal de voordracht en benoeming van een 

vertegenwoordiging worden bepaald door het Algemeen Bestuur, waar nodig in 

samenspraak met de Commissievoorzitter.  

Communicatie en Vertegenwoordiging 

Artikel 15: communicatie 
a. De communicatie naar leden toe (interne communicatie) verloopt via de ALV, de 

maandelijkse interne nieuwsbrief en via de website.  

b. De communicatie naar externe belanghebbenden verloopt via de externe nieuwsbrief en de 

website. 

c. De website biedt Leden en externe belanghebbenden tenminste de volgende informatie: 

contactgegevens van het Bureau, informatie over zonne-energiesystemen in het algemeen 

(hieronder vallen ook voorbeeldprojecten van de verschillende Leden van de Vereniging), 

informatie over de Vereniging en haar leden, een overzicht van de standpunten van de 

Vereniging, nieuwsberichten en een agenda.  

Artikel 16: vertegenwoordiging 
Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt als enige de Vereniging.  

Gedragscodes  

Artikel 17: gedragscodes 
De Leden, en dochters, van de Vereniging zijn gebonden aan de algemene gedragscode van de 
Vereniging en de (specifieke) gedragscodes die van toepassing zijn op de activiteiten van het Lid 
en/of haar dochters.  
 

Artikel 18: Algemene Gedragscode 
De algemene gedragscode die van toepassing is op elk Lid en haar dochters luidt als volgt. 
 

a. ALGEMEEN 
 

i. Lid en de sector 
 
Het Lid houdt zich in zijn bedrijfsactiviteiten aan alle voor hem geldende wet- en regelgeving, in het 
bijzonder aan de wet- en regelgeving op het gebied belastingen, recycling, douanewetgeving, 
consumentenbescherming, mededinging, veiligheid en gezondheid.  
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Het Lid laat alles na wat de beeldvorming van de sector negatief kan beïnvloeden. 
 
Het Lid stelt zich ten doel goed op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen, voor de sector 
relevante wet- en regelgeving, en beleidsontwikkelingen. Dit kan onder andere via de communicatie 
van Holland Solar, zoals website, workshops, nieuwsbrief en Algemene Ledenvergadering.  
 

ii. Gebruik logo Holland Solar 
 
Het Lid, en haar dochterondernemingen, hebben tijdens de duur van het lidmaatschap het recht het 
logo van Holland Solar te gebruiken als middel om aan derden kenbaar te maken dat zij zijn 
aangesloten bij Holland Solar. Het Lid en haar dochters staken elk gebruik van het logo van Holland 
Solar als het lidmaatschap beëindigd is.  
 
Het Lid en haar dochters maken op eerste verzoek van de klant bekend dat hij aangesloten is bij 
Holland Solar en op welk moment het lidmaatschap is aangevangen.  
 

iii. Betrouwbaarheid 
 
Het Lid zorgt ervoor dat de gegevens, die de wetgever, in zoverre voor het Lid van toepassing, steeds 
volledig en juist in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Het Lid 
communiceert met deze naam naar de klant.  
 
Het Lid zorgt ervoor dat de personen die het beleid van het Lid bepalen, enkel personen zijn 
die niet betrokken zijn en niet betrokken zijn geweest als beleidsbepaler bij een bedrijf dat in 
staat van faillissement is verklaard, in surseance van betaling heeft verkeerd, of een schuldsanering 
heeft uitgevoerd. De voorgaande zin geldt niet als het Lid aannemelijk maakt dat: 

• de persoon geen verwijt valt te maken van de oorzaken die hebben geleid tot het 
faillissement, de surseance van betaling resp. de schuldsanering, of 

• het faillissement, de surseance van betaling resp. de schuldsanering is geëindigd door 
middel van volledige voldoening van de vorderingen van de crediteuren. 

 
Het Lid doet voor uitvoering van zijn installatiewerk alleen beroep op personen of bedrijven die over 
voldoende deskundigheid beschikken. Een mogelijk bewijs hiervoor is de InstallQ erkenning en het 
keurmerk Zonnekeur Installateur.  
 

iv. Mededinging 
 
Holland Solar acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met de 
geldende wetgeving. Dit betreft met name het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter 
bestrijding van fraude en corruptie.  
 
Holland Solar is van mening dat de activiteiten van haar leden in vrije concurrentie moeten 
geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. Holland Solar onderkent dat de genoemde 
wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun 
heeft van Holland Solar. Zij hecht eraan een en ander te bevestigen door vaststelling van een 
gedragscode, die bindend zal zijn voor haar leden. Met deze code beoogt Holland Solar bij alle 
partijen en instanties, die met de branche te maken hebben, vertrouwen te creëren in de integriteit 
van de branche. De gedragscode heeft als bijkomend voordeel dat voor de leden van Holland Solar 
duidelijke regels zullen bestaan, die het risico van onjuist gedrag beperken. Overtreding van deze 
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gedragscode zal leiden tot de oplegging van sancties door Holland Solar als voorzien in de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement. 
 
 

b. OVERLEG EN BESLUITVORMING BINNEN DE BRANCHEVERENIGING 
  

i.  Zorgvuldige procedures  
 

• De ALV, Commissie- en werkgroep-vergaderingen zullen slechts plaatsvinden na schriftelijke 
oproeping voor die vergadering. De oproeping zal de agenda voor de vergadering bevatten.  

• Van elke vergadering, zoals onder 1. bedoeld, zal een schriftelijk verslag worden opgemaakt, 
dat aan alle leden van het desbetreffende orgaan zal worden toegezonden. Deze 
documenten dienen digitaal bewaard te worden en kunnen te allen tijde opgevraagd 
worden.  

• Het gezamenlijke overleg in een vergadering, zoals onder 1. bedoeld, over de geagendeerde 
en andere onderwerpen, in zoverre markt gerelateerd (d.w.z. over onderwerpen, die van 
belang zouden kunnen zijn voor de positie en positiebepaling van de individuele leden in de 
onderlinge concurrentie), zal zich beperken tot de officiële vergadering, waarvan het 
schriftelijk verslag wordt opgemaakt. Na de formele sluiting van de vergadering is 
voortzetting van de samenkomst in informele sfeer toegestaan, mits niet over 
(voorgenomen) marktgedrag of individuele marktgegevens wordt gesproken.  

• Tijdens het overleg, zoals onder 3. bedoeld, kan geen sprake zijn van bespreking van 
onderwerpen met het voorbehoud dat een en ander niet zal worden genotuleerd. Bij 
zodanig voorbehoud zal de voorzitter van de vergadering weigeren tot bespreking van het 
desbetreffende onderwerp over te gaan.  

 
ii. Verboden onderwerpen 

  
De volgende onderwerpen mogen tijdens vergaderingen van de ALV, Commissies, Werkgroepen of 
andere samenwerkingsverbanden binnen Holland Solar in geen geval aan de orde komen:  

• Verkoopprijzen, tarieven, (beoogde) prijswijzigingen, adviesprijzen, kortingen, toeslagen 
en andere prijs gerelateerde onderwerpen;  

• Verdeling van de markt, bijvoorbeeld door aan bepaalde leden een bepaald geografisch 
gebied, bepaalde klanten of bepaalde groepen van klanten toe te wijzen;  

• Beperking van productie of verkoop;  

• Vooroverleg m.b.t. reactie op offerteaanvragen van potentiële klanten;  

• Doorberekening van offertekosten van concurrenten in de eigen offerteprijs;  

• Uitwisseling van commerciële informatie van de individuele leden, d.w.z. van gegevens 
m.b.t. de productie, omzet, afzet, prijs- en tariefstelling, investeringen, R&D-uitgaven en 
overige gegevens die als commercieel gevoelig kunnen worden aangemerkt;  

• Exclusiviteit voor specifieke leden tot vertegenwoordiging van fabrikanten en 
importeurs;  

• Boycot van bepaalde leveranciers of afnemers.  
 

iii. Eventuele probleemonderwerpen 
 
De volgende onderwerpen kunnen onder omstandigheden tot problemen in de 
mededingingsrechtelijke sfeer leiden, zodat bespreking van deze onderwerpen binnen het kader van 
Holland Solar steeds in goed overleg met een mededingingsrechtelijke deskundige moet 
plaatsvinden:  
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• Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Als deze betrekking hebben op 
concurrentiegevoelige elementen (zoals prijzen, tarieven, wijze van indexering, 
doorberekening van specifieke kosten) kan dit tot bezwaren van de 
mededingingsautoriteiten leiden;  

• De verzameling door het Bureau van commerciële informatie van de individuele leden en 
beschikbaarstelling door Holland Solar aan de leden in getotaliseerde vorm is in beginsel 
toelaatbaar, maar kan soms problemen opleveren. In ieder geval moet worden gewaarborgd 
dat individuele leden geen kennis kunnen nemen van informatie met betrekking tot andere 
individuele leden. 

 
c. GEDRAGSNORMEN INDIVIDUEEL MARKTGEDRAG LEDEN  

 
Ten behoeve van de goede naam van de branche acht Holland Solar het van belang dat de 
individuele leden in hun marktgedrag de volgende regels respecteren:  

• Leden zullen zich onthouden van elke vorm van omkoping van (potentiële) klanten om met 
die omkoping commercieel voordeel, althans kostenvoordelen te behalen.  

