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functie’ vervult (criterium uit de definitie van het
begrip ‘werk’ in de Aw) en dat is het geval, aldus
het hof.
13. Advies 159 van 3 december 2014 betreft de
aanbesteding van een raamovereenkomst voor
de inhuur van ICT-medewerkers. De Commissie
van Aanbestedingsexperts is van mening dat er
sprake is van samenvoeging van aanbestedende
diensten. Bovendien zijn ongelijksoortige opdrachten samengevoegd: er worden ICT-medewerkers ingehuurd voor zeer uiteenlopende
functies, waaronder zeer gespecialiseerde functies. Het aantal geschikte aanbieders is daardoor
beperkt. De Commissie is van mening dat de
aanbestedende diensten onvoldoende hebben
gemotiveerd waarom deze samenvoegingen
niet onnodig zijn.
14. In advies 125 van 2 februari 2015 heeft de
Commissie gemeend dat een opdracht tot het
onderhoud en de aanleg van openbare verlichting, waaronder de afhandeling van aanrijdingsschade, moet worden aangemerkt als een samenvoeging van opdrachten. De opdracht tot de
aanleg en het onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties verschilt wezenlijk van de
opdracht tot het verhalen van aanrijdingsschade,
aldus de Commissie. Verder blijkt niet uit de
aanbestedingstukken dat de aanbestedende
dienst bij die samenvoeging acht heeft geslagen
op de drie criteria van artikel 1.5 Aw.
15. Advies 182 van 12 januari 2015 betreft een
opdracht tot collectief aanvullend vervoer (CAV)
en het vervoer (woon/werkverkeer) van en naar
de werkplaatsen voor de invulling van de Wet
sociale werkvoorzieningen (Wsw). Dit is een samenvoeging van ongelijksoortige opdrachten
en de aanbestedende dienst heeft de noodzaak
daartoe onvoldoende gemotiveerd naar de mening van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
16. In de uitspraak van de Rechtbank MiddenNederland van 19 juni 2015
(ECLI:NL:RBMNE:2015:4685) over de aanbesteding van verschillende medische hulpmiddelen
in één procedure, is de voorzieningenrechter
van oordeel dat er sprake is van samenvoeging
van opdrachten en dat niet voldaan is aan alle
drie de criteria van artikel 1.5 Aw, althans dat er
geen motivering is waaruit dit blijkt.
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
12 augustus 2015, nr. 201406842/1/R3,
ECLI:NL:RVS:2015:2560
(mr. Uylenburg, mr. Hoekstra, mr. Helder)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Exploitatieplan. Bovenwijkse voorziening. Inbrengwaarde.
[Wro art. 6.13; OW art. 40b t/m 40f]
De gevolgen van de wijziging van de kosten in de
exploitatieopzet van het vastgestelde exploitatieplan Luchem Weteringpark ten opzichte van het
ontwerpexploitatieplan (plus € 100.000 en min €
119.558) zijn niet zodanig dat een nieuw ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd had moeten
worden.
De gemeenteraad heeft bij de toerekening van de
kosten van de aanleg van het bovenwijkse Weteringpark rekening gehouden met afstand van de
omliggende woningen tot het park en voor de
dichtstbij gelegen woningen een hogere wegingsfactor gehanteerd dan voor de verder weg gelegen
woning. De invulling door de gemeenteraad van
de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid is niet onredelijk.
Voor het opnemen van bovenwijkse kosten in de
exploitatieopzet is niet, zoals appellanten stellen,
een basis vereist in de Nota Kostenverhaal en een
structuurvisie.
Nu de gemeenteraad uitgaat van minnelijke verwering van de gronden en als dat niet lukt per geval
zal overwegen of wel of geen gebruik wordt gemaakt van de onteigeningswet, is de inbrengwaarde terecht geraamd op basis van de artikelen 40b
tot en met 40f Onteigeningswet in plaats van uit
te gaan van volledige schadeloosstelling.

M.E. Biezenaar
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Appellanten,
tegen
de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo (verder:
de raad)

Afwijkingen vastgestelde exploitatieplan van ontwerpexploitatieplan
Volgens appellanten wijkt het vastgestelde exploitatieplan wezenlijk af van het ontwerpexploitatieplan.
