
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 82
e

nieuwsbrief van onze praktijkgroep 

Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht en vastgoedrecht). Met 

deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden 

van in het oog springende vraagstukken die wij in onze praktijk zijn 

tegengekomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die van pas 

kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Wouter van de Wetering (wouter.vandewetering@kienhuishoving.nl) of mr. 

Joyce Scheltens-Fokke (joyce.scheltens@kienhuishoving.nl).

Verder met KienhuisHoving

Voor meer informatie over de praktijkgroep Bestuursrecht alsmede de overige specialismen die 

KienhuisHoving u te bieden heeft verwijzen wij u graag naar onze recent geheel vernieuwde 

website: www.kienhuishoving.nl.

Meer informatie over de binnen de praktijkgroep Bestuursrecht werkzame specialisten en hun 

aandachtsgebieden vindt u hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/over-

ons/praktijkgroepen/bestuursrecht/

Voor de eerder verschenen nieuwsbrieven klik hier: http://www.kienhuishoving.nl/nl/verder-met-

kienhuishoving/nieuwsbrieven/

  
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Algemeen bestuursrecht

- Rechtsopvolger onder algemene titel kan redelijkerwijs niet worden verweten geen 

zienswijze naar voren te hebben gebracht

Ruimtelijk bestuursrecht

- Wet “permanent maken Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van verbeteringen op 

terrein omgevingsrecht” op 25 april 2013 inwerking getreden

- Welstandsadvisering facultatief

- Evidente privaatrechtelijke belemmering en uitvoerbaarheid bestemmingsplan

- Nieuw beleid betrekken bij beslissing op bezwaar

- Uitleg bepaling Bor "aantal woningen blijft gelijk"

- Uitleg begrip "gewoon onderhoud" in Bor

Planschade

- Planschade; bij planvergelijking uitwerkingsplicht in oud bestemmingsplan wel betrekken

Onteigening

- Benoeming deskundigen

- Termijn bekendmaking KB
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Grondexploitatie

- Exploitatieplan, aanbestedingsverplichting, gemeentelijk aanbestedingsbeleid, bovenplanse 

kosten, structuurvisie

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Rechtsopvolger onder algemene titel kan redelijkerwijs niet worden verweten geen 

zienswijze naar voren te hebben gebracht

Om beroep te kunnen instellen tegen een bestemmingsplan dient tegen het ontwerpplan tijdig 

een zienswijze te zijn ingediend. Dat is slechts anders indien degene die beroep instelt 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

In AbRS 17 april 2013 (nr. 201207702) was de vraag aan de orde of degene die nadat de 

termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken onder algemene titel eigenaar wordt van 

een perceel gelegen binnen het plangebied, beroep kan instellen tegen de vaststelling van dat 

plan (dus zonder eerst een zienswijze te hebben ingediend).

De Afdeling is van oordeel dat de verkrijging onder algemene titel er niet aan afdoet dat het 

belang van degene die het perceel onder algemene titel heeft verkregen, pas na deze 

verkrijging bij het plan betrokken raakte. Om die reden kan deze persoon redelijkerwijs niet 

worden verweten geen zienswijze naar voren gebracht te hebben. Er is dan ook sprake van een 

ontvankelijk beroep.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Wet ”permanent maken Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van verbeteringen op 

terrein omgevingsrecht” op 25 april 2013 inwerking getreden

Op 25 april jl. is de wet ”permanent maken Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van 

verbeteringen op terrein omgevingsrecht” in werking getreden (Stb. 2013, 144 en Stb. 2013, 

145). Met deze wet is de looptijd van de Chw (die zou eindigen op 1 januari 2014) voor 

onbepaalde tijd verlengd (tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip). De wet bevat verder 

zowel wijzigingen van de Chw zelf als een aantal verbeteringen op het terrein van het 

omgevingsrecht (de zogenoemde quick wins).  In onze nieuwsbrief van februari 2012 (nr. 72) 

zijn wij reeds ingegaan op enkele belangrijke wijzigingen die deze wet voor de praktijk met zich 

mee brengt.

