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omzetdaling niet vaststaat, heeft de rechtbank
eisers opgedragen om voor dit verband bewijs
aan te leveren. Indien zij daarin slagen, zal –
behoudens een geslaagd rechtsmiddel aan de
zijde van de Gemeente - in een schadestaatprocedure vastgesteld worden hoeveel de hoogte
van de schade bedraagt.
Conclusie

13. Een financiële bijdrage van (decentrale)
overheden aan belangrijke initiatieven is toegestaan mits daarbij ook de concurrentiebelangen
van derden in acht worden genomen. Het wettelijke kader daarvoor wordt primair verschaft door
art. 6 Mw en art. 107 VWEU. Maar ook wanneer
deze artikelen niet van toepassing zijn – bijvoorbeeld omdat niet is gebleken van negatieve gevolgen voor de mededinging of het handelsverkeer tussen lidstaten in de zin van deze bepalingen – kan het (ook in die artikelen neergelegde)
uitgangspunt, inhoudende dat concurrentiebelangen van anderen niet zonder een goede reden
geschaad mogen worden, zich volgens de
rechtbank via het zorgvuldigheidsbeginsel doen
gelden.
A.A. al Khatib, T. Barkhuysen
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
16 oktober 2013, nr. 201300470/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2013:1538
(mr. Hagen, mr. Steendijk, mr. Uylenburg)
Noot J.J. Thoonen
Weigering bouwvergunning en opstart vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (oud)(WRO). Gerechtvaardigd vertrouwen.
[WRO art. 19]
Met de planschadeovereenkomst is door b&w van
de gemeente Wormerland niet het gerechtvaardigd
vertrouwen gewekt dat de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling
3.4 van de Awb zou worden opgestart voor het
door ProWinko B.V. en Plavor I B.V. (hierna: ProWinko) gewenste hotel met restaurant en conferentiezalen. De gemeenteraad hoefde niet, tegen de
wil van de meerderheid van de raad, de artikel 19
lid 1 van de WRO-procedure te starten door een
positief ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

Uitspraak op beroep van:
b&w van de gemeente Wormerland
tegen
de uitspraak van de rechtbank Haarlem tot vernietiging van het besluit op het bezwaar tegen het besluit tot weigering van de bouwvergunning voor het
oprichten van een gebouw (hotel met restaurant en
conferentiezalen).

B&w hebben geweigerd aan ProWinko een
bouwvergunning te verlenen voor het oprichten
van een hotel met restaurant en conferentiezalen.
Het door ProWinko hiertegen ingesteld bezwaar
hebben b&w ongegrond verklaard. De rechtbank
Haarlem heeft in de uitspraak van 3 december
2012 het beroep naar aanleiding van het besluit
tot ongegrondverklaring van bezwaar gegrond
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verklaard. Volgens de rechtbank is het vertrouwen
gewekt dat de vrijstelling zou worden verleend en
heeft de gemeenteraad niet deugdelijk gemotiveerd waarom, in tegenstelling tot het gewekte
vertrouwen, alsnog medewerking aan het bouwplan geweigerd is. Voorts heeft de raad aldus de
rechtbank geen ruimtelijke aspecten aan de weigering ten grondslag gelegd.
B&w hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak
van de rechtbank.
De Afdeling overweegt het volgende.
Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is nodig dat aan het bestuursorgaan toe te
rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen
zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon,
waaraan rechtens te honoreren verwachtingen
kunnen worden ontleend (zie onder meer de uitspraak van 31 augustus 2011 in zaak nr.
201100003/1/H1).
Het hoofd van de Afdeling VROM heeft namens
de gemeente op 19 maart 2009 met ProWinko
een planschadeovereenkomst gesloten. Artikel 1
van deze overeenkomst bepaalt dat de gemeente
de planologische maatregel zoals door verzoeker
gevraagd in openbare voorbereidingsprocedure
zal brengen. Artikel 2 bepaalt dat de overeenkomst
de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door de gemeente volledig onverlet laat en
dat de gemeente haar bevoegdheid behoudt om
bij nadere overweging, onder meer als gevolg van
indiening van schriftelijke zienswijzen, wijzigingen aan te brengen in de door de ProWinko gevraagde planologische maatregel of alsnog te
weigeren deze maatregel te treffen.
B&w hebben op 14 juli 2009 besloten:
– aan de contactcommissie Wijdewormer en de
zogenoemde voorronde van de raadsvergadering
advies te vragen over de wenselijkheid om voor
de vestiging van het hotel het structuurplan (partieel) te wijzigen;
– de provincie Noord-Holland en het Ministerie
van VROM schriftelijk te verzoeken de hotelvestiging in hun nieuwe structuurvisies planologisch
mogelijk te maken;
– ProWinko schriftelijk mee te delen dat een
aantal aspecten nadere uitwerking behoeft en te
zijner tijd bij de beslissing over het starten van de
artikel 19 lid 1 van de WRO-procedure zal worden
beoordeeld en
– afhankelijk van de uitkomst van de behandeling
van het plan in de voorronde van de raadsvergadering en de uitkomst van de bespreking in het