In het vastgestelde exploitatieplan zijn de kosten
met € 100.000 verhoogd in verband met een bijdrage aan een buiten het plangebied gelegen ontsluitingsweg en met € 119.558 verlaagd in verband
met een gemeentelijke bijdrage aan de realisatie
van het bovenwijkse Weteringpark. De eventuele
gevolgen van die afwijkingen voor de hoogte van
de exploitatiebijdragen zijn niet dusdanig dat er
een wezenlijk ander exploitatieplan voorligt. De
raad heeft ervan kunnen afzien een nieuw ontwerp-exploitatieplan ter inzage te leggen.
Kosten aanleg Weteringpark
Appellanten stellen dat de kosten voor het Weteringpark voor een te groot gedeelte zijn toegerekend aan het plangebied, gelet op de uitgangspunten voor profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro worden kosten in verband met werken, werkzaamheden en
maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een
gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan, naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet.
Blijkens de stukken is het park een bovenwijkse
voorziening en doet de gemeente een bijdrage aan
het plan van € 119.558, zijnde 25% van de aanlegkosten van het park. Ter onderbouwing van dit
percentage heeft de raad een berekening overgelegd die is gebaseerd op de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid.
Binnen 35 m van het park zijn 22 woningen
voorzien in het plangebied en vier daarbuiten.
Volgens de raad zullen de bewoners van deze
woningen met gemiddeld tien uren per dag het
meeste profijt van het park hebben; deze bewoners
zullen het park ervaren als hun achtertuin met
vrij uitzicht waardoor de courantheid van deze
woningen vele malen groter is. Het aandeel van
deze woningen in de aanlegkosten van het park
wordt daarom vermenigvuldigd met een wegingsfactor 20.
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Binnen de schil van 35 tot 100 m zijn 14 woningen
in en 71 woningen buiten het plangebied voorzien.
De bewoners van deze woningen profiteren in
veel mindere mate van het park.
Voor bewoners die nog verder van het park zullen
wonen, geldt dat zij veel minder gebruik maken
van het park.
De raad heeft op basis van genoemde wegingsfactor het gecorrigeerde aantal woningen binnen 100
m van het park dat daarvan profiteert berekend,
en wat is gelegen buiten plangebied, en op basis
van die berekening 25% van de kosten van het
park toegerekend aan buiten het exploitatieplan
gelegen woningen.
Dat het gebruik van het park volgens de toelichting op het exploitatieplan wijkoverstijgend is,
betekent volgens de raad niet dat alle woningen
buiten het plangebied in gelijke mate profiteren
van dit park. De aanwezigheid van fietspaden,
verbindingswegen en speelvoorzieningen is volgens de raad van invloed op de mate waarin de
onderscheidene bewoners gezien de afstand van
de woningen tot het park profijt zullen hebben
van het park.
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro mogen ook
kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen in de exploitatieopzet worden meegenomen
waarvan slechts een gedeelte van het exploitatiegebied profijt heeft (ABRvS 31 oktober 2012, nr.
201202370/1/R1). Als er meerdere locaties profijt
hebben moeten de kosten naar rato van profijt
worden verdeeld (ABRvS 2 mei 2012, nr.
201105416/1/T1/R4). Een gelijke verdeling van
de kosten van het park over alle 750 woningen in
het veel grotere plangebied van het bestemmingsplan ‘Luchen 2006’, zoals appellanten bepleiten,
doet geen recht aan het profijtbeginsel. De raad
heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat bepaalde woningen meer zullen profiteren van het park
dan andere woningen, zonder dat dit in de
grondopbrengsten ervan volledig tot uitdrukking
zal komen.
Dat de raad de mate waarin bewoners profijt zullen hebben van het park laat afhangen van de afstand van hun woningen tot het park en dat
daarom 25% van de kosten van het park wordt
toegerekend aan buiten het exploitatieplan gelegen
woningen is – de beleidsvrijheid die de raad heeft
bij de invulling van de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid in aanmerking nemend
– niet onredelijk.