• Beïnvloeding van (potentiële) klanten door leden is toegestaan in zoverre dat rechtmatig is. 
Zakelijke diners ter bespreking en toelichting van standpunten zijn naar mening van de 
Vereniging rechtmatig. Disproportionele relatiegeschenken of giften aan (potentiële) klanten 
zijn dat niet. Een Lid zal zich te allen tijde houden aan reglementen van (potentiële) klanten 
in dat kader.  

• De leden zullen zich onthouden van gedragingen, die de professionele integriteit van het 
bedrijf, de branche en of Holland Solar in het gedrang brengen.  

 
 

d. UITVOERING/HANDHAVING 
  

Holland Solar zal de onderhavige gedragscode implementeren door deze door een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering vast te stellen als reglement, d.w.z. als bindende regeling voor de 
leden, en daarbij vast te leggen dat overtreding/niet-inachtneming tot onmiddellijke beëindiging van 
het lidmaatschap kan leiden. Andere sancties zullen waarschuwing, berisping en schorsing zijn. 
 
Deze gedragscode is aangenomen op de ALV d.d. 24 juni 2020 en is hiermee algemeen bindend voor 
alle actuele leden van Holland Solar en haar dochters.  
 

Geschillen 

Artikel 19: gedragscodes en geschillen die daaruit voortkomen 
De geschillen die zich strekken tot afspraken die zijn gecodificeerd in een of meer gedragscodes 
worden beslecht met de daartoe specifiek strekkende klachtenprocedures. Als er geen specifieke 
klachtenprocedure voor handen is, zijn de onderstaande twee artikelen van toepassing. De 
klachtenprocedures en dit Regelement zijn geen vervanging van, noch een aanvulling op het 
Nederlandse rechtssysteem. Als het Nederlands, Europese of Internationale recht van toepassing is 
dient de gebruikelijke juridische rechtsgang gevolgd te worden.  
 

Artikel 20: arbitrage  
Geschillen tussen Leden onderling - waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van hun lidmaatschap of zaken de Vereniging over 
zijn ontstaan, kunnen worden beslecht door een Arbitrage-Commissie. De uitspraak van deze 
Arbitrage-Commissie, zo Leden daarvoor kiezen, is voor beide partijen bindend.  
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Artikel 21: Arbitrage-Commissie 
De Arbitrage-Commissie zal in zoverre mogelijk worden gevormd uit Leden van de Vereniging en zal 
bestaan uit maximaal 3 arbiters. Elk der partijen betrokken in het conflict zal een arbiter voordragen, 
waarna bij geen bezwaar der beide partijen, de gekozen arbiters gezamenlijk een derde deelnemer 
als voorzitter benoemen.  
Door de arbiters wordt bepaald of de kosten, voortvloeiende uit de arbitrage, kunnen worden 
verhaald op een of op beide partijen. Ook deze uitspraak is voor beide partijen bindend.  
 
Het voorafgaande in dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de Arbitrage-Commissie als 
benoemd in het kader van de Procedure Toetreding. In dat geval worden de arbiters door het 
Algemeen Bestuur benoemd, zijn eventuele kosten van arbitrage voor de Vereniging en is de 
uitspraak van de Arbitrage-Commissie een advies aan het Algemeen Bestuur. 
 

Artikel 21: Slotbepaling  
In alle gevallen waarin door de statuten, door het Huishoudelijk Reglement met bijlagen niet wordt 
voorzien beslist het Algemeen Bestuur.  
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Bijlage 1a: Gedragscode zon op land 
https://hollandsolar.nl/u/files/energie-samen-a4-klik-hr.pdf 

 

Bijlage 1b: klachtenprocedure met betrekking op de gedragscode zon op land 
Dit document beschrijft de klachtenprocedure die burgers en andere stakeholders in gang kunnen 

zetten bij Holland Solar wanneer zij van mening zijn dat de gedragscode zon op land (hierna: 

gedragscode) niet wordt/is nageleefd.  Deze procedure is geschreven met inachtneming van de 

afspraken die zijn gemaakt door de ondertekenaars van de gedragscode in sectie 5.3 van de 

gedragscode.  

 

FASE 1:  Onderzoek 

1. De indiener(s) van een klacht(en) (hierna te noemen ‘de klager’) benadert het bureau van 

Holland Solar over de niet-naleving van de Gedragscode door een of meerdere leden van de 

ondertekenaars van de gedragscode.  

2. Indien de klager een klacht indient tegen een lid van Holland Solar dan wordt een 

medewerker van Holland Solar als verantwoordelijke aangewezen voor de behandeling van 

de klacht. Deze behandelt de klacht. Indien het een klacht betreft tegen een lid van een 

andere ondertekenaar van de gedragscode dan wordt de klacht doorgezet naar deze 

ondertekenaar.  

3. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigt de medewerker aan de klager dat 

de klachtenprocedure is gestart.  

a. Indien nodig verzoekt de medewerker de klager om de klacht(en) te specificeren 

en/of meer details voor de onderbouwing van de klacht(en) te delen. 

4. Binnen 5 werkdagen informeert de medewerker het lid over de binnengekomen klacht(en). 

De klacht(en) worden uiteengezet, en het lid wordt verzocht binnen 15 werkdagen (digitaal) 

schriftelijk te reageren.  

a. De details voor de onderbouwing van de klacht(en) worden met het lid gedeeld. 

5. De medewerker vraagt het lid om binnen 15 werkdagen een (digitale) schriftelijke reactie op 

de klacht(en) te geven. Op basis van deze reactie stelt de medewerker een digitaal dossier 

samen en verstuurt dit per ommegaande naar de klager en het desbetreffende lid. 

 FASE 2: Beoordeling Bureau Holland Solar 

1. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van het weerwoord van het lid beoordeelt de 

medewerker van Holland Solar, waar nodig in samenwerking met zijn/haar collega’s en 

andere ondertekenaars van de gedragscode, de binnen gekomen klacht(en) en de reactie 

van het lid op deze klacht(en) aan de hand van de regels in de gedragscode.  

a. De medewerker organiseert (in overleg met de directie en indien gewenst met 

andere ondertekenaars) een bijeenkomst voor alle partijen met het doel via 

mediation tot wederzijdse overeenstemming te komen.  

b. Het staat de medewerker vrij in deze 15 dagen-periode aanvullende vragen aan 

beide partijen te stellen.  

c. Het staat de medewerker vrij in zijn/haar beoordeling andere bronnen te gebruiken 

die relevant zijn voor de interpretatie van de gedragscode (zoals de door Holland 

Solar geschreven FAQ, of navraag bij een lokale organisatie, of een andere 

ondertekenaar van de gedragscode). 

https://hollandsolar.nl/u/files/energie-samen-a4-klik-hr.pdf
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2. De medewerker oordeelt of de gedragscode wel of niet is nageleefd en legt het concept-

oordeel voor aan de directie van Holland Solar. Deze kan eigenstandig een besluit nemen en 

kán ervoor kiezen andere ondertekenaars van de gedragscode te betrekken voor advies of 

een besluit eerst aan het bestuur voor te leggen. Bij een besluit door de directie over het 

concept-oordeel is dit (al dan niet aangepast) definitief voor deze fase. Daarna informeert de 

medewerker beide partijen over deze beslissing. Deze beslissing wordt onderbouwd met 

argumenten en waar nodig adviezen die kunnen leiden tot het herstel van de niet naleving.  

3. Indien, de directie heeft besloten dat de gedragscode niet is geschonden (en het lid dus 

correct heeft gehandeld), geeft het de klager de mogelijkheid om hier binnen 10 werkdagen 

tegen in beroep te gaan.  

a. Indien, de klager besluit een herbeoordeling aan te vragen gaat de zaak naar FASE 3. 

b. Indien, de klager besluit geen herbeoordeling aan te vragen is de zaak afgerond. Dit 

wordt door de medewerker aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

4. Indien, de directie heeft besloten dat de gedragscode is geschonden (en het lid dus niet in 

overeenstemming met de gedragscode heeft gehandeld), heeft het betreffende lid de 

mogelijkheid om hier binnen 10 werkdagen tegen in beroep te gaan.  

a. Indien, het lid besluit een herbeoordeling aan te vragen gaat de zaak naar FASE 3. 

b. Indien, het lid besluit geen herbeoordeling aan te vragen heeft zij 15 werkdagen om 

met plannen (inclusief een planning) te komen die de naleving van de gedragscode 

bewerkstelligen (zie 5.).  