Van belang is dat niet alle onderdelen van deze wet op 25 april jl. in werking zijn getreden. Niet 

in werking getreden zijn een aantal artikelen dan wel onderdelen daarvan uit paragraaf 2.2 

(Verbetering besluitvorming) en hoofdstuk 3 (Slotbepalingen). Het gaat daarbij om de wijziging 

van een aantal artikelen van de Wabo, daarmee samenhangende wijzigingen in andere wetten 

en een in verband met die wijzigingen opgenomen samenloopregeling. Verder is een bepaling 

van overgangsrecht (vanwege een onjuiste verwijzing) thans nog niet in werking getreden (art. 

3.1 lid 3).

Welstandsadvisering facultatief

In onze nieuwsbrief van december 2012 (nr. 80) hebben we u gewezen op een op handen 

zijnde wijziging van art. 6.2 Bor. In dit artikel is de inschakeling van de welstandscommissie 

geregeld. De bedoelde wijziging is op 1 maart jl. in werking getreden (Stb. 2013, 75).
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De wijziging van art. 6.2 Bor houdt in dat burgemeester en wethouders niet langer verplicht zijn 

om bij de welstandsbeoordeling, advies te vragen aan de welstandscommissie dan wel de 

stadsbouwmeester. Alleen in die gevallen waarin zij het inwinnen van advies ter zake 

noodzakelijk vinden bestaat de verplichting deze advisering door de welstandscommissie dan 

wel de stadsbouwmeester te laten verrichten. Zie meer uitgebreid over dit onderwerp de 

bijdrage in de nieuwsbrief van december 2012 (nr. 80).

Evidente privaatrechtelijke belemmering en uitvoerbaarheid bestemmingsplan

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat een privaatrechtelijke belemmering slechts aan 

de vaststelling en uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in de weg staat, indien deze 

belemmering een evident karakter heeft. De achterliggende gedachte hierbij is dat de 

burgerlijke rechter de eerst aangewezene is om de vraag te beantwoorden of een 

privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit.

Wanneer is sprake van een evident karakter? Volgens de Afdeling is de aanwezigheid van 

zakelijke rechten hierbij in beginsel niet doorslaggevend. Dat is slechts anders indien evident is 

dat deze aanwezigheid aan de verwezenlijking van het plan binnen de planperiode in de weg 

staat en tevens vaststaat dat niet binnen de planperiode tot opheffing van het zakelijk recht zal 

worden overgegaan (zie bv. AbRS 19 september 2012, nr. 201012080).

De Afdeling lijkt niet snel tot het oordeel te komen dat een evidente privaatrechtelijk 

belemmering aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg staat. In de hiervoor 

vermelde uitspraak van 19 september 2012 bijvoorbeeld werd ten aanzien van een 

erfdienstbaarheid van weg die volgens appellanten de bebouwingsmogelijkheden beperkte, 

geoordeeld dat de erfdienstbaarheid naar een ander gedeelte van het erf kon worden verplaatst 

en dat - indien noodzakelijk - daartoe een brug kon worden verplaatst.

Een recente tussenuitspraak van de Afdeling (AbRS 10 april 2013, nr. 201205589) biedt een 

voorbeeld van een geval waarin de Afdeling wel (althans vooralsnog) tot het oordeel komt dat 

sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering.

In deze uitspraak komen appellanten op tegen de bestemming ”Groen” voor zover deze 

bestemming een fietspad op de dijk achter hun woningen mogelijk maakt. Eigenaar van de dijk 

is Waterschap Rivierenland. Appellanten stellen te beschikken over leveringsakten waaruit volgt 

dat het de eigenaar van de dijk verboden is om achter de woningen een fietspad aan te leggen.

De Afdeling overweegt dat hoewel het waterschap geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, 

wel op andere wijze uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat de met de bewoners gemaakte 

afspraak om geen fietspad aan te leggen na zal worden geleefd.

Het gegeven dat de gemeenteraad heeft gesteld onderzoek te laten verrichten naar de 

(juridische) mogelijkheden om de afspraken tussen het waterschap en de bewoners te 

ontbinden of te ontkrachten is naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende om te kunnen 

concluderen dat de belemmering binnen de planperiode zal zijn weggenomen. Hierbij wordt 

overwogen dat de gemeenteraad geen inzicht heeft gegeven in de - voorlopige - resultaten van 

het onderzoek en dat hij evenmin heeft kunnen toelichten op welke wijze en binnen welke 

termijn de belemmering kan worden opgeheven. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het 

waterschap uitdrukkelijk heeft verklaard geen medewerking te zullen verlenen zolang geen 

oplossing is bereikt met de bewoners.
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Conclusie van de Afdeling is dat de privaatrechtelijke belemmering vooralsnog een evident 

karakter heeft dat aan de uitvoerbaarheid van de bestemming ”Groen” (voor zover paden en 

voorzieningen voor langzaam verkeer worden toegestaan) binnen de planperiode in de weg 

staat en geeft opdracht tot herstel.