geplande ambtelijk overleg met de provincie, het
Ministerie en de VROM-inspectie een besluit te
nemen over de wenselijkheid om de procedure
voor de voor het project vereiste vrijstelling te
starten.
Door de in het besluit van 14 juli 2009 genoemde
stappen te nemen hebben b&w in overeenstemming met artikel 1 van de overeenkomst gehandeld. Met de zinsnede ‘De gemeente zal de planologische maatregel in openbare voorbereidingsprocedure brengen’ is door b&w niet het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld
in Afdeling 3.4 van de Awb zou worden opgestart.
Dit is niet met zoveel woorden in de overeenkomst vermeld. Het in artikel 2 van de overeenkomst gemaakte voorbehoud ten aanzien van de
uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door de gemeente, waaronder mede het ter
inzage leggen van een positief ontwerpbesluit
moet worden begrepen, staat hieraan in de weg.
B&w zijn gelet op het vorenstaande, de overeenkomst nagekomen. De raad heeft geen aanleiding
hoeven te zien om, tegen de wil van de meerderheid van de raad, de artikel 19 lid 1 van de WROprocedure te starten door een positief ontwerpbesluit ter inzage te leggen. Er bestaat geen grond
voor het oordeel dat b&w het besluit op het bezwaar ontoereikend hebben gemotiveerd.
De Afdeling verklaart het beroep van b&w gegrond.
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De hiervoor opgenomen uitspraak van 16 oktober 2013 en de hierna opgenomen uitspraak van
dezelfde datum hebben betrekking op namens
b&w gesloten overeenkomsten met ProWinko
voor gronden gelegen nabij de aansluiting van
de A7 met de Leeghwaterweg. Het gaat om
gronden gelegen ter weerszijden van deze weg,
min of meer tegenover elkaar. De ene uitspraak
heeft betrekking op de weigering van een
bouwvergunning voor een hotelaccommodatie
met 150 kamers, een restaurant, conferentiezalen
en parkeerplaatsen. De andere uitspraak betreft
de weigering vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan voor de vestiging van een
hotelaccommodatie met 100 kamers, een conferentieruimte, restaurant, café, fietsverhuur en
parkeerplaatsen.

15-11-2013, afl. 11

59

«JG»

Bouw, Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet Wet ruimtelijke ordening