5. De medewerker adviseert de (rest van de) directie van Holland Solar per ommegaande of de 

herstelplannen in overeenstemming zijn met de door hem/haar gegeven adviezen en of 

deze dus tot herstel zullen leiden. De Directie besluit over de plannen. 

a) Indien, de herstelplannen in overeenstemming zijn met de gedragscode wordt het 

lid gevraagd deze zo spoedig mogelijk (maar tenminste binnen de voorgestelde 

planning) te implementeren. Na implementatie van deze plannen is de zaak is 

afgerond. Dit wordt door de medewerker aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

b) Indien, de herstelplannen niet in overeenstemming zijn met de gedragscode gaat de 

zaak naar FASE 3. 

c) Indien, herstelplannen niet meer mogelijk zijn gezien de voortschrijdende fases van 

het project, zal deze zaak eveneens in FASE 3 belanden (zie 3.6). 

FASE 3: Beoordeling door een Commissie.  

1. Het bureau (medewerker en directie) draagt de zaak over aan het Bestuur van Holland Solar 

en vraagt hen een Commissie in te stellen die de zaak gaat beoordelen. In het geval de klacht 

bij een andere ondertekenaar van de gedragscode is binnen gekomen en behandeld, maar 

er wordt verzocht om een heroverweging van Holland Solar (en/of andere ondertekenaars) 

start de procedure hier. 

2. Binnen 25 werkdagen draagt het Bestuur een Commissie voor. Deze commissie bevat 

tenminste één bestuurslid van Holland Solar en minstens één lid van andere organisaties die 

de gedragscode hebben ondertekend. 

3. Binnen 30 werkdagen (met een eenmalige verlenging van 10 werkdagen) komt de 

Commissie bij elkaar en beoordeelt het (digitale) dossier van de zaak. Het organiseert een 

mogelijkheid voor beide partijen om mondeling gehoord te worden over de zaak. Op basis 

van de mondelinge betogen en het (digitale) dossier besluit de Commissie of de gedragscode 

al dan niet is geschonden.  

a. Deze beslissing wordt onderbouwd met argumenten en waar nodig adviezen die 

kunnen leiden tot het herstel van de niet naleving.  
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4. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode niet is geschonden is de 

zaak afgerond. Er is geen herbeoordelingsmogelijkheid meer. De Commissie stelt beide 

partijen hiervan op de hoogte.  

5. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode is geschonden krijgt het lid 

een officiële waarschuwing. Het lid wordt verzocht binnen 10 werkdagen plannen (inclusief 

een planning) te presenteren die tot herstel kunnen leiden.   

6. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode is geschonden krijgt het lid 

een officiële waarschuwing. Indien er geen naleving meer mogelijk is voor de punten waar 

de gedragscode is geschonden én de Commissie oordeelt dat de klager niet in staat was 

eerder een klacht in te dienen, is FASE 4 direct van toepassing. 

7. De Commissie beoordeelt per ommegaande of de herstelplannen in overeenstemming zijn 

met de door haar gegeven adviezen en of deze dus tot herstel zullen leiden.  

a. Indien, de herstelplannen in overeenstemming zijn met de gedragscode wordt het 

lid gevraagd deze zo spoedig mogelijk (en tenminste binnen de voorgestelde 

planning) te implementeren. Na implementatie van deze plannen is de zaak is 

afgerond. Dit wordt door de Commissie aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

b. Indien, de herstelplannen niet in overeenstemming zijn met de gedragscode gaat de 

zaak naar FASE 4.  

FASE 4: Afronding  

1. De Commissie maakt binnen 10 werkdagen publiekelijk bekend dat het lid zich niet aan de 

gedragscode heeft gehouden. Binnen ditzelfde tijdsbestek geeft de Commissie nog eenmaal 

een advies over de manieren waarop het lid de ontstane situatie kan herstellen om weer in 

lijn met de gedragscode te handelen.  

2. Het lid heeft 5 werkdagen om op deze adviezen te reageren en met voorstellen voor herstel 

te komen.  

3. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat deze laatste mogelijkheid voor 

herstelplannen zou leiden tot de naleving van de gedragscode vraagt de Commissie het lid 

om deze plannen te implementeren. Wanneer de plannen zo spoedig mogelijk, binnen een 

redelijke termijn, en juist geïmplementeerd zijn is de zaak afgerond. De Commissie stelt 

beide partijen hiervan op de hoogte. Er is geen herbeoordelingsmogelijkheid meer. 

4. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de herstelplannen niet leiden tot naleving 

van de gedragscode – terwijl dit wél redelijkerwijs mogelijk is - draagt het de zaak over aan 

het Bestuur van Holland Solar. Nadat de Commissie dit gedaan heeft, heft het zichzelf op.  

5. Het Bestuur van Holland Solar start de procedure voor ontzetting van het lid uit het 

lidmaatschap van Holland Solar op basis van de daarvoor bestemde regels in het 

Huishoudelijke Regelement. Het Bestuur informeert de klager dat deze procedure is gestart, 

en dat daarmee de klachtenprocedure voor de gedragscode zon op land tot een einde is 

gekomen.  

 

Belangrijke notities: 

• De tijdslimieten zijn indicatief, alle partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk de benodigde 

stappen te doorlopen. Indien de tijdslimieten niet gehaald worden dienen de andere 

partijen hiervan tijdig (lees: meer dan vijf werkdagen voor het verstrijken van het limiet) van 

op de hoogte gesteld te worden. Deze notitie naar de andere betrokken partijen moet 
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onderbouwd worden met een duidelijke reden voor het niet halen van het tijdslimiet en een 

acceptabel plan voor het realiseren van het vereiste binnen een versneld tijdsbestek.  

• Holland Solar zal op regelmatige basis een overzicht geven van de binnengekomen klachten 

en de status van deze klachten.  

• De beoordeling van de ingezonden visies en mondelinge betogen vindt altijd plaats op basis 

van hoe deze argumenten zich tot de afspraken in de gedragscode verhouden. In deze 

beoordeling kan wel meegenomen worden of er sprake is van een herhaling van klachten 

en/of een structurele tekortkoming bij meerdere projecten.  

• Herstelplannen zijn suggesties en bredere aandachtspunten; de ontwikkelaar blijft zelf 

verantwoordelijk voor het uitwerken van plannen om een project (weer) in conformiteit met 

de gedragscode te brengen. In die zin zijn de herstelplannen concrete handvaten die middels 

mediation tot een gewenst resultaat voor de klager en het lid leiden. 

• Indien herstelplannen niet worden geïmplementeerd zoals is overeengekomen door het 

bureau/de Commissie en het lid, vervolgt de procedure met de aanname dat de plannen ‘als 

onvoldoende worden beoordeeld.’  

• De Commissieleden dienen onafhankelijk van de betrokken partijen te zijn (maar kunnen wel 

lid zijn van Holland Solar) en over voldoende kennis van de gedragscode te bezitten om de 

beoordeling tot een goed gevolg te brengen. Indien gewenst, kan de medewerker die 

verantwoordelijk was voor fase 1 en 2 ook zitting nemen in de Commissie.  

• Het bureau zal een short-list maken van kandidaten die zitting zouden kunnen en willen 

nemen in de beoordelingscommissie.  

• Publiekelijke bekendmaking geschiedt intern en extern. De daarvoor gebruikte 

communicatiemiddelen worden door de Commissie vastgesteld. 

• De ontvankelijkheidstoets van een klacht gebeurt op basis van de volgende elementen: 

o Is er sprake van een juiste timing met betrekking tot de status van het project? Dit 
houdt in dat er wel al concrete plannen voor een project moeten liggen en de klacht 
niet meer dan een half jaar na de start van de realisatie van de installatie wordt 
ingediend.  

o Is er sprake van een vergelijkbare klacht tegen hetzelfde lid? Dit geeft de 
mogelijkheid om de klachten te combineren. 

o Is er sprake van een (overduidelijk) gebrekkige onderbouwing door de klager? Eerst 
wordt er nog wel een verzoek voor verdere onderbouwing naar de klager verstuurd.  

o Is er al eerder een klacht over hetzelfde project ingediend maar deze is ongegrond 
verklaard? 

• Voor het indienen van een klacht worden, op het moment van schrijven, geen kosten in 
rekening gebracht. Indien het Bestuur in een later stadium besluit dat deze toch vereist zijn 
voor het in stand kunnen houden van de klachtenprocedure, is zij gerechtigd kosten in 
rekening te brengen voor het behandelen van de klacht. Deze kosten zullen nooit meer 
bedragen dan nodig om de procedure zoals vastgesteld te doorlopen. Als een klacht gegrond 
wordt verklaard worden de gemaakte kosten door het Lid van Holland Solar vergoed. Deze 
kosten worden, indien men ervoor kiest deze te hanteren, in een bijlage door het Bestuur 
vastgesteld. 

• Deze klachtenprocedure wordt opgenomen in het huishoudelijke regelement van Holland 
Solar.  