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De raad erkent dat wat de batenpost ‘Bijdrage
Weteringpark’ betreft een aantal bestanddelen
van aan het park toe te rekenen kosten waarin de
gemeente bijdraagt, niet in het totaalbedrag is
opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is daardoor te laag geraamd en het exploitatieplan is in
zoverre onzorgvuldig vastgesteld.
Verbindingsweg
Volgens appellanten heeft de op de verbeelding
aangegeven gebiedsontsluitingsweg geen toegevoegde waarde voor de in het plangebied voorziene woningen. Deze gebiedsontsluitingsweg is in
het bestemmingsplan niet bij recht toegestaan.
De kosten voor deze weg zijn niet opgenomen in
het exploitatieplan, omdat aan de bedoelde wijzigingsbevoegdheid geen toepassing is gegeven.
Kostenpost ‘Bovenwijks’
Appellanten stellen dat de bijdrage aan de centrale
ontsluitingsstructuur niet naar rato is van de
grondopbrengsten binnen het gehele bestemmingsplan ‘Luchen 2006’. Voorts is de bijdrage juridisch
niet afdwingbaar omdat de Nota Kostenverhaal
niet tijdig was vastgesteld en onduidelijk is of de
afdracht voor bovenwijkse voorzieningen is gebaseerd op een structuurvisie.
Gelet op de beleidsvrijheid die de raad heeft bij
de invulling van de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat van
de totale kosten voor de hoofdontsluitingswegen
van het plangebied van het bestemmingsplan
‘Luchen 2006’ 5% is toe te rekenen aan het exploitatiegebied. Dit percentage komt overeen met het
aandeel van de voorziene 36 woningen in de totaal
700 tot 750 in dat plangebied voorziene woningen
die gebruik gaan maken van de hoofdontsluitingswegen. Dat ook een andere wijze van toerekening
denkbaar is doet daar niet aan af.
Het verhaal van de aan de hoofdontsluiting verbonden kosten behoeft niet plaats te vinden in de
vorm van een fondsbijdrage en een ten behoeve
daarvan vastgestelde structuurvisie als bedoeld in
artikel 6.13 lid 7 Wro. Er behoefden dan ook niet
een structuurvisie en Nota Kostenverhaal te zijn
vastgesteld. Relevant is dat die nota ook slechts
ziet op bijdragen en bestedingen ten laste van een
fonds als bedoeld in genoemd artikel 6.13 lid 7
Wro.
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Berekening totale kosten
Volgens appellanten berusten de totale kosten in
de exploitatieopzet op een onjuiste optelling en
vermeldt de toelichting bij het exploitatieplan
verschillende bedragen voor de totale kosten.
De raad heeft toegelicht dat het bedrag van
€ 4.108.591 de optelsom was van de kosten uit de
exploitatieopzet van het ontwerpexploitatieplan
en dat de optelling van die kosten in het vastgestelde exploitatieplan ten bedrage van € 4.124.043
juist is. Het verschil wordt veroorzaakt door een
wijziging van kosten op onderdelen. De berekening van de totale kosten is juist. Dat in de toelichting deels wordt uitgegaan van verouderde bedragen doet daar niet aan af omdat de toelichting
niet bindend is.
Taxatie inbrengwaarden
Appellanten betogen dat de inbrengwaarden te
laag zijn. Er is geen rekening gehouden met onteigening.
Ingevolge artikel 6.13 lid 5 Wro wordt de inbrengwaarde van gronden indien geen sprake is van
onteigening vastgesteld met overeenkomstige
toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van
de Onteigeningswet. Hieruit volgt dat, tenzij reeds
is onteigend, slechts als aannemelijk is dat onteigend zal worden dan wel gronden op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, de inbrengwaarde van gronden niet wordt vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b
tot en met 40f van de Onteigeningswet, maar gelijk is aan schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet. Het doel van de gemeente is nog
steeds om de gronden te verwerven. Dit zal via
minnelijke verwerving plaatsvinden. In geval de
gemeente er niet in slaagt via onderhandelingen
de eigendommen minnelijk te verwerven, zal per
geval overwogen worden om wel of geen gebruik
te maken van het instrumentarium van de Onteigeningswet. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid van zelfrealisatie.