De uitspraken hebben betrekking op situaties
die zich regelmatig ook elders voordoen. Met
een ontwikkelaar, die een project wil realiseren
dat niet past in het bestemmingsplan, wordt een
overeenkomst gesloten waarin b&w aangeven
onder welke voorwaarden de gemeente mee wil
werken aan de realisering van het project. In de
door b&w van Wormerland gesloten overeenkomsten was in artikel 1 overeengekomen dat
de gemeente de gevraagde planologische
maatregel in openbare voorbereidingsprocedure
zou brengen. Artikel 1 van één van de overeenkomsten bevatte voorts een inspanningsverplichting voor de gemeente om zo spoedig mogelijk
tot verlening van de vrijstelling te komen. De
artikelen 2 van beide overeenkomsten bepaalden
daarnaast dat de overeenkomst de uitoefening
van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door
de gemeente volledig onverlet laat en dat de
gemeente haar bevoegdheid behoudt om bij
nadere overweging, onder meer als gevolg van
indiening van schriftelijke zienswijzen, wijzigingen aan te brengen in de gevraagde planologische maatregel of alsnog te weigeren deze
maatregel te treffen.
De Afdeling komt tot de conclusie dat er geen
sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen dat
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb zou
worden opgestart. Reden voor deze conclusie
is allereerst, aldus de uitspraken, dat dit niet met
zoveel woorden in de overeenkomst is bepaald.
Voorts merkt de Afdeling op dat de in artikel 2
opgenomen voorbehouden hieraan in de weg
staan.
Persoonlijk vind ik de uitleg die de Afdeling aan
de zinsnede ‘De gemeente zal de planologische
maatregel in openbare voorbereidingsprocedure
brengen’ geeft wel erg strikt. Bij de uitleg van
de rechten en plichten op grond van een overeenkomst is immers van groot belang hetgeen
partijen hebben beoogd overeen te komen. Het
lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat zowel b&w als
ProWinko de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor ogen hadden bij het sluiten van
de overeenkomst. Dat neemt niet weg dat de
gemeente in de artikelen 2 van beide overeenkomsten duidelijk tot uitdrukking heeft gebracht
dat alsnog het treffen van de gevraagde planologische maatregelen geweigerd kon worden.
Die bepaling komt er op neer dat als b&w wel
een gerechtvaardigd vertrouwen zouden hebben

gewekt de openbare voorbereidingsprocedure
te volgen, ProWinko er nog steeds niet zonder
meer van uit had kunnen gaan dat vrijstelling
en bouwvergunning verleend zouden worden.
ProWinko moest er immers nog steeds op bedacht zijn dat zienswijzen dan wel een ander
oordeel van de gemeenteraad wat betreft de
planologische aanvaardbaarheid van de hotels
een kink in de kabel konden brengen.
Alhoewel de gemeente Wormerland het recht
aan haar zijde krijgt, wordt met de uitspraken
van de rechtbank en de Afdeling wel duidelijk
dat het aanbeveling verdient bij de totstandkoming van overeenkomsten reeds duidelijk te
maken dat een overeenkomst niet automatisch
betekent dat de planologische procedure ook
zal worden opgestart. Gemeenten doen er goed
aan bij de totstandkoming van overeenkomsten
duidelijk te maken dat bijvoorbeeld vooraf nog
advies wordt gevraagd aan de raad en dat bij
een negatief advies van de raad de planologische procedure niet zal worden opgestart.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
16 oktober 2013, nr. 201300380/1/A1,
ECLI:NL:RVS:2013:1541
(mr. Hagen, mr. Steendijk, mr. Uylenburg)
Noot J.J. Thoonen
Weigering vrijstelling ex artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke ordening (oud)(WRO). Gerechtvaardigd vertrouwen.
[WRO art. 19]
Met de planschadeovereenkomst is door b&w van
de gemeente Wormerland niet het gerechtvaardigd
vertrouwen gewekt dat de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling
3.4 van de Awb zou worden opgestart voor de door
ProWinko B.V. en Plavor I B.V. (hierna: ProWinko)
gewenste hotelaccommodatie. De raad van de
gemeente hoefde niet, tegen de wil van de meerderheid van de raad, de artikel 19 lid 1 van de
WRO-procedure te starten door een positief ontwerpbesluit ter inzage te leggen.
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Uitspraak op de beroepen van:
de raad van de gemeente Wormerland
en
ProWinko
tegen
de uitspraak van de rechtbank Haarlem tot vernietiging van het besluit op het bezwaar tegen het besluit tot weigering een vrijstelling ex artikel 19 van
de WRO te verlenen voor de vestiging van een hotelaccommodatie.

