
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Marcusse 
Marc studeerde notarieel- en Nederlands recht aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Na afronding van zijn 
studies is Marc eerst als kandidaat notaris verbonden 
geweest aan De Brauw Blackstone Westbroek en Van 
Doorne. Marc is daarna advocaat geworden, laatstelijk bij 
Cees Advocaten, waar hij bestuurder en verantwoordelijk 
voor de energiepraktijk was. Gedurende zijn loopbaan 
heeft Marc de opleidingen “Leergang Energierecht” (2012) 
en “Energierecht op locatie” (2022) afgerond.   

Sinds 1 januari 2022 is hij als partner verbonden aan 
Straatman Koster advocaten. 

 
 
 
 
 
 

Praktijkgebieden 
 

 
 

 

 
Expertises: 

 
Marc is gespecialiseerd in ontwikkeling, financiering en exploitatie van duurzame 
energie projecten, zoals het opwekken van duurzame warmte (waaronder 
geothermie) en warmtenetten, windenergie, en zon op dak en land. 

 
Marc is een hands on adviseur en “contractenmaker” voor duurzame energie 
projecten. Er is veel sectorale (en achterhaalde) regelgeving van toepassing op 
energieprojecten. Met een brede blik en creativiteit adviseert Marc over de 
juridische vormgeving van samenwerkings-, ontwikkelings- en bouwcontracten, 
alsook over de realisatie, financiering en exploitatie van projecten en installaties. 
Daarbij rekening houdend met het complexe speelveld, maar zonder het onnodig 
complex te maken. 

Hij werkt met name voor ontwikkelaars en bouwers van duurzame energie 
projecten, ontwikkelaars en bouwers van vastgoedprojecten die tegen 
energievraagstukken aanlopen en financiers van duurzame energieprojecten. 

Marc is lid van de raad van toezicht van Stichting Tent (www.tent.eu), het huis 
voor hedendaags circus en lid van de Vereniging voor Energierecht (NeVer). 

Bouw en vastgoed 

Straatman Koster advocaten 

Duurzame energie 

Gebiedsontwikkeling 

http://www.tent.eu/


 

 
Marc heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten 
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 
• Vastgoedrecht 
• Economisch ordeningsrecht (energierecht) 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen 
van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op 
ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 
Contact 
Mobiel: +31 6 53 13 24 69 

E-mail: marc.marcusse@straatmankoster.nl 

Kantoor: +31 10 24 00 447 
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