Nieuw beleid betrekken bij beslissing op bezwaar

Het komt regelmatig voor dat in het tijdsbestek tussen een primair besluit en een beslissing op 

bezwaar nieuw beleid wordt vastgesteld. Ten aanzien van de beslissing op bezwaar wordt 

dikwijls de vraag gesteld of dit nieuwe beleid daarbij kan of moet worden betrokken.

Het is vaste Afdelingsjurisprudentie dat bij de beantwoording van deze vraag als uitgangspunt 

moet worden gehanteerd, dat bij een heroverweging in bezwaar (als bedoeld in artikel 7:11 

Awb) rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden zoals die 

zich op dat moment voordoen en dat het recht moet worden toegepast zoals dat bij het nemen 

van de beslissing op bezwaar geldt. Immers, de beslissing op bezwaar betreft een volledige 

heroverweging. Gelet op deze "ex nunc" toets moeten ook nieuwe beleidsregels bij een 

beslissing op bezwaar worden betrokken (vgl. o.a. AbRS 18 november 2009, nr. 

200904080/1/H3 en AbRS 6 maart 2013, nr. 201207960/1/A3).

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling kan in bijzondere gevallen van dit uitgangspunt 

worden afgeweken (zie bijvoorbeeld AbRS 3 maart 2010, nr. 200906261/1/H2).

Hoewel het betrekken van nieuw beleid bij een beslissing op bezwaar nadelig kan uitpakken 

voor bijvoorbeeld een (vergunning)aanvrager of een belanghebbende, is volgens de Afdeling 

uitsluitend het feit dat een belanghebbende door toepassing van nieuwe beleidsregels in een 

ongunstigere positie komt onvoldoende om van bovengenoemd uitgangspunt af te wijken.

In de uitspraak van 1 mei 2013 (nr. 201112865/1/A1) doet zich een situatie voor die door de 

Afdeling wel wordt aangemerkt als een ‘bijzonder geval’ waarbij nieuw beleid niet hoeft te 

worden betrokken bij de beslissing op bezwaar. Aan de orde was een verleende 

omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een

woning met garage. In bezwaar is deze omgevingsvergunning alsnog geweigerd, uitsluitend 

vanwege het feit dat deze in strijd was met het gemeentelijke vrijstellingenbeleid. In een hoger 

beroepsprocedure over deze weigering heeft de Afdeling geconstateerd dat dit gemeentelijke 

vrijstellingenbeleid ten onrechte aan de weigering van de omgevingsvergunning ten grondslag 

is gelegd, omdat het vrijstellingenbeleid was vastgesteld onder de (oude) WRO maar na 

inwerkingtreding van zowel de Wro als de Wabo niet was bekrachtigd. Om die reden had het 

college volgens de Afdeling in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

het afwijken van het bestemmingsplan op grond van de Wabo geen rekening met dit beleid 

mogen houden. Na daartoe in een tussenuitspraak (zie: AbRS 12 september 2012, nr. 

201112865/1/T1/A1) in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft het college een nieuwe beslissing 

op bezwaar genomen, waarin het bezwaar alsnog ongegrond is verklaard. De bezwaarmaker 

heeft tegen deze nieuwe beslissing op bezwaar bij de Afdeling aangevoerd, dat bij het nemen

van deze (nieuwe) beslissing op bezwaar rekening had moeten worden gehouden met het 

inmiddels vastgestelde gemeentelijke Afwijkingenbeleid. De Afdeling oordeelt dat onder deze 

omstandigheden geen rekening hoeft te worden gehouden met het nieuwe Afwijkingenbeleid.
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Uitleg bepaling Bor "aantal woningen blijft gelijk"

In art. 5 lid 1 van bijlage II bij het Bor wordt bepaald dat bij de toepassing van de artikelen 2,3 

en 4 van het Bor het aantal woningen gelijk moet blijven. De vraag kan rijzen of het hierbij gaat 

om het feitelijk aanwezige aantal woningen of het op grond van het bestemmingsplan 

toegestane aantal woningen.

