In de rubriek Vraag en antwoord is plaats voor
beantwoording van uw praktijkvragen, die ook voor
anderen interessant kunnen zijn. Onze deskundigen
beantwoorden uw vragen graag!
Uw vragen kunt u stellen via: grondzaken@bimmedia.nl.

Kan een tijdens onderhandelingen voor een
projectontwikkeling gehanteerd goedkeuringsvoorbehoud voor de gemeenteraad
toch leiden tot contractuele gebondenheid
voor (het college van B&W en derhalve voor)
de gemeente?
Nee, in uitgangspunt niet. In een recent arrest heeft de Hoge Raad de
zelfstandige positie van de gemeenteraad ten opzichte van het college
van B&W benadrukt. Die positie is zodanig dat wederpartijen van gemeenten er in het kader van onderhandelingen over een overeenkomst
er (in uitgangspunt) niet op mogen vertrouwen dat handelingen van
het college de instemming van de raad hebben, indien dat vertrouwen
niet mede wordt ontleend aan toedoen van de raad (HR 26 juni 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1737). Wanneer dat vertrouwen wel mede is ontstaan
door toedoen van de raad, ligt dit mogelijk anders. Van belang is om
daarnaast te onthouden dat de Hoge Raad eerder al een arrest heeft
gewezen waarin zij het college van B&W wel gebonden achtte aan een
overeenkomst, ondanks dat tijdens de onderhandelingen (door het
ambtelijk apparaat) telkens een voorbehoud van goedkeuring voor
het college van B&W was opgenomen in de vorm van een contractuele
opschortende voorwaarde (HR 1 juni 2012, BR 2012/123, m.nt. M. Fokkema). Het kan derhalve risicovol zijn voor colleges/gemeenten om in
een laat stadium van onderhandelingen aanvullende voorwaarden te
stellen aan een ontwikkelaar. Dit risico is, gelet op het meest recente
arrest van de Hoge Raad, veel minder groot wanneer de raad aanvullende voorwaarden stelt.

Ook het normaal maatschappelijk risico kan een succesargument
zijn. Schade wordt, ook als die meer is dan 2% (wettelijk forfait) van
de waarde van aanvragers onroerende zaak, niet vergoed als de schade
tot het normaal maatschappelijk risico behoort. Planschade door
in- en uitbreidingen in ordegrootte tot circa 4% van de waarde, met
een uitschieter van 4,5% tot 5% voor een inbreidingslocatie in een
centrumgebied (ECLI:NL:RVS:2014:4668) kwam tot voor kort om die
reden met enige regelmaat niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Recentelijk kreeg een projectontwikkelaar van de Afdeling
bestuursrechtspraak gelijk omdat hij vond dat een schade van 5% door
een ontwikkeling met 8 woningen tot het normaal maatschappelijk
risico behoort (AbRS 1 juli 2015 inzake gemeente Mook en Middelaar,
ECLI:NL:RVS:2015:2071). Waarom was – kort gezegd – een relatief hoge
drempel in de kwestie Mook en Middelaar gerechtvaardigd?
-	de locatie ligt in een centrumdorps milieu, omgeven door (woon)
bebouwing en de locatie is een inbreidingslocatie;
-	woningbouw op zo’n locatie is een normale maatschappelijke
ontwikkeling die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen
in Nederland;
- de ontwikkeling past in het gemeentelijk en provinciaal beleid;
-	de locatie had al een woonbestemming (zonder bouwvlak) en de
gemeenteraad had zich in 1999 en 2004 uitgesproken een voorstander te zijn voor woningbouw op deze locatie;
-	de bebouwing te midden van vrijstaande woningen past in het
karakter van de buurt en sluit aan op de plaatselijke situatie;
-	de kortste afstand tussen aanvragers woning en het bouwterrein
is ongeveer 18 m en tussen aanvragers woning en de dichtstbij
geplande woning ongeveer 32 m.
Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat een beroep van een projectontwikkelaar succesvol kan zijn. Gemeenten zullen hier op bedacht
moeten zijn. Het verdient aanbeveling – ook al tikt de renteteller door
– om te bezien of opschorten van de uitbetaling hangende bezwaar en/
of beroep van een ontwikkelaar wenselijk is.
Jolande Thoonen, Thoonen Juridisch Advies

Manfred Fokkema, advocaat Gebiedsontwikkeling & Aanbestedingsrecht bij
Infense advocaten

Heeft een projectontwikkelaar invloed op
de tegemoetkoming in planschade?
Een projectontwikkelaar die opdraait voor de planschadekosten is
(veelal) belanghebbende bij een besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade. Maar heeft hij ook invloed op de tegemoetkoming?
Ja, maar uiteraard alleen als de argumenten van de projectontwikkelaar relevant zijn voor de beoordeling van die aanvraag. Veel gehoorde
maar niet succesvolle argumenten zijn: met de planontwikkeling komt
een einde aan onoorbare overlast (zwerfafval, vernielingen) en verdwijnen lelijke, bouwvallige gebouwen. Wel steekhoudend kan zijn dat niet
is uitgegaan van de juiste maximale mogelijkheden (bouwhoogte van
10 m in plaats van een goothoogte 10 m) en dat aanvrager bekend had
kunnen zijn met de planontwikkeling ten tijde van de aankoop van zijn
woning.
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De redactie van Grondzaken in de praktijk kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de antwoorden op de vragen. Ieder antwoord is
slechts de persoonlijke mening van de deskundige die de desbetreffende vraag beantwoordt.
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