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vastgoed, zodat zij als opchachtgever luoct wot_
<len aangenrcr.kt. In ieder geval dient si¡rds het
Auroux-arresL" r'ekcning te worden gelrou<len nret
de nogelijkheicl dat ook cornmerciëlo vastgoed_
ontwikkeliug oncler omsta¡rclighcden noorãf Bu-
ropces dicrrt tc worde,¡ aanbestced.

Het stellen van gedetailleerde eisen aau com¡ner-
ciecl vastgoed door.genrcenten konrt in Nede¡."
Iand overigens veelvuldig voor. TVie bij cen gc-
meento cet¡ greep dost in de cloo¡. h¿lar gcsloten
samenwerkìngsover.ecnkornstcn nct beir ekkine
tot gebiedsontwikkeling, zal zien dat daadn
vcclvuld.ig is overeengekourc¡r dat het voorlopig
en defìnitief o¡rtwcrp (eu sor:rs zelfs de besreklicir)
vaD het conrnrer.cieel vâstgocd vooralgaancle
gocdkcurr¡rg van dc gettree¡tte behoeven. Dc
yetggvgr acht dergelijke voorafgaande goed keu-
Ìllìg l¡t tret kâder vau de Gr.ondexploitaticwet ook
goed mogelijk.s Gcmcenteu stellån verãel regci--
rnatig eerst gedetailleercle programuta's van eiscn
op waal'aau de betrokken ontwikkelaar lnoct
voldoen, alvore¡rs tot het sluiten van ccrì s¿u¡ten_
werkingsovcresnkornst over te (willen) gaan. Van
ceu J ijdelijke lo1 als (en kel) beha lti ger: van pu.
blicke belangen is in die gcvallen vãak gceri
spmkc, En wie wel ce¡ls ulet een welstanclsco¡n-
missie l¡eelt nroefen soobattelt bij de aanvtaag van
eeD bou\{vgrguuning, wcet dat ook wclstanãs_
co¡nrnissies regclmatig cisen stellcn aan ontwer-
¡ren die niet direct tcrug z.ijn te voeren tot de sc-
mcentclijke wclstnudsnota0, waarbij sornmigõ
welstandsconrrnissies er bovendieu ¡riet vooite-
lugdcjuzen om (iugLijpcncle) wijzigingcn van het
voorliggcucle bouwplan'af tc dwirigcn'. Een al te
gl'ote gcn¡eetìtelijke innrenging zal er l¡rogeliik toe
leiden dat de gebiedsontwikkõling inregrual dicnt
te worden aanbesteed. Gemeenten <lieãaar ver¡p
van willcn blijven, zullen zich ten¡¡tinste nìoete,l
terugttekkcn o¡r hun publieke dorncin cn het
ontwikkeleu daadwerkelijk nroeteu ovel.latcn aa¡¡
l)rivate partùetr. Op kor[e tcnniju beoogt de Eu_
ropcsc Couunissie ove¡.¡gens eci interpletatiovc
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3. HvJ EG 7 deccn¡bc¡. 2000, zaak C-324198,pt.60-62 (,Ibtaastù\.
1, llo¡ EG tS.janua ri-20 07, z.aak C-220 10 5 (iut ou x I Ri an ne).
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Verplichte aanbesteding in het
exploitatieplan: ei van Columbus?

door mr, P.EC. Heemskerk en mr. G,,t Hartr

lnlelding

In dit aftike¡ zullen wij ingaan o¡r dc vr.aag irr
hoevelt'e hct verplicht stcllen van een aa¡rbestc-
ding in ecn exploitatieplan (of cen exploitatie-
ovcreenkomst) soclaas kan bieden voor geuree¡r-
ten dic ec¡r gebicdsontwikkeling willen (lãten)
uitvoereu waalin (rnedc) over.heidsopdrachtelt
voolkonre¡r. De wetgever is er.bij de totstandko-
ning van dc Grondexploi(aticwet (eenvouclig-
yeg) ylt uitgegaan dat een vefplichring tot aan-
bosteding in het exploitatieplan * o¡r grónd van
art. 6,l3 lid 2 sub c van de Gronclexpioitaticwet
(die onderteel is van de nieuwe Wetruimteli.ike
ordening) - als (âlornvattende) oplossing voor
eventuclc aa¡rbestedingsknelpu¡tten ka¡¡ dienen.
Díe lcdenering lükt cchtcr tc kort door de bocht.

