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rechter dit niet heeft overwogen, is hij waarschijnlijk van oordeel dat eiseres, door niet in
een vroeg stadium vragen te stellen over de
tekst van het bestek en over de procedure (welke
vragen overigens naar het lijkt, terecht hadden
kunnen worden gesteld), bij de aanbesteder het
vertrouwen heeft gewekt dat er geen vragen te
stellen zijn over het bestek en de procedure en
dat de procedure rechtmatig kan worden voortgezet. Daarbij heeft de voorzieningenrechter een
rol laten spelen dat in de aanbestedingsstukken
een zogenaamde ‘Grossmann-clausule’ is opgenomen. Hierin wordt bepaald dat van inschrijvers een proactieve houding wordt verwacht,
dat onduidelijkheden en onvolkomenheden direct dienen te worden gemeld en dat bij het
achterwege blijven van tijdig melden, een beroep op de onvolkomenheden is uitgesloten. Er
is jurisprudentie waaruit zou kunnen worden
afgeleid dat er ook sprake kan zijn van rechtsverwerking als de ‘Grossmann-clausule’ niet is opgenomen in de aanbestedingsstukken,3 maar de
aanbesteder doet er verstandig aan deze veiligheid standaard op te nemen in de aanbestedingsstukken, inclusief de vermelding van de gevolgen van het niet tijdig melden van vergissingen
of onjuistheden.
M.E. Biezenaar, met dank aan Maarten Loor
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Vzngr. Rb. Oost-Brabant, locatie Den Bosch, 10
januari 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BY9055.
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
2 april 2014, nr. 201308233/1/R6,
ECLI:NL:RVS:2014:1163
(mr. Van Sloten, mr. Mondt-Schouten, mr.
Deetman)
Noot J.J. Thoonen
Exploitatieplan. Bouwplan. Minnelijke verwerving of onteigening.
[Wro art. 6.12, 6.19; Bro art. 6.2.1, 6.2.1a]
Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property B.V.
betogen dat de raad van de gemeente Haarlemmermeer ten onrechte geen exploitatieplan voor Badhoevedorp Lijnden-Oost heeft vastgesteld, nu met
hen als eigenaren in het gebied waar een sportcomplex is voorzien geen anterieure overeenkomst is
gesloten.
Aan de gronden van Kennemerland Beheer B.V.
en Lake Property B.V. is de bestemming ‘Sport-2’
toegekend met bouwmogelijkheden voor clubhuizen en sportzalen. Er is sprake van een bouwplan
voor de bouw van een hoofdgebouw als bedoeld
in artikel 6.12 lid 1 Wro, in samenhang bezien met
artikel 6.2.1 onder b Bro. De raad was verplicht een
exploitatieplan vast te stellen, tenzij sprake was
van een geval als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro.
Dat de raad de gronden in de toekomst minnelijk
zal trachten te verwerven en zo nodig zal onteigenen, betekent niet dat het verhaal van deze kosten
anderszins is verzekerd. De raad heeft gesteld dat
sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel
6.12 lid 2 Wro in samenhang bezien met artikel
6.2.1a onder a Bro omdat het totaal van de exploitatiebijdragen minder zou bedragen dan € 10.000.
Dit is echter niet met berekeningen onderbouwd
en ook niet aan het besluit om geen exploitatieplan
vast te stellen ten grondslag gelegd.
De Afdeling vernietigt het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan voor zover dat ziet op
het plandeel met de bestemming ‘Sport-2’. Tussen
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dit plandeel en de overige plandelen bestaat niet
een zodanige samenhang dat het gehele bestemmingsplan moet worden vernietigd.