De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ten tijde van het bestreden besluit niet aannemelijk was dat de te verwerven gronden worden onteigend, dan wel op onteigeningsbasis zullen worden verworven. Hieruit
volgt dat de raad de inbrengwaarde terecht heeft
geraamd op basis van de artikelen 40b tot en met
40f van de Onteigeningswet.
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Conclusie
De beroepen zijn aanleiding voor de Afdeling het
exploitatieplan op onderdelen te vernietigen. Gelet
op de samenhang van die onderdelen met de
overige onderdelen ziet de Afdeling aanleiding
het exploitatieplan voor het overige ook te vernietigen. Er is geen reden het bestemmingsplan te
vernietigen, gelet op de bepalingen over de aanhoudingsplicht in de Wabo. Artikel 3.5 Wabo
geldt niet alleen in geval van een gedeeltelijk vernietigd exploitatieplan, maar ook in geval van een
geheel vernietigd exploitatieplan (ABRvS 9 februari 2011, nr. 200904489/1/R1). Er is geen aanleiding
de raad op te dragen de gebreken door middel
van een bestuurlijke lus te herstellen. De raad
heeft tijdens de zitting toegelicht dat het exploitatieplan op structurele onderdelen zal worden
herzien. Onder deze omstandigheden en gezien
de onzekerheid over de termijn waarbinnen deze
herziening zal worden vastgesteld, is een bestuurlijke lus niet aangewezen.
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De toerekening van kosten van bovenwijkse
voorzieningen, of te wel de kosten waarvan niet
alleen de bewoners van de woningen in een
exploitatiegebied maar ook de bewoners van de
woningen buiten dat gebied profijt hebben, blijft
onderwerp van discussie. Uitgangspunt is dat
als meerdere gebieden profijt ondervinden van
een voorziening de kosten van die voorziening
naar rato van profijt verdeeld worden over die
gebieden. In de Memorie van toelichting bij de
Grondexploitatiewet (p. 14), waarmee afdeling
6.4 over de grondexploitatie in de Wro is gevoegd, zijn de criteria toegelicht. Ten aanzien
van het criterium proportionaliteit vermeldt de
toelichting: “als meerdere locaties profijt hebben
van een voorziening, worden de kosten naar
rato verdeeld; naarmate een locatie er meer
profijt van heeft, draagt deze meer bij aan de
kosten.” Uit de Wro blijkt het systeem, maar
concrete handvatten hoe de toerekening van de
kosten van een bovenwijkse voorziening als een
park, zoals in de bovenstaande uitspraak aan de
orde, moeten worden toegerekend aan de diverse gebieden, volgen niet uit de Wro of de wetsgeschiedenis. Er zijn meerdere methoden van
toerekening mogelijk. Appellanten vonden dat
de kosten gelijk verdeeld hadden moeten wor-

den toegerekend aan een gebied met 750 woningen waarvan het exploitatiegebied deel uitmaakte, dan wel naar rato van grondopbrengst. De
gemeente had echter gekozen voor een toerekening waarbij ervan uit werd gegaan dat bewoners van woningen binnen 35 m van het park
meer profijt ondervinden dan bewoners van
woningen op een afstand van 35 tot 100 m. De
Afdeling vindt het standpunt dat de mate van
profijt die een bewoner ondervindt afhangt van
de afstand van zijn woning tot het park redelijk.
De Afdeling neemt in aanmerking dat de
gemeenteraad beleidsvrijheid heeft bij de invulling van de criteria profijt, toerekenbaarheid en
evenredigheid. Ten aanzien van de door appellanten voorgestelde methoden merkt de Afdeling
op dat een gelijke verdeling van de kosten van
het park over alle 750 woningen geen recht doet
aan het profijtbeginsel en dat de raad in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat bepaalde woningen meer zullen profiteren van het park dan andere woningen zonder dat dit in de grondopbrengsten ervan volledig tot uitdrukking zal komen. De Afdeling zegt hiermee mijns inziens dat
toerekening van de kosten van een bovenwijkse
voorziening aan verschillende gebieden die
profijt ondervinden van die voorziening naar
rato van grondopbrengst uitsluitend is toegestaan als de mate van profijt recht evenredig is
met de hoogte van de grondopbrengst.