De Afdeling overweegt dat, nog daargelaten dat
de overeenkomst gelet op de bewoordingen
daarvan ten aanzien van het verlenen van de verzochte vrijstelling slechts een inspanningsverplichting inhoudt en de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door de gemeente volledig onverlet laat, een overeenkomst als de onderhavige niet kan leiden tot een verplichting van de
raad om planologische medewerking te verlenen
aan een project dat de raad niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening zou
achten. De rechtbank heeft terecht overwogen dat
een positieve houding tegenover het voorgenomen
project daartoe onvoldoende is en terecht in aanmerking genomen dat de definitieve beslissing
over het verlenen van vrijstelling mede afhankelijk
is van alle in de loop van de procedure naar voren
gekomen feiten en belangen en anders kan uitvallen dan bij het sluiten van de overeenkomst is ingeschat. Dat tussen ProWinko en de gemeente
een overeenkomst is gesloten, is wel een omstandigheid die de raad bij zijn besluitvorming moet
betrekken. Naar het oordeel van de Afdeling heeft
de raad dat gedaan en is voldoende gemotiveerd
waarom de raad desalniettemin van het verlenen
van planologische medewerking heeft afgezien.
De door ProWinko aangehaalde ambtelijke correspondentie en memo's bieden geen grond voor
een ander oordeel. Voor zover deze al moeten
worden geacht concrete, ondubbelzinnige toezeggingen in te houden, kunnen die toezeggingen
immers niet aan de raad worden toegerekend.
Het betoog van ProWinko faalt. De Afdeling verklaart het hoger beroep van ProWinko ongegrond.

De raad heeft geweigerd aan ProWinko een vrijstelling ex artikel 19 van de WRO te verlenen voor
de vestiging van een hotelaccommodatie. Het door
ProWinko hiertegen ingestelde bezwaar heeft de
raad ongegrond verklaard. De rechtbank Haarlem
heeft in de uitspraak van 3 december 2012 het
beroep naar aanleiding van het besluit tot ongegrondverklaring van bezwaar gegrond verklaard.
Volgens de rechtbank is het vertrouwen gewekt
dat de vrijstelling zou worden verleend en heeft
de gemeenteraad niet deugdelijk gemotiveerd
waarom, in tegenstelling tot het gewekte vertrouwen, de uniforme voorbereidingsprocedure niet
gestart is.
Zowel de gemeenteraad als ProWinko hebben
beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.
De overwegingen van de Afdeling ten aanzien van
het beroep komen grotendeels overeen met de
overwegingen in de hiervoor opgenomen uitspraak inzake de gemeente Wormerland. Ik verwijs hier kortheidshalve na.
De Afdeling overweegt voorts dat b&w aan de in
de overeenkomst neergelegde inspanningsverplichting hebben voldaan door de raad voor te stellen
de artikel 19 lid 1 van de WRO-procedure te
starten. Hierbij neemt de Afdeling mede in aanmerking dat de bereidheid van b&w om medewerking te verlenen aan het verzoek op dat moment
enkel hieruit kon bestaan, aangezien de bevoegdheid om die procedure te starten en op het verzoek
om vrijstelling te beslissen door de raad was teruggenomen.
De Afdeling verklaart het beroep van de raad gegrond.
ProWinkel is van mening dat de rechtbank ten
onrechte heeft overwogen dat de raad noch b&w
het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt
dat de gevraagd vrijstelling zonder meer zal worden verleend.
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Deze uitspraak komt deels overeen met de hiervoor opgenomen uitspraak van 16 oktober 2013,
eveneens inzake de gemeente Wormerland.
In de noot bij de hiervoor opgenomen uitspraak
van 16 oktober 2013 merkte ik op dat als b&w
wel een gerechtvaardigd vertrouwen zouden
hebben gewekt de openbare voorbereidingsprocedure te volgen, ProWinko er nog steeds niet
zonder meer van uit had kunnen gaan dat vrijstelling en bouwvergunning verleend zouden
worden. ProWinko moest er immers nog steeds
op bedacht zijn dat zienswijzen dan wel een an-
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der oordeel van de gemeenteraad wat betreft
de planologische aanvaardbaarheid van de hotels een kink in de kabel konden brengen.
ProWinko heeft dat risico ook gezien. ProWinko
stelde namelijk in beroep dat het gerechtvaardigde vertrouwen van b&w verder ging dan door
de rechtbank aangegeven. ProWinkel meende
dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen
dat de raad noch b&w het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt dat de gevraagde vrijstelling zonder meer zal worden verleend. De
Afdeling oordeelt naar aanleiding van de beroepsgrond van ProWinko dat een overeenkomst
als de onderhavige niet kan leiden tot een verplichting van de raad om planologische medewerking te verlenen aan een project dat de raad
niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening zou achten. In JG13.0001 is de
uitspraak van de Afdeling van 14 november 2012
inzake gemeente Zaanstad opgenomen. In die
uitspraak oordeelde de Afdeling ook dat de
overeenkomst wel een omstandigheid is die bij
de vaststelling van een bestemmingsplan in de
overwegingen moet worden betrokken, maar
dat die overeenkomst niet leidend is. Een overeenkomst kan, aldus de Afdeling, niet leiden tot
een verplichting een planregel in een bestemmingsplan vast te stellen die de gemeenteraad
niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening zou achten.