c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste
1000 m² of met een of meer woningen.
Op grond van artikel 6.2.1a onder a wordt als geval als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro onder
meer aangewezen het geval waarin het totaal van
de exploitatiebijdragen dat met toepassing van
artikel 6.19 Wro kan worden verhaald, minder
bedraagt dan € 10.000.
Op grond van artikel 1 lid 1 van bijlage 2 bij het
Besluit omgevingsrecht, is een hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is
voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien
meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet
op die bestemming het belangrijkst is.
Aan de gronden van Kennemerland Beheer B.V.
en Lake Property B.V. in het deelgebied De Veldpost is op de verbeelding de bestemming ‘Sport2’ toegekend.
Op grond van de planregels zijn gronden met de
bestemming ‘Sport-2’ onder meer bestemd voor
sport en sportvoorzieningen in de zin van een
veldsportcomplex, sport en sportvoorzieningen
ten behoeve van atletiek, sport en sportvoorzieningen ten behoeve van binnensport en clubhuizen.
In de plantoelichting staat dat de sportlocatie De
Veldpost ruimte biedt aan diverse sportvoorzieningen. Hierbij gaat het grotendeels om sportvoorzieningen die nu gevestigd zijn in de Schuilhoeve.
Deze sportvoorzieningen worden verplaatst vanwege de woningbouwontwikkeling in het deelgebied Schuilhoeve. Ook is De Veldpost te gebruiken
voor de uitplaatsing van de sportverenigingen uit
het Wandelbos.
In het deelgebied De Veldpost zijn ontwikkelingen
voorzien op locaties die in eigendom zijn van
derden. De gemeente zal de ontwikkeling van de
sportvelden, die leidt tot een negatief exploitatieresultaat, zelf ter hand nemen. De gemeente zal
de gronden daarvoor minnelijk trachten te verwerven en zo nodig onteigenen, aldus de plantoelichting. Een exploitatieplan om kosten te verhalen
wordt voor het gebied De Veldpost dan ook niet
noodzakelijk geacht, aldus de plantoelichting.
Van een hoofdgebouw is gelet het bepaalde in artikel 1 lid 1 van bijlage 2 bij het Besluit omgevingsrecht slechts sprake als het betreft een gebouw, of
gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de bestemming (ABRvS 10
juli 2013, zaak nr. 201209433/1/R1). Nu in de
plantoelichting staat dat het sportprogramma voor
het deelgebied De Veldpost onder meer bestaat

Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property B.V.1
tegen
de raad van de gemeente Haarlemmermeer (verder:
de raad)

(...)
Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property B.V.
betogen dat de raad van de gemeente Haarlemmermeer ten onrechte geen exploitatieplan heeft
vastgesteld, nu de gemeente met hen als eigenaren
van gronden in deelgebied De Veldpost geen anterieure overeenkomst heeft gesloten, terwijl een
sportcomplex wordt voorzien. Het realiseren van
een sportcomplex is noodzakelijk om in De
Schuilhoeve, waar thans het sportcomplex ligt, in
de toekomst in woningbouw te kunnen voorzien.
Volgens de raad is er geen noodzaak voor het
deelgebied De Veldpost een exploitatieplan op te
stellen. Er is, aldus de raad, niet voorzien in een
aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.12
lid 1 Wro. Voorts zal de gemeente de gronden in
de toekomst minnelijk trachten te verwerven en
zo nodig onteigenen, zodat de noodzaak tot het
vaststellen van een exploitatieplan ontbreekt.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de raad
een exploitatieplan vast voor gronden waarop een
in het Bro aangewezen bouwplan is voorgenomen.
In afwijking hiervan kan de raad op grond van
artikel 6.12 lid 2, aanhef en onder a, bij een besluit
tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten
geen exploitatieplan vast te stellen in bij algemene
maatregel van bestuur aangegeven gevallen of indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.
Ingevolge artikel 6.2.1 Bro wordt als bouwplan
als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro aangewezen
een bouwplan voor:
a. de bouw van een of meer woningen;
b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
1