 



GEDRAGSCODE 
ZON OP LAND

Code voor de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, 
inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten. 



1. Inleiding
Onze samenleving staat voor een opgave om over te 
gaan op een schone, duurzame energievoorziening uit 
hernieuwbare energiebronnen. In het Klimaatakkoord 
van juni 2019 is een doelstelling voor 2030 voor ener-
gie uit zon en wind op land uit grootschalige opwek 
(> 15 kW) gesteld. Grootschalige energie uit zon op 
land is daarvoor nodig. Het streven is om de ruimte-
lijke impact hiervan zoveel mogelijk te beperken door 
eerst te kijken naar locaties met een lage ruimtelijke 
impact zoals daken. Tegelijkertijd is het de overtuiging 
van de partijen onder deze code dat zonneparken op 
land ook meerwaarde kunnen bieden voor een gebied, 
naast de bijdrage aan de duurzame energietransitie. 
Dit kan indien de locatie goed gekozen is, de parken 
goed vormgeven en beheerd worden en de omgeving 
optimaal betrokken is. 

In onze samenleving zijn er zorgen over velden met 
zonnepanelen (`zonnevelden’). Deze zorgen nemen de 
initiatiefnemer en ondertekenaars van deze gedrags-
code serieus. Het initiatief tot deze gedragscode is 
genomen door de branchevereniging Holland Solar. 
De code richt zich op zon op land projecten (enkel 
terrestrische plaatsing, dus niet drijvende panelen of 
panelen op bouwwerken) van de leden van deze ver-
eniging. Naast Holland Solar ondertekenen Energie 
Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, 
de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, 
NLVOW en Vogelbescherming Nederland de code en 
geven daarmee steun aan de ontwikkeling van zon op 
land (PV) mits binnen de in deze code geschetste ka-
ders. Een wijziging van de code kan enkel plaatsvinden 
met instemming van alle partijen die de code onder-
tekenen.

De code adresseert de volgende onderwerpen waar 
zorgen of wensen over zijn:
-  Efficiënt ruimtegebruik 
-  Landschap en uitzicht
-  Biodiversiteit
-  Voedselproductie
-  Bodemkwaliteit
-  Burgerparticipatie in het proces
-  Mede-eigenaarschap en financiële betrokkenheid 

van bewoners en bedrijven uit de omgeving

13 november 2019 
www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland

2

http://www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland


2. Leidende principes 
Er is bij wet reeds veel vastgelegd. Voor zorgvuldige ont-
wikkeling en beheer van zonneparken willen de partijen 
onder deze gedragscode verder gaan. Daarom spreken 
we in deze gedragscode bovenwettelijke maatregelen 
af om de omgeving goed bij de projecten te betrekken, 
meerwaarde te bieden en schade te voorkomen. De ini-
tiatiefnemer en ondertekenaars van deze code nemen 
een aantal principes en concrete toezeggingen in acht.  

Principes die leidend zijn voor de initiatiefnemer en ondertekenaars 

2.1 Samen met stakeholders 
Wat de wensen ten aanzien van een park zijn is iets wat van geval tot geval verschillend zal zijn. De sector zal 
werken met een op het project afgestemde vorm van procesparticipatie. Bij ieder project denken de stakehol-
ders inclusief bewoners uit de omgeving vanaf het begin mee over de locatie, vormgeving en ontwikkeling van 
het beoogde zonneveld. 

2.2 Meerwaarde omgeving
Naast economische motieven voor ontwikkelaar en grondeigenaar spelen er voor de omgeving andere belan-
gen, zoals landschap, biodiversiteit en (financiële) waarde voor de omgeving. Zonneparken bieden, mits goed 
vormgegeven op een goed gekozen locatie ook een kans om de omgeving mooier en voor de natuur waarde-
voller te maken. De sector neemt het principe op zich dat, in overleg met stakeholders, het zonneveld per saldo 
een verbetering voor de landschappelijke en natuurwaarde van het gebied betekent. Deels zal dit per definitie 
subjectief zijn; in de ogen van de omgeving. Waar mogelijk wordt dit geobjectiveerd; bijvoorbeeld met een 
meetbare toename aan biodiversiteit. 

2.3 Oorspronkelijk grondgebruik mogelijk 
Het derde principe is dat de sector parken zo zijn inricht dat er geen onomkeerbare ontwikkeling plaatsvindt. 
Het oorspronkelijke of een ander grondgebruik moet, indien gewenst door grondeigenaar én bevoegd gezag, 
na het zonneveld weer mogelijk zijn; zowel beleidsmatig als fysiek. Daarbij hoort ook dat de sector zorgt dat er 
geen vervuiling optreedt of dat er spullen achterblijven.

Deze gelden voor alle nieuwe zonne-energie projec-
ten op land in Nederland waar de leden van Holland 
Solar vanaf het begin initiatiefnemer van zijn en waar 
op het moment van publieke presentatie van de code 
nog geen vergunning voor is aangevraagd. Waar al 
wel een vergunning is aangevraagd maar nog niet is 
verleend, doet initiatiefnemer haar best conform de 
bepalingen uit deze code te werken. 
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3. Concrete toezegging 
van de sector
De sector zon op land doet een aantal concrete toezeg-
gingen om de principes na te komen, naast een aan-
tal zaken die per project bekeken zullen worden. In dit 
hoofdstuk staan de concrete toezeggingen.

3.1 Zorgvuldige locatiekeuze
Bevoegd gezag in de lead voor zoekgebieden
Besluitvorming in een gemeente of provincie over de 
verduurzaming van de energievoorziening én over de 
gebieden die voor deze energievoorziening in aanmer-
king komen, begint idealiter al ruim voor er van concre-
te initiatieven sprake is. In de fase van beleidsvorming 
is de overheid in de lead en heeft de verantwoordelijk-
heid om de inwoners te betrekken bij de keuzes voor 
duurzame energie opwek en bij de zoekgebieden voor 
eventuele zonnevelden. Concrete projectlocaties vol-
gen daarna op initiatief van ontwikkelaars, binnen de 
kaders die overheden hebben gesteld.

Een gemeente zal in de beleidsfase bekijken in hoever-
re ambities van bijvoorbeeld gemeenten ingevuld kun-
nen worden met de beschikbare daken en restgronden: 
het principe van de ‘zonneladder’1. Gemeenten kunnen 
hierbij de Zonnewaaier van Holland Solar en de Con-
structieve Zonneladder van de Natuur en Milieufedera-
ties gebruiken. 

Zonneladder: daken en gevels waar mogelijk
De sector prefereert over het algemeen daken, gevels, 
geluidswallen en andere reeds bestaande bouwwerken 
boven het gebruik van niet bebouwd land, om de een -

1Het principe om bij voorkeur daken en restgronden te gebruiken is verwoord conform de twee moties Dik-Faber c.s. over de zonneladder 
en over gebruik van agrarische gronden en nader verwerkt in Kamerbrief 34682 nr. 29 en in de Nationale Omgevings VIsie (NOVI).

voudige reden dat de bebouwde oppervlaktes dan 
dubbel gebruikt kunnen worden zonder extra ruim-
tebeslag. Uiteraard zal per geval bekeken worden of 
de dakconstructie wel technisch mogelijk is op het 
betreffende pand. Naast panelen op bouwwerken zijn 
restgronden een goede optie voor efficiënt ruimtege-
bruik: bijvoorbeeld ongebruikte oppervlakten naast 
snelwegen. Voor de ontwikkelaar zijn daken en rest-
gronden wenselijk indien deze gebieden goed aange-
sloten kunnen worden op het net, er voldoende zon 
is en de kosten voor het gebruik van de oppervlakten 
een project mogelijk maken. Voor het realiseren van 
de totale opgave aan duurzame energie zijn veld-op-
stellingen ook gewenst. 

Nationale Parken en Natura 2000 buiten beschouwing
De initiatiefnemer en de ondertekenende partijen heb-
ben met elkaar afgesproken Nationale Parken en Na-
tura 2000 gebieden buiten beschouwing te laten als 
mogelijke locatie voor een zonnepark. 

‘Nee-tenzij’ gebieden
Bij de keuze voor grondgebonden zonnevelden is er aan 
aantal gebieden dat niet in aanmerking komt tenzij er 
met een zonneveld een aantoonbare verbetering voor 
ecologie en landschap optreedt. Dit geldt voor gebie-
den van het Natuurnetwerk (anders dan de Nationale 
Parken en Natura2000 gebieden die buiten beschou-
wing worden gelaten), beschermde landschappen (zie 
onder paragraaf 3.5 onder b) en door de overheid aan-
gewezen weidevogelkern gebieden. Deze gebieden zijn 
enkel een goede locatie voor zonnevelden wanneer 
aangetoond kan worden dat het initiatief door goede 
maatregelen op het inpassingsniveau, positief uitpakt 
voor de relevante lokale natuurwaarden en de land-
schappelijke beleving. Gebieden die onder het ‘Unes-
co Werelderfgoed vallen’ zullen de leden van Holland 
Solar in beginsel niet beschouwen als locatie. 

