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e winkelleegstand neemt toe. Hoe ziet de toekomst van de retail eruit? Ligt die toekomst in 
nieuwe winkelgebieden buiten het centrum? En moeten gemeenten vooral investeren in 
winkelgebieden die het van oudsher goed doen of moet dat juist anders? Hoe belangrijk is het 
dat beleggers, belangrijke stakeholders, duidelijkheid hebben over het gemeentelijke beleid 
met betrekking tot het functioneren van de winkelgebieden? En wat is de invloed van winkelen 
via internet? 
Als je praat over winkelleegstand dan volgt er een stroom van mogelijke oorzaken en 
aanbevelingen. Maar is het niet gewoon de consument die bepaalt?
In deze editie een bijdrage van Jones Lang Lasalle en van Locatus over veranderingen in de 
winkelmarkt en het aantal winkelmeters in Nederland. 

Naast de winkelleegstand een breed scala aan andere actuele onderwerpen. Ik noem het artikel over de Wet voorkeurs-
recht gemeenten: zouden gemeenten tegen de achtergrond van de crisis eerder een koopplicht hebben op grond van de 
hardheidsclausule ex artikel 15 Wvg? 
En het artikel over het herontwikkelproces van het bedrijventerrein Cruquiusgebied. Aangetoond wordt – met 
rekenvoorbeeld! – dat zelfrealisatie op basis van ontwikkelrechten en een spelregelkaart leidt tot een nieuwe dynamiek in 
herontwikkeling.
Uiteraard weer aandacht voor staatssteun bij bestemmingsplannen naar aanleiding van de recente uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak inzake de gemeente Grubbenvorst.

Erwin Hijmans laat onder de mysterieuze titel Lou loene zien dat het verschil tussen resultaatsverplichtingen en 
inspanningsverplichtingen van een gemeente ingewikkelder ligt dan menigeen denkt en concludeert dat gemeenten 
voorzichtig moeten zijn met het doen van planologische toezeggingen.
Manfred Fokkema gaat in een kort artikel in op contractuele eisen die het Bouwbesluit te boven gaan. En dan noem ik nog 
de actuele bijdrage over de ontwikkelingsstrategie voor een vitaal centrum en natuurlijk het halfjaarlijkse overzicht met 
relevante aspecten van onteigenings-KB’s in het tweede halfjaar 2011.

Paul Rutte geeft zijn opinie over uitwassen in het gemeentelijk kantorenbeleid. Voortaan zal elke editie van Grondzaken in 
de Praktijk u prikkelend verrassen met een opiniërend stuk van wisselende auteurs. 

De derde editie 2012 heeft een accent op ‘verkoopversnellers’. Zijn er alternatieven die de verkoop beter doen vlotten 
of is er een acceptabele tussenoplossing voor gronden die de komende jaren moeten wachten op de beoogde 
planontwikkeling? 
Ook uw kopijbijdrage voor Grondzaken in de Praktijk ziet de redactie graag tegemoet! Graag ontvangt de redactie dan via 
grondzaken@sdu.nl een korte beschrijving van uw artikel.

 
Tineke ten Have 
hoofdredacteur
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Edwin Schotanus en Bram Nijhof 

Onlangs deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: ‘de Afdeling’) een interessante uitspraak in een procedure inza-
ke het bestemmingsplan ‘De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat 
Grubbenvorst’ dat was vastgesteld door de gemeenteraad van de 
gemeente Horst aan de Maas (‘de gemeente’).  De uitspraak is met name 
interessant vanwege het oordeel van de Afdeling inzake de financiële 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in verband met mogelijke 
staatssteunelementen die in de ontwikkeling besloten zouden liggen. 
Dit oordeel lijkt op het eerste gezicht namelijk af te wijken van de lijn 
die de Afdeling sinds april vorig jaar had ingezet met haar uitspraak in 
‘Centrum Haaren’. 