Genoemde rechtspersonen betreffen de appellanten die
beroep hebben ingesteld tegen het niet vaststellen van
een exploitatieplan. Door andere appellanten is beroep
ingesteld tegen het bestemmingsplan Badhoevedorp
Lijnden Oost.
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uit een clubhuis met een b.v.o. van ongeveer 700
m², een clubhuis met b.v.o. van ongeveer 900 m²,
een clubruimte en een sportzaal met b.v.o. van
ongeveer 600 m² en ingevolge de planregels op
gronden met de bestemming ‘Sport-2’ binnenhallen en clubhuizen zijn toegestaan, is de Afdeling
van oordeel dat deze gebouwen noodzakelijk zijn
voor de verwezenlijking van de bestemming
‘Sport-2’. Gelet hierop is naar het oordeel van de
Afdeling sprake van een bouwplan voor de bouw
van een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 6.12
lid 1 Wro in samenhang bezien met artikel 6.2.1
onder b Bro. Dit betekent dat op grond van artikel
6.12 lid 1 Wro de raad verplicht was een exploitatieplan vast te stellen. Op deze plicht kan slechts
een uitzondering worden gemaakt in de in artikel
6.12 lid 2 Wro bedoelde gevallen.
Dat volgens de raad in dit kader de noodzaak tot
het vaststellen van een exploitatieplan ontbreekt,
omdat de gemeente de gronden in de toekomst
minnelijk zal trachten te verwerven en zo nodig
zal onteigenen, leidt niet tot het oordeel dat het
verhaal van deze kosten ten tijde van het bestreden
besluit anderszins is verzekerd als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a Wro, nu deze verwerving
ten tijde van de vaststelling van het plan niet tot
stand was gekomen. Dat sprake is van de uitzondering als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro in samenhang bezien met artikel 6.2.1a onder a Bro,
omdat het totaal van de exploitatiebijdragen
minder zou bedragen dan € 10.000, is voorts niet
met enige berekening onderbouwd, noch is deze
omstandigheid aan het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen ten grondslag gelegd.
Het betoog van Kennemerland Beheer B.V. en
Lake Property B.V. dat het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen is genomen in strijd met
artikel 6.12 lid 1 Wro slaagt, voor zover het betreft
de gronden met de bestemming ‘Sport-2’ in het
deelgebied De Veldpost.
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad
ter zitting voldoende gemotiveerd dat, als voor
het deelgebied De Veldpost een exploitatieplan
wordt opgesteld, het desbetreffende exploitatiegebied beperkt zal blijven tot de gronden in het
deelgebied De Veldpost waaraan de bestemming
‘Sport-2’ is toegekend, omdat tussen dit deelgebied
en de overige delen van het bestemmingsplan niet
een zodanige samenhang bestaat dat voor de toepassing van afdeling 6.4 Wro dit gebied niet kan
worden onderscheiden van de rest van het plangebied. De Afdeling betrekt hierbij dat het voorziene

sportterrein buiten de bestaande bebouwing van
Badhoevedorp komt te liggen en hiermee in planologisch opzicht geen directe binding heeft. Gelet
hierop ziet de Afdeling aanleiding om vanwege
de vernietiging van het bestreden besluit, voor
zover is besloten geen exploitatieplan vast te stellen, de vernietiging van het bestemmingsplan te
beperken tot het plandeel met de bestemming
‘Sport-2’ in het deelgebied De Veldpost.
Het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
is in strijd met artikel 6.12 lid 1 Wro. Het beroep
van Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property
B.V. is gegrond, zodat het bestreden besluit, voor
zover is besloten om geen exploitatieplan vast te
stellen en voor zover het betreft het plandeel met
de bestemming ‘Sport-2’ in het deelgebied De
Veldpost, moet worden vernietigd.
(...)
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Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property
B.V. hebben gronden in eigendom in het deelgebied De Veldpost, naar welk gebied de gemeente
de bestaande sportvoorzieningen van het
sportpark De Schuilhoeve wil verplaatsen. De
gemeente wil De Schuilhoeve veranderen in een
eigentijds tuindorp. Kennemerland Beheer B.V.
en Lake Property B.V. zien echter liever dat het
deelgebied De Veldpost, waarin hun gronden
zijn gelegen, wordt aangewend voor woningbouw. Om die reden hebben ze beroep ingesteld
tegen het bestemmingsplan. Ook hebben ze
beroep ingesteld tegen het niet vaststellen van
een exploitatieplan met naar ik aanneem als
uiteindelijk doel de kans te vergroten dat er op
hun eigen gronden woningbouw wordt toegestaan in plaats van in De Schuilhoeve.
De gemeente Haarlemmermeer had geen exploitatieplan vastgesteld. Het raadsbesluit tot vaststelling van (onder meer) het bestemmingsplan
vermeldt dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld omdat daar waar nodig een anterieure
overeenkomst is gesloten, anterieure overeenkomsten zullen worden gesloten in het kader
van de wijzigingsplannen en er verder geen
sprake is van kostenverhaal. In de beroepsprocedure bracht de gemeenteraad naar voren dat
de raad de gronden van Kennemerland Beheer
B.V. en Lake Property B.V. zelf wil verwerven en
voorts dat het te verhalen bedrag minder be-
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draagt dan € 10.000 zodat sprake is van een uitzondering op de verplichting een exploitatieplan
vast te stellen.
Hiermee komt de gemeenteraad niet weg. Al
direct na inwerkingtreding van de Wro hoorde
ik met enige regelmaat ‘in het veld’ dat als een
gemeente zelf de benodigde gronden wil aankopen en vervolgens zelf wil realiseren, eventueel
met behulp van het onteigeningsinstrument,
een exploitatieplan niet verplicht is. Met dit
standpunt wordt er aan voorbij gegaan dat niet
in alle gevallen op voorhand zekerheid bestaat
dat de gemeente de gronden in eigendom krijgt,
ook al is de gemeente bereid onteigening als
instrument aan te wenden. Een eigenaar die
voldoende grond heeft, kan in staat en bereid
zijn het bestemmingsplan zelf uit te voeren
conform de door de gemeente gewenste uitvoering. In zo’n geval is onteigening niet aan de
orde.
De gemeente probeert nog een uitweg te vinden
door te stellen dat het totaal van het te verhalen
bedrag minder is dan € 10.000. Deze stelling is
volgens de Afdeling echter niet onderbouwd en
in het raadsbesluit is dit niet vermeld. Zoals uit
het voorgaande blijkt, bevat het raadsbesluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan wel
overwegingen waarom geen exploitatieplan is
vastgesteld, alleen uit deze overwegingen blijkt
niet expliciet waarom voor de gronden van
Kennemerland Beheer B.V. en Lake Property
B.V. geen exploitatieplan is vastgesteld.
De Afdeling vernietigt het bestreden besluit voor
zover geen exploitatieplan is vastgesteld, maar
ook het plandeel met de bestemming ‘Sport-2’
in het deelgebied De Veldpost.
Uit de bovenstaande uitspraak blijkt dat de beslissing geen exploitatieplan vast te stellen wel
overwogen moet worden genomen, maar ook
dat expliciet moet worden duidelijk gemaakt
waarom geen exploitatieplan is vastgesteld. Het
is heel goed mogelijk dat de passage in het besluit dat geen exploitatieplan is vastgesteld
omdat er geen sprake is van kostenverhaal ziet
op een lagere exploitatiebijdrage dan € 10.000
voor het gebied De Veldpost, maar dat blijkt niet
expliciet en is niet onderbouwd. Gemeenten
doen er verstandig aan in gevallen als het onderhavige de redenen waarom geen exploitatieplan
wordt vastgesteld duidelijk te verwoorden.