Definitieve locatiekeuze pas na consultatie omgeving
Initiatiefnemers tekenen met grondeigenaren door-
gaans een intentieovereenkomst. Deze zal pas na be-
sluitvorming door het bevoegd gezag en na consultatie 
van de omgeving worden omgezet in een definitieve 
overeenkomst. 
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3.2 Procesparticipatie
De kwaliteit van een duurzaam energieproject bestaat 
uit een technisch optimale inpassing in een gebied met 
eigen kenmerken en waarden. Door het organiseren 
van procesparticipatie kunnen stakeholders inclusief 
omwonenden bijdragen aan het ontwerp door speci-
fieke (gebieds-) kennis in te brengen. Daar waar er nog 
geen structuur van organisatie is voor omwonenden, 
faciliteert de ontwikkelaar de participatie van de om-
geving zodat zij in staat zijn om geïnformeerd mee te 
doen aan het proces. 

De ondertekenende partijen van deze gedragscode 
hechten aan het gelijkwaardig en in vertrouwen op-
trekken van energiecoöperaties, commerciële ontwik-
kelaars, bewoners in de omgeving en andere stakehol-
ders. Dit doen zij vanaf het begin van de ontwikkelfase 
van een concreet project. Wat dat betekent zal van 
geval tot geval verschillend zijn gezien de verschillen 
tussen de gebieden en wensen van de stakeholders. 

Holland Solar zal in samenwerking met andere partij-
en, uitwerking geven aan de afspraak uit het Klimaat-
akkoord om tot een handreiking over participatie te 
komen.

3.3 Financiële participatie
Rond het onderwerp participatie verwelkomen de on-
dertekenende partijen de afspraken uit het Klimaat-
akkoord uit 2019 zoals hier letterlijk verwoord:

“• De initiatiefnemer doorloopt een proces om te 
komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving 
van participatie. Het gaat hierbij om de participa-
tiewaaier; dit kan zijn procesparticipatie, financiële 
participatie, financiële obligaties, eigendomspartici-
patie, een omgevingsfonds of een combinatie hier-
van. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefne-
mers en omgeving hierover het gesprek aangaan. 
Afspraken met de omgeving worden bij voorkeur 
vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op ba-
sis hiervan wordt er een projectplan gemaakt waarin 
wordt beschreven hoe binnen het project de partici-
patie optimaal wordt ingericht.

• Om de projecten voor de bouw en exploitatie 
van hernieuwbaar op land in de energietransitie te 
laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden 
en ambities voor hernieuwbare opwekking, partij-
en gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, 
bouw en exploitatie van een project. Dit vertaalt zich 
in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied 
waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de 
productie van de lokale omgeving (burgers en be-
drijven). Investeren in een zon –en/of windproject is 
ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en 
risicolopen. Het streven voor de eigendomsverhou-
ding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal 
ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde 
redenen van af te wijken. “

De exacte vorm van de financiële participatie en de de-
finiëring van ‘de lokale omgeving’ is met het Klimaat-
akkoord niet scherp vastgelegd. Dit is ook geen zaak 
voor uniforme regels maar iets dat per project vorm 
kan krijgen. De gedachte dat omwonenden de moge-
lijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee 
mee te profiteren en mee te doen aan de energietran-
sitie staat centraal.
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3.4 Correct benaderen grondeigenaren door exploi-
tanten
In veel gevallen zal een zonneveld een initiatief zijn van 
een ontwikkelaar die een grondeigenaar benadert. Dit 
benaderen dient met respect te gebeuren. Het onge-
richt grote aantallen grondeigenaren een aanbod stu-
ren in de hoop dat er ééntje positief reageert, geeft in 
een gebied het gevoel van een ‘vloedgolf aan parken’ 
en leidt tot onrust. De leden van Holland Solar zullen 
zich van dit soort acties onthouden en grondeigenaren 
enkel gericht, één op één benaderen en vanaf de be-
ginfase betrekken bij de ontwikkeling van het project.

3.5 Ontwerp en beheer
Een goed ontwerp en beheer van een zonneveld kan 
de zorgen over een aantal waarden rond natuur, land-
schap en milieu wegnemen. Wat ‘een goed ontwerp’ 
betekent zal per locatie verschillen2. Een aantal zaken 
zal echter bij ieder park gelden.

a) Aandacht voor natuur bij het ontwerp en beheer
Parken worden aangelegd om ook ruimte aan de natuur 
te geven. Dit stelt eisen aan de inrichting en het beheer. 
De exacte keuzes zijn locatie-specifiek en afhankelijk 
van de natuur en landschap in de omgeving. Een aantal 
principes gelden wel in algemeenheid:
- De ontwikkelaar zorgt in samenwerking met lokale 

en nationale natuurorganisaties voor de ontwikkeling 
van een aanleg- en beheerplan omwille van de na-
tuurwaarden.

- Standaard zal er gekozen worden om specifieke na-
tuurelementen aan het gebied toe te voegen (bij-
voorbeeld poelen, bijenhotel, nestplaatsen). De keu-
ze is maatwerk en wordt met behulp van een expert 
ingevuld.

- Er is de mogelijkheid voor klein wild om het park bin-
nen te gaan. 

-  Het vegetatiebeheer stuurt op inheemse, kruidenrij-
ke vegetaties die zo laat en weinig frequent als mo-
gelijk worden gemaaid. 

b) Landschap: 
werken aan een integrale landschapsopgave
Provincies voeren een landschapsbeleid en hebben in 
enkele gevallen waardevolle landschappen aangewe-
zen. In deze gebieden zal de sector enkel met initia-
tieven komen indien deze de landschappelijke kwaliteit 
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versterken, of vanuit overheidswege al een afweging is 
gemaakt om hier duurzame energie te willen realiseren. 
Hier zal de sector bij projecten de expertise in de vorm 
van een landschapsarchitect of een historisch geograaf 
betrekken. In alle gebieden zal een landschapsarchitect 
om advies gevraagd worden over de passendheid van 
een project op de betreffende locatie en over de vorm-
geving en inrichting. De uiteindelijke vorm en omvang 
zal zoveel mogelijk in lijn zijn met het advies van de 
landschapsarchitect, maar is ook maatwerk. In het ene 
gebied passen grootschalige zonnevelden landschap-
pelijk beter en in het andere gebied juist kleinere of 
helemaal geen.

c) Ruimte tussen of rond panelen
Parken van de bedrijven die lid zijn van Holland Solar 
zullen altijd worden ingericht met ruimte tussen pane-
len; soms ook met ruimere open plekken in het park 
(ecologisch maatwerk). Met deze ruimte wordt gezorgd 
voor vegetatie en tevens voor neerslag en licht onder 
de panelen. Meer ruimte tussen de panelen heeft ook 
uiteraard als gevolg dat er in totaal meer ruimte in Ne-
derland nodig is om dezelfde hoeveelheid duurzame 
energie op te wekken. Hier zal dus een goed evenwicht 
moeten worden gevonden. De partijen van deze ge-
dragscode hanteren een ondergrens van 25% onbedekt 
oppervlak van het gebied van het project (van boven 
af gezien). Afwijking van deze norm kan op terreinen 
waar het oppervlak reeds bedekt of verhard was, op 
terreinen die bestemd zijn als bedrijventerrein of op uit-
drukkelijk verzoek van het bevoegd gezag. De exacte 
dichtheid en plekken voor onbedekt land is maatwerk 
per project in overleg met de omgeving ter vaststelling 
door het bevoegd gezag. 

d) Voorkomen verdroging bodem
Veldopstellingen van zonnepanelen kunnen zorgen 
voor minder gelijkmatige verdeling van regenwater 
en lokale verdroging wat de bodemkwaliteit negatief 
kan beïnvloeden. De sector committeert zich aan het 
voorkomen van het verdrogen van de bodem. Een op-
tie hiervoor is om voldoende ruimte te laten tussen de 
oppervlakten met zonnepanelen voor een betere ver-
deling van regenwater. Een andere optie is om water 
terug te geleiden.

De sector is bereid om in overleg te gaan met het wa-
terschap om de grondwaterstand aan te passen aan 

2 Voor het voeren van het gesprek over ontwerp en beheer met de omgeving en het bevoegd gezag kan de initiatiefnemer gebruik maken van 
de ‘Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonnevelden’ van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu. 

het niveau waar het gebied het meest bij gebaat is. Dit 
zal soms op vernatting neerkomen. In bijvoorbeeld het 
veenweidegebied is een hogere grondwaterstand gun-
stig voor de koolstofvastlegging en het voorkomen van 
verdere bodemdaling. 

e) Geen gebruik pesticiden en herbiciden
Er zullen voor het park geen pesticiden of herbiciden 
gebruikt worden, tenzij dit van overheidswege ge-
vraagd wordt (bijvoorbeeld om bepaalde plagen te be-
strijden). 