Aanbestedlng van pr¡vate proiectontwikkeling?

Met naure dc aanleg vau publiekc infr.astructuur -
zoals wegen, r.iolering, gloenvoorzieningcn cn
waÍergângcn - zal snel onder de werking van het
aanbestcdingsr.echt vallon, ook wannccr: de toe-
passelijke drcnrpelwaar.de2 niet wordt ovc¡.schre-
den, ourclat geulsentclt in die gevallen clesalniet-
tcurin een passcndc nrate va¡ì opcnbaarheid zul-
le¡r ¡noetc¡t betr'achten, teneiude do ruarkt voo¡.
rncdedirrging te opencn.3 Of ook de privato deten
valr een gobiedsontwíkkeling - zoals woningen,
kautoren eu overig conrnrerciecl vastgoed -.
tnoeton worden aanbestecd is vooralsnog rriet
zeker. Bij dc beantwoordiug van dic vraãg zullen
de.corrcrete omstarrdighcden van het geval onge-
twijfcld van cloorslaggevcucle betckerùs zi¡n. ñ¡
volstaan hiet. lnet de constatcring dat ¡¡aai.<le 

-

huí<lige stand van hct recht bepaãta nict kan
wolde¡r uitgesloteu dat coln¡uercicel vastgocd
so¡us o¡rder de werking va¡r het aanbestedings-
l'cclrt valt, tc ¡)lger.indie¡r een aanbcstedende
dienst (gedetailleerde) eiscn heeft gesteld aal dat
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Verplichte aanbestedlng ln het exploitatieplan

Stel ur¡ dat cen gclncentc in haar exploitatieplan
voolschLijft dat, kort gez.egd, alle delen vatt ecrr

gebicdsontwikkeling <tie kwalificclen als ovel'-
heidsopdracht -. of die dclen nu een publieke of
ecn privatc bestenrnring ltebben - (Buropees)
moctglì wo|den aalrbesteed, Is cle gemeente
daarurcc (aa nbestedingsrcchtelijk bezicn) u it dc
bland? Mct anclere woot'<len: i¡r hoevert'e is toe-
laatbaal dat ecn gcureente haal' aanbestedings-
plicht door nliddcl van ccn exploitaticplan doot-
legt aar¡ ontwikkelaars?''

D oorleggi trg va h tle eanb e s te dit t gs p I i ch t
L,ange tijd is op groncl van het Scala-a¡'l'cst aan-
geuomot¡ dat aanbestecle¡¡dc diensten dic gccon-
fronteerd welde¡r nret ontwikkclaals net eelt
grondpositie in het exploitaticgebied hun aanbc-
stcdirrgsplicht ecuvoudigweg konden doolleggen
aau die ontwikkelaals. In het ,Sc¿ia-ar'¡est -
waa¡'in hct Hof van Justitie van dc Enropese
Gemeenschap ovcrwoog dat clc aanweziglteicl vart
plivate paltijen nrct gronclposities in ecr: plange'
biecl góén lechtvaardiging is vool lìct aohtelwogc
late¡r van ee¡r aanbcsteding - leck hct l-lof voor
cen dergclijke doorlcgging clc no<lige t'uimtc te
biedcn. '' Het I{o[ hccft dcze mogclijkheid tot
doorlegging latcr eclttcl stcvig íngepelkt'":