De gemeenteraad heeft geen kosten toegerekend
aan de woningen gelegen op een afstand van
meer dan 100 m van het park. Volgens de
gemeenteraad geldt voor de bewoners van de
woningen op meer dan 100 m afstand dat zij
veel minder gebruik maken van het park dan de
bewoners binnen een afstand van 100 m. Ik leid
hieruit af dat de gemeenteraad onderkent dat
ook de bewoners van woningen op meer dan
100 m gebruik zullen maken van het park. Deze
bewoners zullen in zekere zin dan ook enig profijt ondervinden van het park. De Afdeling stemt
in met de door de gemeenteraad gehanteerde
methode en verbindt derhalve geen gevolgen
aan het feit dat er geen rekening is gehouden
met het feit dat ook bewoners van de woningen
gelegen op meer dan 100 m enig profijt ondervinden van het park.
Ook in de uitspraak van 6 mei 2015 inzake het
exploitatieplan ‘Centrum Susteren’ (nr.
201401637/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:1407) liet de
Afdeling een toerekening van kosten in stand,
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alhoewel enig profijt voor gebieden waarmee
met de toerekening van de kosten geen rekening
is gehouden niet is uitgesloten. De Afdeling
oordeelde dat de gemeenteraad de kosten, grotendeels bestaande uit de toevoeging van parkeerplaatsen en de herinrichting van een plein,
mocht toerekenen aan het exploitatiegebied op
basis van de parkeerbehoefte. De Afdeling
overwoog voorts dat niet is uitgesloten dat ook
andere delen van het centrum profiteren van de
herinrichting van het plein, nu de herinrichting
ook bijdraagt aan de beoogde verbetering van
de herkenbaarheid van het winkelgebied en de
routing voor auto’s en winkelend publiek. Dit
neemt volgens de Afdeling echter niet weg dat
het Willibrordusplein hoofdzakelijk het karakter
zal hebben van een parkeerterrein. De Afdeling
overwoog voorts dat niet is gebleken dat andere
voorzieningen worden aangelegd waaraan
voorbij wordt gegaan door bij toepassing van
het criterium evenredigheid af te gaan op de
parkeerbehoefte.
De gekozen wijze van toerekening van de kosten
is zeer bepalend voor de hoogte van de bijdrage
die aan het exploitatiegebied kan worden toegerekend. Zoals ook weer uit de uitspraken van 12
augustus 2015 en 6 mei 2015 blijkt, is een goede
onderbouwing van de gemeenteraad van de
gekozen methode en hoe deze methode wordt
toegepast van groot belang.

Burger bestuur, Openbare
orde en veiligheid,
Bijzondere wetten
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Hoge Raad
22 mei 2015, nr. 14/02737,
ECLI:NL:HR:2015:1296
(mr. Bakels, mr. Van Buchem-Spapens, mr.
Streefkerk, mr. Sneijders, mr. Tanja-Van den
Broek)
Noot T. Barkhuysen en E.M. van Dam
Paspoortwet. Rechtstoegang belangenorganisaties. Taakverdeling burgerlijke rechter en
bestuursrechter. Rechtseenheid.
[Paspoortwet; BW art. 3:305a, 6:163;
Awb art. 8:3 lid 1]
Als een met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat voor de
betrokken individuen, dient een belangenorganisatie bij het ontbreken van een eigen belang (naast
het belang van de betrokken individuen) bij de civiele rechter in een procedure uit onrechtmatige
wetgeving niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Een vordering op grond van onrechtmatige daad
slaagt in dat geval alleen als de belangenorganisatie een eigen belang heeft dat niet is afgeleid van
de belangen van de betrokken individuen.

De Staat der Nederlanden,
eiser,
tegen
Stichting Privacy First en een aantal natuurlijke
personen,
verweerders.

Op 22 mei 2015 deed de Hoge Raad uitspraak in
een zaak over de gewijzigde Paspoortwet. Daarbij
werd Stichting Privacy First c.s. niet-ontvankelijk
verklaard, nu individuele aanvragers van een
reisdocument bij de bestuursrechter terecht kunnen met klachten over vermeende privacyschending. Uit de uitspraak blijkt dat in het streven naar
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