3.6 Na het project: voormalig grondgebruik mogelijk
Zonnevelden worden doorgaans aangelegd met tijde-
lijke vergunning en met een tijdelijke ontheffing voor 
het bestemmingsplan. Na verloop van tijd zou tech-
nisch gezien herinvestering aan de orde zijn (loopt de 
opbrengst van de panelen terug). Het kan zijn dat de 
omgeving, grondeigenaar en het bevoegd gezag kie-
zen met zon-PV door te gaan. Waar dit niet is gewenst, 
zorgt de sector dat er voor haar deel geen belemme-
ring is om het oorspronkelijke grondgebruik (zowel be-
leidsmatig, juridisch als fysiek) weer te hervatten.
Wettelijk zal een zonneveld geen schade mogen ach-
terlaten in de vorm van bijvoorbeeld verontreiniging. 
De sector verklaart daar bovenop dat de activiteit geen 
enkele negatieve erfenis nalaat. Dat betekent bijvoor-
beeld dat installaties en eventueel verharde opper-
vlaktes verwijderd worden, dat de bodemkwaliteit in 
stand blijft en er geen schadelijke bodemverdichting 
optreedt. 
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3.7 Bijdrage aan de lokale economie
De aanleg en beheer van een zonnepark levert werk 
op. De leden van Holland Solar zullen hierbij allereerst 
en met voorkeur naar bedrijven en werknemers in de 
directe omgeving van een park kijken, om zo bij te dra-
gen aan de lokale economie.

3.8 Meten, monitoren en bijsturen
In lijn met het innovatieprogramma onder het Klimaat-
akkoord wordt er een meetprogramma opgesteld. Om 
te beoordelen dat in lijn met principe 2.2 meerwaarde 
optreedt voor natuurwaarden zullen de leden van Hol-
land Solar een 0 meting en monitoring uitvoeren. Zodra 
gereed zal dit in lijn met dit meetprogramma gebeuren. 
Meetprogramma en monitoringsmethodiek worden 
gedeeld met de ondertekenaars, om te borgen dat de 
uitkomsten voldoende robuust zijn voor conclusies. Re-
sultaten van de monitoring zijn openbaar beschikbaar 
en worden mede gebruikt om ‘best practices’ te ont-
wikkelen. 

Initiatiefnemers bouwen de mogelijkheid in om extra 
mitigerende maatregelen te nemen als blijkt dat de 
nega tieve effecten door de zonnepanelen op natuur-
waarden groter zijn dan initieel aangenomen. Initiatief-
nemer maakt vooraf heldere afspraken met betrokken 
partijen over de wijze van monitoring en het afwegings-
mechanisme voor eventuele maatregelen tijdens de 
exploitatie. Dit kunnen bijvoorbeeld extra poelen of 
ruigtestroken zijn.
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4. Maatwerk, per project 
te bepalen
Naast de algemeen voor ieder project geldende toe-
zeggingen uit hoofdstuk 3 zijn er tal van zaken die per 
project bekeken moeten worden, om mede invulling te 
geven aan de principes onder hoofdstuk 2. Deze ko-
men in dit hoofdstuk aan de orde.

4.1 Exacte eigendoms- of andere financiële partici-
patie
De partijen van deze gedragscode committeren zich 
aan de in hoofdstuk 3 beschreven inzet op een goede 
omgevingsparticipatie waaronder proces- en financiële 
participatie. Hoe de uiteindelijke invulling zal zijn, zal 
van project tot project verschillen. 

4.2 Een gebiedsgebonden bijdrage 
Een gebiedsgebonden bijdrage is een vorm van om-
gevingsparticipatie en een optie. Het kan ingezet wor-
den voor bijvoorbeeld extra natuurimpuls, monitoring 
van de ecologische effecten, duurzame energie voor 
de omgeving, een voorziening als een speeltuin, een 
financiële impuls voor een lokale sportvereniging. De 
bijdrage is in overleg met de direct omgeving vast te 
stellen omtrent toepassing en besteding. De eventuele 
bijdrage zal ook worden opgebracht door de omwo-
nenden die mede-eigenaar zijn van het project. 

4.3 Compensatie
Als er bij een zonneveld ondanks een goede locatie-
keuze en inpassingsmaatregelen, toch negatieve ef-
fecten te verwachten zijn op kwetsbare natuurwaarden 
of (rode lijst) soorten, dan is compensatie - aanvullend 
op de wettelijke bepalingen over compensatie en na-
tuurbescherming - een onderdeel van het plan voor het 
zonneproject. 

4.4 Maatwerk in het ontwerp
Naast de in 3.5 genoemde aspecten zijn er tal van lo-
catie-specifieke mogelijkheden om in en rondom de 
zonneparken extra kansen te bieden aan de natuur en 
landschap. Landschap is per definitie maatwerk en af-
hankelijk van de locatie. Ook voor natuur zal de omge-
ving van het park bepalend zijn voor de vraag wat een 
goede inrichting is. 

4.5 Afspraken over behoud landschapselementen
Per project kan bekeken worden of de aangelegde 
landschapselementen zoals natuurlijke heggen rond 
het park, een aangelegde paddenpoel, ook na de duur 
van het park behouden kunnen blijven. Met de grondei-
genaar en gemeente kan er ook worden afgesproken 
om bepaalde landschaps-elementen te behouden. Het 
is een optie voor de gemeente om in overleg met de 
grondeigenaar deze landschapselementen te bestem-
men en zo het behoud te versterken. 

4.6 Combinatie agrarisch gebruik en zonnepanelen
Een argument dat vaak tegen zonnevelden wordt inge-
bracht is het verlies aan agrarische gronden. Bij agra-
rische gronden zijn in principe combinatievormen van 
landbouw met zonnepanelen mogelijk. De gebieden 
met panelen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden 
voor vrije uitloop van dieren (met name schapen en kip-
pen). 

Of deze combinaties daadwerkelijk mogelijk zijn zal per 
project, per agrarisch bedrijf bekeken moeten worden 
door de agrariër in overleg met de ontwikkelaar van 
een zon-PV-project.
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5. Naleving van de code

5.1 Vastlegging in overeenkomsten per project
Bovenstaande regels moeten per project vertaald en 
vastgelegd worden om misverstanden te voorkomen. 
De partijen die deze code ondertekenen volgen de 
code, maar zijn niet de enige die bepalend zijn voor het 
succesvol naleven. Vandaar ook de oproep aan andere 
betrokkenen om deze code waar mogelijk te volgen. 
Naast het volgen van de code, kunnen de elementen 
van de code een plek krijgen in beleid en in diverse 
overeenkomsten. 
• Bij een keuze voor een locatie ligt het beleid daar-

toe bij de betreffende overheden (provincies, ge-
meenten). 

• Binnen deze beleidskaders ligt het besluit voor een 
concreet perceel bij de grondeigenaar. De afspra-
ken tussen grondeigenaar en de projectontwikkelaar 
worden vastgelegd in een overeenkomst (pacht- of 
opstalovereenkomst). 

• In lijn met het bovenbeschreven commitment voor 
omgevingsparticipatie zal er ook een overeenkomst 
kunnen komen tussen ontwikkelaar en een lokale 
energiecoöperatie en/of met omwonenden. 

• Vervolgens zal ook het bevoegd gezag (meestal ge-
meente) aanvullende eisen kunnen stellen en deze 
vastleggen in een anterieure overeenkomst en in 
de vergunning.

5.2 Uitzonderingen
Al deze overeenkomsten zullen de bedrijven onder Hol-
land Solar positief aangaan in lijn met de principes uit 
deze gedragscode. Het kan zijn dat een bevoegd ge-
zag eisen stelt die naleving van elementen van de code 
onmogelijk maakt. De betreffende projectontwikkelaar 
zal dit bij een bevoegd gezag kenbaar maken ter her-
overweging. Uiteindelijk is het besluit van het bevoegd 
gezag leidend en zal de ontwikkelaar uitgezonderd zijn 
van de betreffende elementen uit de code. 
In bepaalde gevallen kunnen bepalingen uit de code 
te stringent blijken en is afwijking van de code in lijn 
of juist versterkend voor de principes geformuleerd in 
hoofdstuk 2. Dit kan bijvoorbeeld de keuze voor een 
locatie betreffen in een Natura 2000 gebied. In die ge-
vallen legt de initiatiefnemer deze zaak ter beoordeling 

voor aan de ondertekenende partijen onder deze code. 
Bij unanimiteit kan dan afgeweken worden van de be-
treffende bepaling.