mens ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, op de hoogte is van de plannen om bebouwing ten behoeve van een woonwijk in het plangebied te realiseren en hij de consequenties daarvan
in de koopovereenkomst heeft aanvaard. Koper
heeft zodoende bij de aankoop van de woning rekening kunnen houden met woningbouw in de directe nabijheid van de woning en wordt geacht
eventuele gevolgen daarvan voor de waarde van
de te kopen woning bij zijn besluit tot aankoop te
hebben betrokken en de vermeende schade daarmee voor zijn rekening te hebben genomen.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
18 september 2013, nr. 201211480/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2013:1159
(mr. Loeb, mr. Scholten-Hinloopen, mr.
Kranenburg)
Noot mr. F.A. Mulder en mr. J. van den Burg
Ruimtelijk bestuursrecht. Planschade. Voorzienbaarheid. Anderszins verzekerd zijn.
[Wro art. 6.1, 6.2, 6.3]
Planschade ex artikel 6.1 e.v. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) komt niet voor vergoeding in aanmerking wanneer koper, ook al bestonden er nog
geen concrete openbaar gemaakte beleidsvoorne-
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Appellanten, wonend te Westervoort
tegen
Burgemeester en Wethouders van Westervoort

Op 15 februari 2010 hebben appellanten (hierna:
verzoekers) verzocht om tegemoetkoming in
planschade als gevolg van het op 22 mei 2008 in
werking getreden bestemmingsplan ‘Beekenoord’.
Vast staat dat verzoekers door dit bestemmingsplan in een planologisch nadeliger positie zijn
komen te verkeren. Het bestemmingsplan maakt
woningbouw mogelijk in een dicht bij de woning
van verzoekers gelegen gebied.
Conform het advies van het Kenniscentrum voor
Overheid en Bestuur heeft het college besloten
dat de schade voor rekening van verzoekers dient
te blijven. In het advies is onder meer vermeld:
‘Door de adviseur is verder vastgesteld dat in de
tussen aanvragers en derden belanghebbenden
gesloten koopovereenkomst met betrekking tot
[perceel] (door aanvragers geparafeerd en ondertekend op 18 januari 1999) in artikel 19 het volgende is opgenomen: het is koper bekend dat het
gebied gelegen in de directe nabijheid van het verkochte bestemd is om in de nabije toekomst bebouwing ten behoeve van een woonwijk te realiseren.
Koper aanvaardt hierbij alle consequenties welke
de realisatie van voornoemde bouwplannen met
zich meebrengen . Uit het voorgaande kan worden
geconcludeerd dat de ten tijde van aankoop van
de woning [perceel] door aanvrager voorziene
ontwikkeling van een nieuw woongebied Beekenoord onderwerp is geweest van de onderhandeling
tussen aanvragers en derde belanghebbende. De
adviseur acht hiermee ook voldoende aangetoond
dat aanvrager bij de bepaling van hun koopprijsbieding rekening hebben gehouden, dan wel
hebben kunnen houden met de waarschijnlijkheid
dat het gebied ten zuiden van de woning binnen

Sdu Uitgevers