In art. 4.1.1 lid 1 onder a Bro (en daarvoor in art. 20 lid 1 aanhef en onder a, sub 1, Bro) was 

een vergelijkbare bepaling opgenomen. De Afdeling heeft bij de uitleg hiervan destijds 

overwogen dat ter bepaling of het aantal woningen gelijk blijft, geen aansluiting moet worden 

gezocht bij de feitelijke situatie, maar bij de bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan 

biedt.

In AbRS 27 maart 2013 (nr. 201205601) was een omgevingsvergunning aan de orde voor het 

verbouwen van een voormalig postkantoor tot (onder meer) een woning. Niet is geschil is dat 

ten gevolge van het bouwplan het aantal woningen feitelijk toeneemt.

De Afdeling is van oordeel dat noch de tekst van de Wabo en het Bor noch de geschiedenis van 

totstandkoming daarvan, grond bieden om thans een andere uitleg te geven aan de vraag 

wanneer sprake is van een gelijkblijvend aantal woningen. Dat betekent dus dat ook bij de uitleg 

van art. 5 lid 1 van bijlage II bij het Bor, uitgegaan moet worden van de 

bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en niet van het feitelijk aantal 

aanwezige woningen.

In dit geval was echter niet deugdelijk gemotiveerd dat het realiseren van woningen ter plaatse 

ingevolge het bestemmingsplan was toegestaan, zodat evenmin vast stond of het aantal 

woningen ten gevolge van het bouwplan al dan niet zou toenemen.

Uitleg begrip ”gewoon onderhoud” in Bor

Op grond van art. 2, aanhef en onder 1 van bijlage II bij het Bor is geen vergunning vereist voor 

de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan, indien deze activiteiten 

betrekking hebben op gewoon onderhoud. Voorheen was een vergelijkbare regeling 

opgenomen in art. 43 lid 1, aanhef en onder b, Woningwet.

In AbRS 20 maart 2013 (nr. 201207573) werd door appellanten gesteld dat voor de 

werkzaamheden die waren gericht op het verbouwen van kantoorruimten tot vier afzonderlijke 

wooneenheden, geen omgevingsvergunning was vereist, omdat sprake zou zijn van gewoon  

onderhoud als bedoeld in het hiervoor genoemde artikel van het Bor.

Het oordeel van de Afdeling dat in dit geval geen sprake is van gewoon onderhoud zal 

waarschijnlijk niet verbazen. De overwegingen van de Afdeling in dit verband zijn voor de 

praktijk echter vermeldenswaard, omdat inzicht wordt geboden in de vraag op welke wijze de 

Afdeling uitleg geeft aan het begrip ”gewoon onderhoud” zoals dat in art. art. 2, aanhef en onder 

1 van bijlage II bij het Bor is opgenomen.

Aansluiting wordt gezocht bij de Nota van Toelichting bij het Bor (Stb. 2010, 143, p. 140). Hierin 

wordt vermeld dat met ”gewoon onderhoud” wordt gedoeld op werkzaamheden die erop gericht 

zijn om te behouden wat er is. Niet van belang is of het gebruik waarop de werkzaamheden zijn 

gericht ingevolge het bestemmingsplan is toegestaan, het gaat erom of de werkzaamheden 

gericht zijn op het behoud van de bestaande functie. In dit geval was daarvan geen sprake nu 

kantoorruimten werden omgevormd tot woonruimten.
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PLANSCHADE

Planschade; bij planvergelijking uitwerkingsplicht in oud bestemmingsplan wel 

betrekken

Met haar (tussen)uitspraak van 17 april 2013 (nr. 201205035/1/T1/A2,  Ridderkerk) lijkt de 

Afdeling - hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd - terug te komen van haar 

standpunt dat bij de planvergelijking niet alleen een uitwerkingsplicht in het nieuwe 

bestemmingsplan buiten beschouwing moet worden gelaten, maar ook een uitwerkingsplicht in 

het oude bestemmingsplan.