5.3 Toezicht op de naleving
Ieder kan bij het bestuur melding maken over het 
niet-naleven van de code. Als leden van Holland Solar 
zich aantoonbaar niet houden aan de Gedragscode, zal 
het bestuur van de branchevereniging het desbetref-
fende lid aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en 
– indien dit geen resultaat heeft – dit ook openbaar ma-
ken. In het uiterste geval kan op basis van de statuten 
een lid uit het lidmaatschap worden ontzet. 
Daarnaast roepen de partijen onder deze code andere 
partijen, zoals overheden en burgers, nadrukkelijk op 
om initiatiefnemers op de Gedragscode te wijzen en de 
code ter hand te nemen als uitgangspunt voor project-
ontwikkeling.

5.4 Promoten gebruik code
De ondertekenende partijen brengen deze gedrags-
code onder de aandacht van relevante partijen en ver-
spreiden goede voorbeelden van projecten in lijn met 
deze code.
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Klachtenprocedure gedragscode zon op land 
 
Dit document beschrijft de klachtenprocedure die burgers en andere stakeholders in gang 
kunnen zetten bij Holland Solar wanneer zij van mening zijn dat de gedragscode zon op land 
(hierna: gedragscode) niet wordt/is nageleefd.  Deze procedure is geschreven met 
inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt door de ondertekenaars van de gedragscode 
in sectie 5.3 van de gedragscode. Ter verduidelijking van deze procedure bevat bijlage 1 een 
stromenmodel. 
 
FASE 1: Onderzoek 

1. De indiener(s) van een klacht(en) (hierna te noemen ‘de klager’) benadert het bureau 

van Holland Solar over de niet-naleving van de Gedragscode door een of meerdere 

leden van de ondertekenaars van de gedragscode.  

2. Indien de klager een klacht indient tegen een lid van Holland Solar dan wordt een 

medewerker van Holland Solar als verantwoordelijke aangewezen voor de 

behandeling van de klacht. Deze behandelt de klacht. Indien het een klacht betreft 

tegen een lid van een andere ondertekenaar van de gedragscode dan wordt de klacht 

doorgezet naar deze ondertekenaar.  

3. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigt de medewerker aan de 

klager dat de klachtenprocedure is gestart.  

a. Indien nodig verzoekt de medewerker de klager om de klacht(en) te 

specificeren en/of meer details voor de onderbouwing van de klacht(en) te 

delen. 

4. Binnen 5 werkdagen informeert de medewerker het lid over de binnengekomen 

klacht(en). De klacht(en) worden uiteengezet, en het lid wordt verzocht binnen 15 

werkdagen (digitaal) schriftelijk te reageren.  

a. De details voor de onderbouwing van de klacht(en) worden met het lid gedeeld. 

5. De medewerker vraagt het lid om binnen 15 werkdagen een (digitale) schriftelijke 

reactie op de klacht(en) te geven. Op basis van deze reactie stelt de medewerker een 

digitaal dossier samen en verstuurt dit per ommegaande naar de klager en het 

desbetreffende lid. 

 FASE 2: Beoordeling Bureau Holland Solar 
1. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van het weerwoord van het lid beoordeelt de 

medewerker van Holland Solar, waar nodig in samenwerking met zijn/haar collega’s en 

andere ondertekenaars van de gedragscode, de binnen gekomen klacht(en) en de 

reactie van het lid op deze klacht(en) aan de hand van de regels in de gedragscode.  

a. De medewerker organiseert (in overleg met de directie en indien gewenst met 

andere ondertekenaars) een bijeenkomst voor alle partijen met het doel via 

mediation tot wederzijdse overeenstemming te komen.  

b. Het staat de medewerker vrij in deze 15 dagen-periode aanvullende vragen aan 

beide partijen te stellen.  

c. Het staat de medewerker vrij in zijn/haar beoordeling andere bronnen te 

gebruiken die relevant zijn voor de interpretatie van de gedragscode (zoals de 

door Holland Solar geschreven FAQ, of navraag bij een lokale organisatie, of 

een andere ondertekenaar van de gedragscode). 

2. De medewerker oordeelt of de gedragscode wel of niet is nageleefd en legt het 

concept-oordeel voor aan de directie van Holland Solar. Deze kan eigenstandig een 

besluit nemen en kán ervoor kiezen andere ondertekenaars van de gedragscode te 
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betrekken voor advies of een besluit eerst aan het bestuur voor te leggen. Bij een 

besluit door de directie over het concept-oordeel is dit (al dan niet aangepast) definitief 

voor deze fase. Daarna informeert de medewerker beide partijen over deze beslissing. 

Deze beslissing wordt onderbouwd met argumenten en waar nodig adviezen die 

kunnen leiden tot het herstel van de niet naleving.  

3. Indien, de directie heeft besloten dat de gedragscode niet is geschonden (en het lid dus 

correct heeft gehandeld), geeft het de klager de mogelijkheid om hier binnen 10 

werkdagen tegen in beroep te gaan.  

a. Indien, de klager besluit een herbeoordeling aan te vragen gaat de zaak naar 

FASE 3. 

b. Indien, de klager besluit geen herbeoordeling aan te vragen is de zaak afgerond. 

Dit wordt door de medewerker aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

4. Indien, de directie heeft besloten dat de gedragscode is geschonden (en het lid dus niet 

in overeenstemming met de gedragscode heeft gehandeld), heeft het betreffende lid de 

mogelijkheid om hier binnen 10 werkdagen tegen in beroep te gaan.  

a. Indien, het lid besluit een herbeoordeling aan te vragen gaat de zaak naar FASE 

3. 

b. Indien, het lid besluit geen herbeoordeling aan te vragen heeft zij 15 werkdagen 

om met plannen (inclusief een planning) te komen die de naleving van de 

gedragscode bewerkstelligen (zie 5.).  

5. De medewerker adviseert de (rest van de) directie van Holland Solar per ommegaande 

of de herstelplannen in overeenstemming zijn met de door hem/haar gegeven adviezen 

en of deze dus tot herstel zullen leiden. De Directie besluit over de plannen. 

a) Indien, de herstelplannen in overeenstemming zijn met de gedragscode wordt het 

lid gevraagd deze zo spoedig mogelijk (maar tenminste binnen de voorgestelde 

planning) te implementeren. Na implementatie van deze plannen is de zaak is 

afgerond. Dit wordt door de medewerker aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

b) Indien, de herstelplannen niet in overeenstemming zijn met de gedragscode gaat 

de zaak naar FASE 3. 

c) Indien, herstelplannen niet meer mogelijk zijn gezien de voortschrijdende fases 

van het project, zal deze zaak eveneens in FASE 3 belanden (zie 3.6). 

FASE 3: Beoordeling door een Commissie.  
1. Het bureau (medewerker en directie) draagt de zaak over aan het Bestuur van Holland 

Solar en vraagt hen een Commissie in te stellen die de zaak gaat beoordelen. In het 

geval de klacht bij een andere ondertekenaar van de gedragscode is binnen gekomen 

en behandeld, maar er wordt verzocht om een heroverweging van Holland Solar (en/of 

andere ondertekenaars) start de procedure hier. 

2. Binnen 25 werkdagen draagt het Bestuur een Commissie voor. Deze commissie bevat 

tenminste één bestuurslid van Holland Solar en minstens één lid van andere 

organisaties die de gedragscode hebben ondertekend. 

3. Binnen 30 werkdagen (met een eenmalige verlenging van 10 werkdagen) komt de 

Commissie bij elkaar en beoordeelt het (digitale) dossier van de zaak. Het organiseert 

een mogelijkheid voor beide partijen om mondeling gehoord te worden over de zaak. 

Op basis van de mondelinge betogen en het (digitale) dossier besluit de Commissie of 

de gedragscode al dan niet is geschonden.  

a. Deze beslissing wordt onderbouwd met argumenten en waar nodig adviezen 

die kunnen leiden tot het herstel van de niet naleving.  
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4. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode niet is geschonden is de 

zaak afgerond. Er is geen herbeoordelingsmogelijkheid meer. De Commissie stelt beide 

partijen hiervan op de hoogte.  

5. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode is geschonden krijgt 

het lid een officiële waarschuwing. Het lid wordt verzocht binnen 10 werkdagen 

plannen (inclusief een planning) te presenteren die tot herstel kunnen leiden.   

6. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de gedragscode is geschonden krijgt 

het lid een officiële waarschuwing. Indien er geen naleving meer mogelijk is voor de 

punten waar de gedragscode is geschonden én de Commissie oordeelt dat de klager 

niet in staat was eerder een klacht in te dienen, is FASE 4 direct van toepassing. 

7. De Commissie beoordeelt per ommegaande of de herstelplannen in overeenstemming 

zijn met de door haar gegeven adviezen en of deze dus tot herstel zullen leiden.  

a. Indien, de herstelplannen in overeenstemming zijn met de gedragscode wordt het 

lid gevraagd deze zo spoedig mogelijk (en tenminste binnen de voorgestelde 

planning) te implementeren. Na implementatie van deze plannen is de zaak is 

afgerond. Dit wordt door de Commissie aan alle partijen kenbaar gemaakt.  

b. Indien, de herstelplannen niet in overeenstemming zijn met de gedragscode gaat 

de zaak naar FASE 4.  