'Deze bcoo¡ dclirrg vond plaats i!ì de cotìtext valt
ccn bijzondcrc rcgeling inzakc stederrbouw, vol-
gcns wclkc rte velgunuinghoudcr voor de vcrlening
van cor bonwvclgunning ccn bijclrage aan dc door'
zijn plan veloorzaaktc aanlcgkostcn rììoest beta-
len. Dczc laatstc kon ziclr echtcl'crtoc verbindcn de
infiastlucturclc voorzicnirrgeu in eigen behcet aatt
tc leggcn, onder gchcle of gedceltelijkc afttck van
lrct vexchuldi gde bcdlag. Volgens hct I{of ging het
in dit laatste geval orlr eelt ovcrlteklsop<lracht voor
dc uitvocriug vau wct'kcn in dc zitr van richtlijn 93/
37. Aangczicn dc gcureente cchfel nict kon kicæll
wic nret de aanlcg van de voot'zicningcrt zotl wor'-
den bclast, daar dic pelsoon bij dc rvct was aan-
gewczcrì in zijr: hocdanighcid van cigenaal vau de
le vc¡'k¡vslcu tel'¡'c¡rcn en l¡or¡dcl varr clc bouw-
vergunning, rnoclrt wordcn.gcconcludce¡'<J dat de
aanbestcclings¡:r'occrlurcs, als alterna(icf vool de
betaling aan clc gertreente varr cen bijdrage irt dc
koster¡, i¡¡ ¡rlaats van door dc gcrneertte kondcn

medcclcling over publickllrivate satnenwerking
te publicstclt. flct is tc ltopeu dat daalin tneer
handvatte¡r ovct'deze (vool cle Nederlancise ont-
wikkelíngspraktijk zcer belangwckkcnde) mate'
rie zijrt te virrder.r.

In het kadel van de Grondcxploitatiewst is, nrcdc
in hct licht van <[e hiel'bovc¡ì onrscht'cvcri discus-
sie, tevetls intercssant wanuect splake is vall ee,ì

wcrk dat aa¡r door ccn aanbcstedende dicttst gc-

ií'R stclde eiscn voldoet.T In dat kadcr is van belang
dat gemec¡tten, volgel'¡s de wctgcvcr', i¡r een ante-
rieul' gcslotcn cxploi tatieoveteenko¡nst eise¡r

rnogen stellcn die verdc¡'gaan dan ntogelijk is op
gloud van ccn cxploitaticplan.ð De iu ectr cx-
ploitatieplan te stelle¡¡ eiscn zulleu in icder geval
ve¡'balld rììoeten houden met de (frnanciëlc)
grondexploitatic ett kunucn, ook op grond van
arL. 122 van cle Woningwet, gcett betlekking
hcbben op de (constluctieve) bot¡w van wo¡¡in-
gen.v Nicl- ondenkbaar is cvenwel, dat het stellcn
var¡ locatie-eisg¡ì - zoals ltet voot'sclu'ijven van
rvouingbouwca tegoricell - t'eeds de conclusic
Icchtvaarcligt dat sprakc is valr eell aatìbostc-
dingsplichtig werk, te nlcet' ttt¡ dc wetgever nit-
drukkelijk hecft gesteld dat de plivtrte rnalkt iu
delgclijkc ontwik kclingerl onvoldoendc voorziet
erì gclneerìte¡l door r:lidclel van de Gl'ondexploi-
tí¡tiowct een eflcctiel instlurnent kr'ìjgcn om t'ea-
lisatic van deze miudcr tenderende delcll vau ecn
gebiedsontwikkcling zekcr tc stcllen.l0 Irr díe zin
is wel <tegelijk sprake van enig ovclheiclsi¡ritiatief
bij dcrgclijkc locatie-eiscn, welk ovcrheidsinitia-
tiefurogclijk tot het houden van een aanbcsteding
noopt."

Overigcns is dc Grondcx¡rloi(atiewct - uaat'de
aald der zaak - gelicht o¡> hct vcrhaal van'pu-
bliekc'kosten (zie bijvoorbeeld art. (r.13 lid I sub
b en lid 2sub b). Eeu eveutuele aaubcstediugs-
plicht voor pr¡vate delcn van de gebie<lsontwik-
keling - hoewsl ¡rauw verbonden nrct de grortd^
cx¡rloitatie - raakt do systetnatick van de
Grondexploitalicwet daaro¡rr niet direct.
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Zie ArL, I sub h Bao.
Kanerstul<ken l,2006107,30 2ltl, Þ, p. 7.
Kan¡a stulckcu I 2006/0?, 30 218, D, p. I l.
Kaucrstuklæu 12006/07, 30 218, D, p. 13.