De Afdeling vernietigt uitsluitend het bestemmingsplan voor zover het betrekking heeft op
het plandeel met de bestemming ‘Sport-2’ in het
deelgebied De Veldpost. De overige delen van
het bestemmingsplan liet de Afdeling naar aanleiding van de beroepen van Kennemerland
Beheer B.V. en Lake Property B.V. met rust. Deze
delen vormden volgens de Afdeling niet tezamen
met De Veldpost één exploitatiegebied. De Afdeling vindt dat de gemeente ter zitting voldoende
heeft beargumenteerd waarom er geen samenhang was als bedoeld in afdeling 6.4 Wro. Jammer genoeg blijkt uit de uitspraak niet wat de
gemeente naar voren heeft gebracht. De Afdeling merkt slechts op dat er rekening mee is gehouden dat het voorziene sportterrein buiten de
bestaande bebouwing van Badhoevedorp komt
te liggen en hiermee in planologisch opzicht
geen directe binding heeft. Jammer genoeg
geeft de Afdeling niet meer inzicht in wat nu
planologische en functionele samenhang is.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een exploitatiegebied kan bestaan uit verschillende nietaaneengesloten delen. Voorwaarde is dat er een
duidelijke planologische en functionele samenhang is (Memorie van toelichting Grondexploitatiewet, TK 2004-2005, 30 218, nr. 3, p. 17). In
de uitgave Grondexploitatiewet, de gevolgen
van de Grondexploitatiewet voor de dagelijkse
praktijk van 2007 schreven mr. Werner Gerritsen
en ik dat wij ons konden voorstellen dat een
gebied dat nu gebruikt wordt voor sportterrein,
maar waarop een nieuwe woonwijk is voorzien,
tezamen met het gebied waarnaar het sportterrein wordt verplaatst als één exploitatiegebied
zijn aan te merken. Onzes inziens was hiervoor
wel nodig dat beide gebieden in één bestemmingsplan werden geregeld. Dit voorbeeld lijkt
in eerste instantie wel erg veel op de situatie
waarover de Afdeling oordeelde. Echter het bestaande sportpark Schuilhoeve is in het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost bestemd
voor Sport-1. Voor het sportpark Schuilhoeve is
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (het
gebied is blijkens www.ruimtelijkeplannen.nl
aangeduid als wro-zone - wijzigingsgebied 4).
Er is dus nog geen sprake van een bestemming
die woningbouw direct mogelijk maakt. Op
grond van artikel 6.12 Wro wordt voor gebieden
waarvoor het bestemmingsplan voorziet in een
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van nieuwe
woningen eerst een exploitatieplan vastgesteld
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tegelijkertijd met de vaststelling van het wijzigingsplan. Dat betekent dat in onderhavig geval
het niet mogelijk was om voor het bestaande
sportpark Schuilhoeve, waarvoor ‘slechts’ een
wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw is
opgenomen, tezamen met het toekomstige
sportpark een exploitatieplan vast te stellen.
De Afdeling heeft overigens om andere redenen,
te weten milieuredenen, de gebiedsaanduiding
wro-zone - wijzigingsgebied 4 vernietigt.
J.J. Thoonen