In  AbRS 7 november 2012  (nr. 201110908/1/A2, Rhenen, BR 2013, 16, m.n. J.W. van 

Zundert) werd geoordeeld dat bij de planvergelijking die ten grondslag moet liggen aan een 

besluit over planschade niet alleen ter zake van het nieuwe (schadeveroorzakende) 

bestemmingsplan, maar ook in het oude bestemmingsplan de mogelijkheden die voortvloeien 

uit een uitwerkingsplicht buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Daarvoor was al geoordeeld dat een ontheffingsmogelijkheid in het oude bestemmingsplan 

buiten beschouwing moet worden gelaten (AbRS 1 augustus 2012, LJN BX3316, Utrechtse 

Heuvelrug, Gst 2012, 98, m.n. J.W. van Zundert). Ook in AbRS 5 september 2012 ( LJN 

BX6493, Giessenlanden) werd deze jurisprudentielijn ten aanzien van een 

ontheffingsbevoegdheid gevolgd.  

Het buiten aanmerking moeten laten van een uitwerkingsplicht bij de vaststelling van het oude 

planologische regime, leidde tot het praktische dilemma wat alsdan als de voordien geldende 

materiële bestemmingsinhoud moet worden aangemerkt.

Punt van kritiek op de uitspraak Rhenen van 7 november 2012 was ook dat een uitwerkingsplan 

krachtens het oude en niet meer geldende bestemmingsplan geen oorzaak van planschade 

meer kan zijn als bedoeld in art. 6.1, tweede lid, onder b Wro. De Afdeling bevestigt in de 

(tussen)uitspraak van 17 april 2013 dat bij een letterlijke lezing van art. 6.1, tweede lid, aanhef 

en onder a, de oude uitwerkingsplicht niet kan worden beschouwd als oorzaak van schade in de 

zin van die bepaling.

De Afdeling geeft in de tussenuitspraak van 17 april 2013 burgemeester en wethouders een 

opvallende instructie voor de aanpassing van het schadebesluit. Zij stelt dat met de 

mogelijkheden die de uit te werken bestemming bood aldus rekening moet worden gehouden 

dat nagegaan dient te worden wat naar redelijke verwachting de invulling daarvan zou zijn. In 

dat verband komt volgens de Afdeling betekenis toe aan de uitwerkingsregels, aan de 

plantoelichting en aan de mate waarin een en ander, naar aard en omvang, binnen de 

ruimtelijke kenmerken van de omgeving en het geldende planologische beleid past. Het ligt, zo 

wordt vervolgens overwogen, voor de hand dat deze vraag wordt beantwoord door de ten 

behoeve van de planvergelijking door het college te raadplegen deskundige.

Niet duidelijk is of de Afdeling niet alleen ten aanzien van een uitwerkingsplicht, maar ook ten 

aanzien van de ontheffingsmogelijkheden in het oude bestemmingsplan van opvatting is 

veranderd. 
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ONTEIGENING

Benoeming deskundigen

Recent heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in onteigeningszaken, die voor de 

onteigeningspraktijk van belang zijn. Het eerste arrest, dat in deze nieuwsbrief wordt genoemd, 

gaat over de benoeming van deskundigen in de gerechtelijke onteigeningsprocedure. 

Hoofdmoot van de gerechtelijke onteigeningsprocedure is in de regel de waardering van de 

onteigeningsschade. Ingevolge het bepaalde in art. 54j, lid 1 Onteigeningswet (Ow) benoemt de 

rechtbank bij vonnis, waarbij de vervroegde onteigening is uitgesproken, één of meer 

deskundigen met als opdracht om de rechtbank over de omvang van de schade te adviseren. 

De kwaliteit van de deskundigen kan, afhankelijk van de aard van hetgeen onteigend wordt, van 

groot belang zijn.

Vermeldenswaard is in dit verband, dat de rechtbank niet alleen haar eigen deskundigen kiest, 

maar dat zij partijen daarover niet hoeft te raadplegen. In de regel is sprake van min of meer 

vaste rechtbankdeskundigen, die in voorkomend geval worden benoemd. Dat leidt in de praktijk 

nog wel eens tot ongenoegen bij partijen, maar de Hoge Raad (HR 5 april 2013, LJN BY8098) 

heeft zeer onlangs nog weer beslist, dat de rechtbank aan partijen geen inspraak hoeft te 

geven. Daarbij is overwogen dat art. 32 Ow zo moet worden uitgelegd dat de formaliteiten, die 

in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn voorgeschreven omtrent het 

getuigenverhoor en het bericht van deskundigen, in een onteigeningsprocedure niet van 

toepassing zijn. Dat brengt met zich mee dat het voorschrift in art. 194, lid 2 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering, inzake overleg met partijen niet geldt voor de benoeming van 

deskundigen in de onteigeningsprocedure.