Zie ovcrde lol van ccn privâtc respccticvelijk publicke ini(ia(isfircrncr ook M.J..l.M. Esscls,'Plojcctontwikkelingcn <lc

openbale aanbcstc<tirrgsplicht in Ncderlancl na hct Auroux-ancst', itì 200?, p. 385. WÜ betwijfclen ovcrigcns of hct
Flof van Justitic van dc Eulopcsc Gcnreenscha¡rpen - ucdc gclet o¡> dc cxtcusievc uitlcg dic hct I lofdoorgatns gccft
aan het cornulr¡¡râutaíre t.ccht - bij dc trcoot'deling of cen bcpaald project l]ur'opccs ltad n¡octcu rvorclen aa¡tbcstce<l

doolslaggcvende l¡etekcnis zrl tockeuncu aan dc vr'aag of dat ¡rrojcct orrts¡:roten is uit ccn putlliek dan rvcl ¡rrivaat
initiatief, indicn aau de (oveligc) cjso¡ vool krvalificatic als ovcrl¡si(lsopdr&cl)( is voldaa').
Zic clioraangtautle ook A.G. Brcgrnan, 'FIet doorleggeu van dc âar)bestc(liugsplicht bij gcbiédsontwikkcling', /ìR
2007, p. 582.
I.lvJ EC l2 juli 2O0l,zaakC-399198, pt. 100 (,Scr¿/ø).

tlvJ EG 20 oktobcr 2005, zaakC-264103,¡tt,51 (Cie .ll\'ankrìjk).
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worden toegepast dooldez.e verguurringhouder, do
cnigc persoon dic volgens de wct tlc borrwwerken
kon rritvoe¡cn, Dcz.c sihrafic verschilt v¡n dic
waalop \¡,¡et nr'. 85.704 van toepassing is, die de
kcuze van de gedclegeerde aan dc opdraclìtgevcr
lâat or gectr voor.afgaande vcr¡rlichtingerr kent
wa¿r'vool de vetgoeding dic de gedelegcerdc ont-
vangt c9¡r tcgeDprcstatie zou vo[nen.'

I ndien dc aanbestedclldo diclìst keuz.evriiheid
hcelt ten aa¡¡zien van de persoon dic clc over-
heiclsopdracìrt uitvoert, dient het uitvoeler'¡ van
een aanbesteding dool een privatc pa¡.tij ¡tan)otrs
cen aanbcstedendc díc¡rst te worden aaugcrnel,kt
als cen overhei<lsopcù'acht voor dienstverlening
<lie op zichzelf (evcneeus) behoort tc wol.den
aanbesfeed. Het organisererì val een goede aan-
besteding kost irn¡nels (veel) tijd en gcld en ont-
wikkelaars zullcn niet licht bercid ziin daartoe
over le gaalì zoncler euíge tegenpr.estaf.ie - waar-
toe zij op gloncl vau alt. 6.19 sr¡b b va¡r de
Glondcxploitatiewet ook gelechtigd zijn - cloor
dc betrokkcn aanbestedenclc die¡rst of ee¡l del'de.
Zou eeu ontwikkelaal evenwcl bereid zijn or:r
zouclel' daalvoor cnige vergoeding te o¡ttvangetl
een aanbestcding te houden, dan is geeu spr.akc
van cel¡ opclracht olrdel bezwarcnde titcl¡r c¡t
¡'eeds daal'o¡lr ¡¡iet van een aanbestedingsplichtigc
ovcrheiclsopcfi'acht.