Bouw, Ruimtelijke
ordening en
Monumentenwet,
Woonruimtewet (incl.
ligplaats woonschepen,
incl. woonwagens)

34
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
26 maart 2014, nr. 201302107/1/R2,
ECLI:NL:RVS:2014:1052
(mr. Scholten-Hinloopen)
Noot ing. W. Vos
Woonwagens. Persoonsgebonden overgangsrecht.
[Wro art. 3.1]
In dit specifieke geval is het redelijk dat de raad
een persoonsgebonden overgangsrecht heeft toegekend aan de hoofdbewoners van de woonwagenlocatie.
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Appellanten
tegen
de raad van Gouda

In december 2012 stelde de raad het bestemmingsplan ‘Nieuwe Park Bedrijven’ vast. Het plan is
conserverend van aard en heeft betrekking op
twee bedrijventerreinen.
Appellanten vinden het niet terecht dat de
woonwagenstandplaatsen aan de Goudkade niet
positief zijn bestemd. Het persoonsgebonden
overgangsrecht dat in artikel 23 lid 23.8 en bijlage
1 van de planregels is neergelegd en wordt toegekend aan de hoofdbewoners, heeft volgens hen
tot gevolg dat de overige bewoners van de woonwagenlocatie alle rechten verliezen, terwijl zij geen
recht hebben op vervangende standplaatsen en er
een tekort is aan standplaatsen voor woonwagens
in Gouda. Appellanten vinden dat alternatieve
locaties onvoldoende zijn onderzocht en dat er
geen alternatieven zijn aangeboden in de vorm
van aankoop van een andere locatie of het vergroten van een bestaande woonwagenlocatie. Zij
wijzen verder op de waardevermindering van de
woonwagens als gevolg van dit persoonsgebonden
overgangsrecht.
De raad stelt dat het toekennen van een positieve
bestemming aan deze woonwagenlocatie niet
mogelijk is omdat vlakbij een industrieterrein met
zware bedrijvigheid is gevestigd. Het gebruiksregime zoals dat in artikel 23 lid 23.8 van de planregels is neergelegd, is volgens de raad daarom de
enige mogelijkheid. Daarbij wijst de raad erop dat
de bewoners een planschadeverzoek kunnen indienen. De raad stelt verder dat kinderen van
hoofdbewoners, net als kinderen op andere
woonwagenlocaties, een beroep kunnen doen op
de gemeentelijke huisvestingsverordening wanneer ze in aanmerking willen komen voor de toewijzing van een standplaats op een woonwagenlocatie. Verder stelt de raad dat er geen ruimtelijke
en financiële mogelijkheden zijn om te voorzien
in een nieuwe, alternatieve, locatie voor de
woonwagens. De gemeente laat het namelijk aan
particulieren over zelf initiatieven te ontwikkelen.
Aan de woonwagenlocatie aan de Goudkade is de
bestemming ‘Bedrijventerrein-2’ toegekend.
Daarbij is per standplaats de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein - woonwagenstandplaats’ toegekend, met daarbij een specifiek aan
die woonwagen toegekend nummer. De voor
‘Bedrijventerrein-2’ aangewezen gronden zijn
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