In de context van bestemmingsplanprocedures spelen staatssteunargu-
menten een indirecte rol. De bestuursrechter betrekt die argumenten 
namelijk enkel bij de beoordeling van de financiële uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan, maar oordeelt niet over de rechtmatigheid van 
bijvoorbeeld onderliggende samenwerkingsovereenkomsten. In de zaak 
‘Centrum Haaren’ werd het vastgestelde bestemmingsplan door een 
aantal appellanten aangevochten op grond van vermeende financiële 
onuitvoerbaarheid, omdat de gemeente de gronden die zij verkocht aan 
de ontwikkelende woningcorporatie niet had getaxeerd en daardoor 
mogelijk sprake was van staatssteun. De Afdeling wees deze bezwaren 
echter relatief eenvoudig van de hand door te oordelen dat het in de 
context van de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan 
niet voldoende is dat aannemelijk wordt gemaakt dat onrechtmatige 
staatssteun is of wordt verleend, welke kan worden teruggevorderd. 
Daarnaast moet ook aannemelijk worden gemaakt dat het bestuursor-
gaan dat het bestemmingsplan heeft vastgesteld in redelijkheid had 
moeten inzien dat het plan niet binnen de planperiode van tien jaar 
kon worden uitgevoerd zonder dat daarbij onrechtmatige staatssteun 
zou worden verleend. De Afdeling gaf zelf al aan dat deze lijn afweek 
van de toets die de Afdeling in eerdere uitspraken had gehanteerd met 
betrekking tot staatssteun en de uitspraak werd al vrij snel betiteld als 
een verzwaring van de genoemde toets.  Deze toets werd na de 
‘Centrum Haaren’-uitspraak in ieder geval door de Afdeling ook conse-
quent gehanteerd. 

Voor zover ons bekend is de uitspraak in de Grubbenvorst-zaak de eer-
ste van de Afdeling na ‘Centrum Haaren’ waar een staatssteunargument 
succesvol wordt aangevoerd in een bestemmingsplanprocedure. Het 
desbetreffende bestemmingsplan voorzag in de verplaatsing van de 
lokale supermarkt in Grubbenvorst, inclusief de bouw van 17 apparte-
menten boven de nieuwe supermarkt, een ondergrondse parkeergarage 
en een parkeerterrein tegenover de nieuwe supermarkt. Eén van de 
argumenten van de appellant had betrekking op de financiële uitvoer-
baarheid van het plan die niet voldoende zou zijn geborgd omdat spra-
ke zou zijn van staatssteun. De staatssteun verleend aan de betrokken 
projectontwikkelaar Suyderland zou volgens de appellant besloten lig-
gen in de niet-marktconforme verkoop van gronden en de aanleg van 
de openbare parkeerplaatsen. De gemeente stelde zich op het stand-
punt dat de gronden wel degelijk tegen een marktconforme prijs waren 
verkocht, waardoor er geen sprake was van staatssteun. Voor zover er 
wel staatssteun zou zijn verleend viel die staatssteun onder de zoge-
naamde verruimde de minimis-vrijstelling van € 500.000, aldus de 
gemeente. Suyderland deed ook nog een duit in het zakje door te ver-
klaren dat hij het plan hoe dan ook zou realiseren, zelfs als er eventueel 
ontvangen staatssteun terugbetaald zou moeten worden en hij daar-
door een verlies op het project zou leiden. Een dergelijke verklaring was 
in het verleden reeds voldoende voor de Afdeling om te oordelen dat de 
financiële uitvoerbaarheid van het plan was gegarandeerd, zelfs al voor 
de uitspraak in ‘Centrum Haaren’.  Sterker nog, toen het bestemmings-
plan Grubbenvorst ter discussie stond bij de voorzitter van de Afdeling 
in het kader van een voorlopige voorziening, was die verklaring van 
Suyderland voldoende om aan te nemen dat het plan doorgang kon vin-
den ondanks eventuele onrechtmatige staatssteun. 

De Afdeling oordeelde in de huidige beroepsprocedure echter anders. 
Dat er sprake is van staatssteun achtte de Afdeling in ieder geval aanne-
melijk: álle gronden waren door de gemeente aan Suyderland verkocht 
voor een bedrag van € 700.000, terwijl de gemeente zelf een aantal 
jaren geleden een deel van die gronden had gekocht voor € 845.000. 
Bovendien moest circa driekwart van de gronden nog van de Rabobank 
worden gekocht ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 
waarbij de gemeente ook niet kon vertellen hoeveel zij uiteindelijk voor 
deze gronden betaald had. Daarnaast werden de gronden op kosten van 
de gemeente bouwrijp gemaakt en tot slot had de gemeente verklaard 
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Aandacht voor staatssteun 
bij bestemmingsplannen 
blijft noodzaak
als overduidelijk is dat een project een substantieel bedrag aan onrechtmatige staatssteun bevat moet de 

gemeente ten minste enig onderzoek hebben verricht naar de omvang daarvan en in hoeverre de financiële 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in gevaar wordt gebracht ingeval van terugvordering van die steun.
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dat de te realiseren openbare parkeerplaatsen met name werden aange-
legd ten behoeve van de supermarkt, hetgeen ook mogelijk staatssteun 
zou kunnen inhouden volgens de Afdeling. 