Termijn bekendmaking KB

Het  tweede arrest van de Hoge Raad (HR 26 april 2013, LJN BZ1712), dat de aandacht trekt, 

gaat over de termijn voor bekendmaking van een Koninklijk Besluit tot onteigening.

De Hoge Raad heeft overwogen dat het bepaalde in art. 78, lid 6 Ow met zich meebrengt dat 

het Koninklijk Besluit moet worden genomen binnen zes maanden na afloop van de termijn 

gedurende welke het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen; dat houdt, aldus de Hoge Raad, 

niet in dat het Koninklijk Besluit ook binnen die termijn moet zijn bekendgemaakt.

Dat betekent derhalve in de praktijk, dat de wetgever kennelijk niet heeft willen regelen, dat ook 

de bekendmaking van het Koninklijk Besluit binnen een in de wet geregelde termijn moet 

plaatsvinden. Het oordeel van de rechtbank Roermond met die strekking werd dan ook door de 

Hoge Raad in stand gelaten.

GRONDEXPLOITATIE

Exploitatieplan, aanbestedingsverplichting, gemeentelijk aanbestedingsbeleid, 

bovenplanse kosten, structuurvisie

In het navolgende komt een uitspraak van de Afdeling (AbRS 13 februari 2013, nr. 

201102186/1/R1) inzake een exploitatieplan aan de orde. De uitspraak bevat  enkele voor de 

praktijk interessante aspecten die nader worden toegelicht.

In het exploitatieplan is opgenomen dat indien werken en werkzaamheden volgens de 

Europese aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed, de aanbesteding 

dienovereenkomstig plaats dient te vinden. Aanvullend is opgenomen dat het 

aanbestedingsbeleid van de gemeente van toepassing is. In de regels van het exploitatieplan is 
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niet weergegeven wat onder het aanbestedingsbeleid moet worden verstaan. Het beleid is niet 

als bijlage bij het plan gevoegd. Daarom is niet duidelijk op welk beleid of stukken de 

aanbestedingsverplichting van toepassing is. Hierdoor kan niet worden nagegaan welke status 

rechtens aan het beleid moet worden toegekend en in welke gevallen aanvullende werking is 

beoogd. De Afdeling acht de aanbestedingsverplichting in zoverre in strijd met de 

rechtszekerheid, zodat het reeds om die reden voor vernietiging in aanmerking komt.

Aan een inhoudelijke beoordeling van het van toepassing verklaren van gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid komt de Afdeling dus niet toe. Hierdoor blijft onbesproken of onder 

‘geldende aanbestedingsregels’ zoals genoemd art. 6.2.9 Bro, ook gemeentelijk 

aanbestedingsbeleid valt. In de wetsgeschiedenis wordt enkel verwezen naar de ‘Europese 

aanbestedingsregels’ (Kamerstukken I 2007/08, 30 218, D, p. 28-29). 

Voor wat betreft het verhaal van bovenplanse kosten is in de exploitatieopzet van het 

exploitatieplan een bedrag als fondsbijdrage opgenomen. Vaststaat dat deze kosten in de 

exploitatieopzet zijn opgenomen voor locaties waarvoor geen structuurvisie is vastgesteld, zoals 

bedoeld in art. 6.13 lid 7 Wro. De Afdeling ziet hierin, net als eerder al AbRS 29 februari 2012, 

(nr. 201002769) en AbRS 10 augustus 2011 (nr. 200905661/5/R1),  aanleiding voor het oordeel 

dat het exploitatieplan voor zover het betreft de in de exploitatieopzet opgenomen bovenplanse 

kosten, is vastgesteld in strijd met art. 6.13 lid 7 Wro.

Voor een meer uitgebreide toelichting op deze uitspraak verwijzen wij u naar de annotatie van  

Manfred Fokkema die in het tijdschrift Bouwrecht van mei 2013 (BR 2013/67) is verschenen.
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