FASE 4: Afronding  
1. De Commissie maakt binnen 10 werkdagen publiekelijk bekend dat het lid zich niet aan 

de gedragscode heeft gehouden. Binnen ditzelfde tijdsbestek geeft de Commissie nog 

eenmaal een advies over de manieren waarop het lid de ontstane situatie kan 

herstellen om weer in lijn met de gedragscode te handelen.  

2. Het lid heeft 5 werkdagen om op deze adviezen te reageren en met voorstellen voor 

herstel te komen.  

3. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat deze laatste mogelijkheid voor 

herstelplannen zou leiden tot de naleving van de gedragscode vraagt de Commissie het 

lid om deze plannen te implementeren. Wanneer de plannen zo spoedig mogelijk, 

binnen een redelijke termijn, en juist geïmplementeerd zijn is de zaak afgerond. De 

Commissie stelt beide partijen hiervan op de hoogte. Er is geen 

herbeoordelingsmogelijkheid meer. 

4. Indien, de Commissie tot de conclusie komt dat de herstelplannen niet leiden tot 

naleving van de gedragscode – terwijl dit wél redelijkerwijs mogelijk is - draagt het de 

zaak over aan het Bestuur van Holland Solar. Nadat de Commissie dit gedaan heeft, 

heft het zichzelf op.  

5. Het Bestuur van Holland Solar start de procedure voor ontzetting van het lid uit het 

lidmaatschap van Holland Solar op basis van de daarvoor bestemde regels in het 

Huishoudelijke Regelement. Het Bestuur informeert de klager dat deze procedure is 

gestart, en dat daarmee de klachtenprocedure voor de gedragscode zon op land tot 

een einde is gekomen.  
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Belangrijke notities: 
• De tijdslimieten zijn indicatief, alle partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk de 

benodigde stappen te doorlopen. Indien de tijdslimieten niet gehaald worden dienen de 

andere partijen hiervan tijdig (lees: meer dan vijf werkdagen voor het verstrijken van 

het limiet) van op de hoogte gesteld te worden. Deze notitie naar de andere betrokken 

partijen moet onderbouwd worden met een duidelijke reden voor het niet halen van 

het tijdslimiet en een acceptabel plan voor het realiseren van het vereiste binnen een 

versneld tijdsbestek.  

• Holland Solar zal op regelmatige basis een overzicht geven van de binnengekomen 

klachten en de status van deze klachten.  

• De beoordeling van de ingezonden visies en mondelinge betogen vindt altijd plaats op 

basis van hoe deze argumenten zich tot de afspraken in de gedragscode verhouden. In 

deze beoordeling kan wel meegenomen worden of er sprake is van een herhaling van 

klachten en/of een structurele tekortkoming bij meerdere projecten.  

• Herstelplannen zijn suggesties en bredere aandachtspunten; de ontwikkelaar blijft zelf 

verantwoordelijk voor het uitwerken van plannen om een project (weer) in 

conformiteit met de gedragscode te brengen. In die zin zijn de herstelplannen concrete 

handvaten die middels mediation tot een gewenst resultaat voor de klager en het lid 

leiden. 

• Indien herstelplannen niet worden geïmplementeerd zoals is overeengekomen door 

het bureau/de Commissie en het lid, vervolgt de procedure met de aanname dat de 

plannen ‘als onvoldoende worden beoordeeld.’  

• De Commissieleden dienen onafhankelijk van de betrokken partijen te zijn (maar 

kunnen wel lid zijn van Holland Solar) en over voldoende kennis van de gedragscode te 

bezitten om de beoordeling tot een goed gevolg te brengen. Indien gewenst, kan de 

medewerker die verantwoordelijk was voor fase 1 en 2 ook zitting nemen in de 

Commissie.  

• Het bureau zal een short-list maken van kandidaten die zitting zouden kunnen en 

willen nemen in de beoordelingscommissie.  

• Publiekelijke bekendmaking geschiedt intern en extern. De daarvoor gebruikte 

communicatiemiddelen worden door de Commissie vastgesteld. 

• De ontvankelijkheidstoets van een klacht gebeurt op basis van de volgende elementen: 

o Is er sprake van een juiste timing met betrekking tot de status van het project? 
Dit houdt in dat er wel al concrete plannen voor een project moeten liggen en 
de klacht niet meer dan een half jaar na de start van de realisatie van de 
installatie wordt ingediend.  

o Is er sprake van een vergelijkbare klacht tegen hetzelfde lid? Dit geeft de 
mogelijkheid om de klachten te combineren. 

o Is er sprake van een (overduidelijk) gebrekkige onderbouwing door de klager? 
Eerst wordt er nog wel een verzoek voor verdere onderbouwing naar de klager 
verstuurd.  

o Is er al eerder een klacht over hetzelfde project ingediend maar deze is 
ongegrond verklaard? 

• Voor het indienen van een klacht worden, op het moment van schrijven, geen kosten in 
rekening gebracht. Indien het Bestuur in een later stadium besluit dat deze toch vereist 
zijn voor het in stand kunnen houden van de klachtenprocedure, is zij gerechtigd 
kosten in rekening te brengen voor het behandelen van de klacht. Deze kosten zullen 
nooit meer bedragen dan nodig om de procedure zoals vastgesteld te doorlopen. Als 
een klacht gegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten door het Lid van 
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Holland Solar vergoed. Deze kosten worden, indien men ervoor kiest deze te hanteren, 
in een bijlage door het Bestuur vastgesteld. 

• Deze klachtenprocedure wordt opgenomen in het huishoudelijke regelement van 
Holland Solar.  

 

Bijlage 1: stromenschema 
 
 

 

FASE 1: ONDERZOEK 

 

 

 

 

FASE 2: BEOORDELING DOOR 

BUREAU HS

FASE 3: BEOORDELING DOOR 

COMMMISSIE 

 

 

 

 

 

*verlenging van 

10 werkdagen 

FASE 4: SANCTIES 

Fase 1: maximaal 25 werkdagen. 

Fase 2: maximaal 35 werkdagen. 

Fase 3: maximaal 65 werkdagen. 

Fase 4: maximaal 25 werkdagen. 

Klacht wordt ontvangen 

door bureau HS. 

Bevestiging naar indiener 

(mogelijk met verzoek om 

meer informatie/ 

ontvankelijkheidstoets). 

0-5 

werk-

dagen 

(Na ontvangst meer 

informatie) Wordt/en 

klacht(en) door HS naar 

het lid doorgestuurd.  

0-5 

werk-

dagen 

Bureau HS ontvangt de 

reactie van het lid op de 

klacht. Stelt een digitaal 

dossier samen.  

15 

werk-

dagen 

15 

werk-

dagen 

Gedragscode is 

nageleefd.  

Gedragscode is 

niet nageleefd. 

Verzoek voor 

her-

beoordeling 

ontvangen. 

10 werkdagen 

Lid reageert op 

het advies en 

komt met 

herstelplannen

. 
15 werkdagen 

Fase 3 gaat in.  

Plannen zijn 

conform de 

gedragscode.  

 

Plannen zijn 

onvoldoende 

of herstel is 

onmogelijk. 

Bureau toetst 

plannen. 

5 werkdagen 
Fase 2 gaat in. 

Het bestuur van HS stelt 

een Commissie in (ook als 

andere ondertekenaar 

klacht heeft behandeld) 

25 

werk-

dagen 

Het bureau beoordeelt de  

klacht(en), organiseert een 

mediation bijeenkomst en 

schrijft een advies met 

punten ter verbetering als 

onderbouwing.  

15 

werk-

dagen 

De Commissie organiseert 

een zitting, en neemt o.b.v. 

het digitale dossier een 

besluit met een eindadvies.   

30 

werk-

dagen

* 

Gedragscode is 

nageleefd. 

Geen beroep 

mogelijk. 

Gedragscode is 

niet nageleefd; 

officiële 

waarschuwing. 

 

Lid reageert op 

het advies en 

komt met 

herstelplannen

. 
10 werkdagen 

Plannen zijn 

conform de 

gedragscode.  

 

Plannen zijn 

onvoldoende 

of herstel is 

onmogelijk. 

Fase 4 gaat in. Fase 3 gaat in. 

De Commissie maakt 

publiekelijk bekend dat de 

gedragscode door het lid is 

geschonden, en geeft een 

laatste advies voor herstel. 

10 

werk-

dagen 

Het lid komt met herziene 

plannen voor herstel. 

5 

werk-

dagen 

Plannen zijn 

conform de 

gedragscode.  

 

Plannen zijn 

onvoldoende 

of herstel is 

onmogelijk.  

De Commissie draagt de 

zaak over aan het Bestuur. 

Het Bestuur gaat over tot 

de procedure van  

ontzetting van het 

lidmaatschap van HS. 

10 

werk-

dagen 