Zelfi'ealisarie
Bij de beantwoot'ding van de vlaag of doorleg-
ging van dc aaubesredingspliclìt op grond van eeu
cxploitatieplan is toe¿iestaan - waar.bij dc aan-
legkostcn op grold ârt. 6.19 sul¡ b in nriudeling
rurogen worderr geblaclrt op de velschuldigde ex-
ploitatiebijdlage (gelijk het .Scala-ar¡.est) - <licnr
daaro¡rr cetst te wordell nagegaan olde gcnrcenle
gecu andere mogelijkhcid hccft dan nlef <te be,
tteffcndc grondeigcnaar in zee te gaau. Iu dat
kader is relevant iu hoevcrrc de o¡ltwikkclaal.nret
een gloudpositie ¡)tet succes een ber.oep kau doen
op z,elflealisatic tel'alwendirrg vatì e€n eventuele
onteigeuitrg (die de weg zou tloctelt ope¡ìon r¡aar.
ccn aanbestctling van de in hct exploitatiegebicd
begrcpeu overhcidsopdrachten). Indien de ge-
rnceute lot onteigening kau overgaau, is zij naar
onzr nreniug wettelijk lriet clusdanig aan dc
glortdcigcnaal gcbonclen, dat de gcurcente gecn
cnkele keuzevlijheid mccl hceft. h¡ dat geval zal
dc gcnreente naar onze mening zrlf tot âanbesle-
ding nrocten overgaan cn is door.legging van de
aanbestediugsplicl¡t nict toegcstaau.r0

De wetgever acht het bestaan van aanbestc-
dingsvcrplichtingen oncler. onrstandighcclcn af-
cloelcle onr ccn belocp op zcllrealisatie af te wc-
relt' ':

'In de ¡Dcnloric vfln toclichtiug bij de Gr.ondcx-
ploitaticwet is gestcl<i dat het onzckcr is ofontc!
gcud kan worden te¡t ei¡rdc dc lalevìng van de l.e-
gcls van hct Eulopcsc aarrbestcdingsr.eiht af tc
dwilgcn. (...) Mede naal aanlckling van dit on.
dcrzoek cn de claarin aangehaaldc jur.isprudentic
bcn ik tol het ooldccl gekonrcn dat iu ecn ontci"
gcuirrgsploccdule gcen succcsvol l:crocp op l¡ct
z.clflcalisatievcl'wccr gedaan kau wordcn, iìr gcval
dc Europcse aanbestcdiugsrcgcls nict ir: acht gc-
no¡tren wo¡dcn.'

Wanncel' objectiel is konrcrì vast to staan dat het
de gelneerrte o¡r grond van het aanbestcdingsrecht
¡riet vrijstaat oln onderhancls ne[ een grondeigc-
rìaâr'te cOntt'Aoterelt e¡l die gr.oudcigcnAAr bo-
vcnclien niet berBid is o¡l ¡anren$ do getneente een
aànbestcdi¡rg te houden - ¡r¡en denkt bijvoorbeeld
aan o¡ltwikkelaa¡s ¡tret cen geliegr.de bouwzustcr
of -dochter*dan is de nooclza¿rk tot olrteigeningls
daarnrce kcnnelijk gegeven.
Wij onclcrscheiden bij de beoor.deling of de ge -
r¡)eerlte keuzevlijhcid heelt bij de selcctie varì cetì
pâr'tÜ die ovcrheid.sopdlac¡tten zal uitvoeren de
volgctìdc si Luaties'':
- dc gemeente bczit alle gr.onden in hct exploita-
liegebicd;
- eelì ot)twikkelaar heelt ccu gro¡tdpositie, doch
niet op ceu locatic waal realisatie van (ectr sa-
nrenharrgcnd dcel van) dc ontwikkcliug, inclusief
overheidsopdlachtcn, nrogelijk is;
- een ontwikkelaal' lìeeft cc¡ì gr.ondpositie op ccn
locatie waal realisatie van (ccn sauær:lrangend
dcel van) dc ontwikkeling, inclusief ovcr.hcids-
opdrachten, mogclijk is.

Wa¡ureer de gernee¡tte alle grondcn in het ex-
ploitatiegebied bezit, is er feitelijk gccn enkele
belcururering onr dc overheiclso¡rdr.achten binuen
het exploitatiegcbiecl (Eur.opees) aau te bestcden
en zo nodig cle daarmee gepaard gaaude kosten te
verhalcn door nticldel vau ex¡rloitaticbijdrageu
die op grond va¡r het exploitatieplan olcen ex-
ploitatieovelce¡l kornst zijn ver.sc,huldi gcl. lìcr
staat de gctìleente in dr¡t geval niet vrij onr zondel.
aanbcstcding ovclheidso¡tdr.achtcn tc lateu uit-
voolerr door ou(wikkelaal.s in bet exploitaticgo-
biecl iu ruil vool ver.lui¡rclcríng of kwijtschelcling
vau lrun cxploitatiebüdrago, Dat is ander.s, í¡¡ciien
de gen:cente de groncluitgifte voorafin contpe(itie