Naar het oordeel van de Afdeling konden voorts de gebruikelijke 
‘escapes’ die voorhanden zijn in het geval van staatssteun in de onder-
havige zaak niet worden toegepast. De gronden waren niet vooraf 
getaxeerd door een onafhankelijke deskundige en vervolgens tegen die 
waarde verkocht en evenmin waren de gronden verkocht door middel 
van een openbare en onvoorwaardelijke biedprocedure.  Gelet op de 
eerdergenoemde verkoopbedragen was het aannemelijk dat het steun-
bedrag de deminimis-grens van € 200.000 zou overschrijden, waardoor 
deze uitzondering niet kon worden toegepast.  Evenmin was voldaan 
aan de voorwaarden van de verruimde ‘deminimis-vrijstelling’ (een 
overigens onjuiste benaming voor de betreffende regeling) die een 
steunbedrag van € 500.000 toestond, dus ook dat mocht de gemeente 
niet baten.  

Volgens de Afdeling was het voldoende aannemelijk dat een aanzienlijk 
bedrag aan onrechtmatige staatssteun teruggevorderd zou kunnen 
worden. Ook was het aannemelijk dat er geen andere marktpartij bereid 
zou kunnen worden gevonden om het project uit te voeren, omdat 
Suyderland ter zitting had verklaard dat terugbetaling van de steun zou 
leiden tot een rendementsverlies op het plan en het plan weinig ruimte 
bood voor een andere vormgeving van het project. Nu de gemeente 
totaal geen inzicht kon bieden in de omvang van het steunbedrag en 
evenmin blijk had gegeven kennis te hebben van de financiële positie 
van Suyderland, is de verklaring van Suyderland onvoldoende om de 
financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te garanderen. 
Van de appellant kon op dit punt niet meer bewijs worden gevraagd 
dan reeds was geleverd. 
De overwegingen van de Afdeling met betrekking tot de verklaring en 
financiële positie van Suyderland zijn opmerkelijk. In de eerderge-
noemde uitspraken was een dergelijke verklaring wel voldoende en oor-
deelde de Afdeling vervolgens dat het aan de appellant was om te stel-
len en te bewijzen dat de betrokken ontwikkelaar niet over voldoende 
financiële middelen beschikte.  In een andere uitspraak konden ook 
vraagtekens worden geplaatst bij de winstgevendheid van het betref-
fende project indien er geen steun zou worden verleend en was het dus 
ook maar de vraag of een andere ontwikkelaar het plan zou kunnen 
ontwikkelen. In die zaak was dat voor de Afdeling echter geen reden 
om aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan te twijfelen.  De 
Afdeling past uiteindelijk de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ toe van arti-
kel 8:51a Awb, dat wil zeggen dat de Afdeling weliswaar gronden ziet 
om het besluit te vernietigen, maar dat zij de gemeente door middel 
van een tussenuitspraak in de zin van artikel 8:80a Awb alsnog in de 
gelegenheid stelt om binnen zestien weken de gebreken te herstellen 
die aanleiding geven tot die vernietiging.

Wijkt deze tussenuitspraak van de Afdeling nu wezenlijk af van de 
‘Centrum Haaren’-jurisprudentie zoals die hierboven is omschreven? 
Naar onze mening niet. De Afdeling refereert zelf aan de ‘Centrum 
Haaren’-uitspraak als haar vaste lijn en de redenering om tot de onder-
havige uitspraak te komen, is daar ook mee in overeenstemming: de 
verlening van onrechtmatige staatssteun in het project is an sich niet 
voldoende om te twijfelen aan de financiële uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. Daarnaast moet voor de betreffende gemeente dui-
delijk zijn dat die steunverlening de financiële uitvoerbaarheid van het 
plan bedreigt. 
Wel lijkt de Afdeling met deze uitspraak een signaal te willen afgeven. 

Als overduidelijk is dat een project een substantieel bedrag aan 
onrechtmatige staatssteun bevat, dan moet de gemeente ten minste 
enig onderzoek hebben verricht naar de omvang van die steun en in 
hoeverre de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in 
gevaar wordt gebracht door de terugvordering van dergelijke steun. Als 
blijkt dat de gemeente een dergelijk onderzoek in het geheel niet heeft 
verricht, kan een dergelijke gemeente vervolgens niet met droge ogen 
beweren dat de financiële uitvoerbaarheid is gegarandeerd; zelfs niet 
wanneer de potentieel begunstigde verklaart eventuele staatssteun 
terug te betalen. In zo’n geval acht de Afdeling het nog altijd gerecht-
vaardigd om die gemeente op de vingers te tikken. 
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