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Crisis 

“Kabinet installeert Bouwteam tegen crisis”  
(www.nu.nl, 19/1/2012) 
 
“Crisis in de bouw wordt erger”  
(www.nos.nl, 8/2/2012) 
 
“Crisis in de bouwsector zet door” 
(Volkskrant, 9/3/2012) 
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Bestemmingsplannen 

 
Te rooskleurige inschatting woning- & kantoorbehoefte 
 
Gemeentelijke steun nodig voor uitvoering 
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Economische uitvoerbaarheid 

Art. 3.1.6 onder f Bro, de toelichting bevat: 
“de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan” 
 
• Economisch onuitvoerbaar vanwege ontbreken vraag 
 
• Ongeoorloofde staatssteun 
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Vernietigd 
AbRS 11 januari 2012 (Bedrijvenpark A1), r.o. 2.6.3.1: 
 

“[...] dat mede als gevolg van een afgenomen vraag 
naar kantoorlocaties onvoldoende behoefte bestaat aan 
de in dit bestemmingsplan voorziene kantoorlocatie.” 
 
 
AbRS 6 oktober 2010 (Montferland), r.o. 2.19: 
 

“[...] dat het aantal geplande woningen in Beek/
Loerbeek reeds belangrijk hoger ligt dan de berekende 
behoefte” 
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Niet automatisch vernietiging 
 
AbRS 21 juli 2010 (IJburg II), r.o. 2.4 

 
Appellant: Quickscan TU Delft 
 
Gemeenteraad:  
•  Grote behoefte aan woningen 
•  Planperiode 10 jaar 
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Motivering doorslaggevend 

Bouwplan binnen drie maanden alsnog toegestaan 
 
AbRS 21 januari 2010 (Abcoude I), projectbesluit bouwrijp maken 
AbRS 1 april 2010 (Abcoude II), bestemmingsplan bouwproject 
 

Nieuwbouw in krimpgemeente  
 
AbRS  22 juni 2011 (Winschoten), r.o. 2.11 
 

Meer woningen dan lokale behoefte 
 
AbRS 2 maart 2011 (Kerkdriel), r.o. 2.7 
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Steunmaatregelen 
Art. 107 VWEU 
 
• Met staatsmiddelen bekostigd 
 

• Ten gunste van bepaalde onderneming(en) 
 

• Niet langs normale commerciële weg te verkrijgen 
 

• (Dreigt) mededinging te vervalsen 
 

• Ongunstige beïnvloeding tussenstaatse handel 
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Oude lijn 

AbRS 21 juli 2010 (De Marne), r.o. 2.4.1: 
 
“[...] de projectontwikkelaar [...] heeft verklaart dat hij, 
zo er al sprake is van verboden staatssteun [...] de 
ontvangen staatssteun terugbetaalt en het project 
desondanks zal uitvoeren.” 
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Nieuwe lijn 

AbRS 13 april 2011 (Haaren), AB 2012/12, r.o. 2.18.3: 
 
“Anders dan voorheen [...] is de Afdeling thans van 
oordeel dat ook aannemelijk dient te worden gemaakt 
dat het college op voorhand in redelijkheid had moeten 
inzien dat als gevolg daarvan het plan niet binnen de 
planperiode kan worden uitgevoerd op een wijze zonder 
dat ongeoorloofde staatssteun wordt verleend.” 
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Nuancering 

AbRS 15 februari 2012 (Horst), r.o. 2.5.7 
 
“[...] heeft de raad zich niet zonder enig inzicht in het 
bedrag dat als staatssteun teruggevorderd zou kunnen 
worden en de financiële positie van Suyderland op het 
standpunt kunnen stellen dat ook indien staatssteun 
terugbetaald zou moeten worden de uitvoerbaarheid 
van het plan verzekerd is.” 
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VRAGEN? 

 
 

mr. Tycho Lam 
( 024 3 82 83 85 

* t.lam@hekkelman.nl 
 

www.hekkelman.nl 
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