15. Art. I sul> h, i en j llao.
16. Ânders: D.W'J. dc Gloot,-'G-cbic<lsontwikkcling, ontcigeuiug cn zclflealisatic', l).R 2007, p. 933.
17, Koutcrstul<ken 12006107,30 218, D, p.28.
18. Zie art. 79 Onteigcuingswet.
19. Zie ook J.A.M. van den Brand, Â.G. Brcgrnan &.J.li. d^e-Grool, 'l)e (ilonclcx¡>loítâticwel: cnkelc ver.kcnningcn',

l\ecdvics l/erenigìttg ,r'oor ìourrccht, nr.. 34: ì)en lìaag 200ó, p. l2l e.v.
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zou aaubestcden - bijvoorbeeld in de vortìt van
cen vciling - eu de uitvoering van dc l¡etr.effeucle
ovelheidsopclrachtcn op <lic manier koppelt aan
de grouduítgiftc. Wij rner:en dat in dat gôval aan
het doel cn dc sf.r'clking van het aanbestedirrgs-
lecht is voldaan. Vooro¡rgesteld clat el vol<Jocllcle
paltijen z.ijn die intelcsse hebbe¡l in cen der.ecliike
groncluitgifte rnct bouw./aanlegplÍcht, is he-t näar
onzc nreuing niet probleuratisch dat aanncnrers
dic cnkcl intetcssc hebben in dc uitvoering van
overheidsopdrachten (uraar nict in de vo¡.ãere
outwikkeling vau het gebied) op die uranier.bui-
ten de lloot vallcu. Hgt staat genìoenten inr¡rrers
vlij z.elf tc bepalen hoe over.heidsopdrachten in de
markt worden gezcf., mits de gckozen wijzr gcen
belernnrcriug vor¡nt vool. een daadwerkõliikã en
effectíeve medcdingiug.

Wanncel' ccn ontwikkelaar cen vor.snipperde
glorrdpositie heeft e¡r zonder. grondruil lnet <lc
gerìlcente uict itl staat ís onr (eeu samenhangend
deel van) dc ontwikkeli¡rg uit tc vocl.e¡l, woiclt iu
Nedcrlarrd vaak ce¡r gr.ondexploitatienraat-
schappij opgelicht waar.in allc gr.on<lcn l¡innen
het exploitatiegcbied wor.dc¡r ingebracht in ruil
voor cc¡t bouwclaiut. O¡r die nranier hoelt cle nc-
lîeerìte uict de (sours moeizanre) weg van onfði-
gonjng to volgeu eu kan het gebied sucllc¡.in ex-
ploitatíe worden gebr.aclrt. Wanneer. de gcrnccnte
cchtcr uiet bereid is o¡ìt lnot de grondeigeuar.err
satìto¡ì te welkon, zal i¡r cle r.egel kunncn worclen
onteigcnd, indielt de gen.¡cente cen intesr.ale cc_
bicdsonrrvikkcling nastreeft en cen der.lclijkã rc-
alisatievorm cloor de gr.orrdeigcuar.eu -ãls gevolg
van hult ve1¡rippcrcle gr.ond¡:osif ies - nict goccl-
rnogelijk is.zu Dat beteke nt dãt de geureent.in cen
delgclijk geval ¡riet in cen sitt¡atie vcrkecrl waar.in
zi.j als gcvolg varr wcttelijke beper.kingen gecn
kcr¡zc hccft ten ¿¡¿ìnzicn van dc persoõn dic dc
cloor haar tc gullneu ovcr.heidsopdr.aclrten zal
uitvoelon. Een gr.ondexp.loita tiernaatschap¡rij
woxlt in.de legel iurnre r.s op groncl van pr.akiichc
over wcgingen opgcr.icht en niet vanì,vegc dwin-
gende wettclijkc beperkingen. Wauneei'de ge-
nrcclrtc *.juist vauwcge dc door. haar in dat geval
gq)ìe¡ìltc integlalc aanpak van de gebicclsorit-
wikkeling - desalnictfcrnin de uitvoering van
ovelheidsopdrachtelr wcnst te koppelen aan cle
gehetc gebieclsontwikke.ling, zal dc gemecntc naar
orrze urct:íng gcen anderc keus hebben dan eers(
tol olìtoigelting gn vcl.volgens tot aalìbosteding
ovel L9 ga¿llr.

De silr¡atie is a¡rclers wânueer con ontwikkclaar
een glondpositie heeft clic he¡n in sta¿rt stclt (een

sarncrhangend decl van) dc ontwikkeling zclf-
stanclig uit te vocreu, In dat geval zal de grond-
eigenaar die geachf. moet wo¡'del: in staat tóziin de
ontwikkeling ook daactwer.kclijk te r.eatisereri mct
succes eeu beroe¡> kunrrerr doert o1r zclhealisatic
(de ge¡uccnte zal <lezc situatie uiter.aar.d niet door.
rniddcl vau een glondruil zælf in het leve¡l ¡noetelt
l¡cbben ggt'ocpcn, omdat clan sprakc is van ecrì
ongeoorloofdc ontduiking van do aanbcsto-
d ingsregels). Wa nneer. de gloncleigenaar. beleid is
orlì lìarnens de gcmeente een aanbestc<ling tc
houden voor. de ovcrheiclso¡>dlachtsn dioln de
gcbiodsontwikkcling zij n opgenornc¡¡, on tbl.cekt
de nooclzaak tot o¡ìteigening e¡r biedt de ver.-
plichting [or aanbesreding iu ìrcf. exploitatieplan
(of de ex-ploitaticove¡ccukomsQ daãdwerkelijt
soelaas. Moclrt de gr.ondeigcnaar echtcr.niet be_
reid zijn nanrens de genteente ec¡t aanbestcding te
houden en is in het exploitaficplan wé.I cen vci
¡llichting tot aanbe stcding opgenomen, dan zal <lc
cloor de grondeigcnaar.a¿ìr.r te vragen bouwver_
gu ntìin¡l tìloetelì worcf en geweigerd valìwcge
stlijd rrre t her cx¡>loi ta t ie¡r1 a n. 

2 r Ecn <ter.gciíj kc
wcigeling levert - nââst de aanbcstctling.svcr.-
plichtingeu van dc genreente-. in clat gcial ceu
nadcr aLgurnent voor de uoodzaak toi onteige-
ning (dc ontwikkeling komt a¡rdcrs imners rliet
vau de grorrd).

Conclusie

De. verplichting tot aanbcstecling in ceu cxploi_
taticplan of eelr ex¡rloitatieovst.eenko¡nst zàl
rnaar in bepcrkte.gevallen daadwer.kclijk ee¡t op-
lossin g kunnen biede¡r Voor. gernccntcri die wor-
stclcn rnct l¡un aanbcstedingsvcrplichtiugen.
lnclien dc ge¡ììcente alle gr.ondcn in het ciploita_
tiegcbicd bczit, zal zij <ic grol<luitgiftc mci cle
daarïtau gckoppeld uitvocring van ovei.heiclsop_
chachten:- in iedcr gcval de aanleg van publicie
infrash't¡ctuu¡' - in con¡retitie ¡noèten aän beste_
dcn of andcrs dc overheiclso¡tdrachtcu afzouder.-
lijk nloeten aanbesteden cn zo nodig (voo¡.zove¡.
haar kostcnver{raal niet ¡.eeds is vcr.i¡i<c¡.d cloor
nliddcl va¡l cle gloncluitgiftcprijs) overgaa¡ì tot
kostcnverhaaI op gr.ond van dc Grondexnloita-
ticwet. Onderlraudsc uitvoer.iug van ovcrìreids-
opchachtcn cloo¡'ontwikkelaar.s i¡r ¡.uil voor eer¡
velnri ndeling. of kwijtschclding van hun cxploi_
tatiobíjdrago is niet tocgestaan.

W1nn9e¡ de private gr.ond¡rositics in hef. cxploi.
f atiegcbiccl vel'suípper.<l zrjrl, kan cle genreenic ccn
glondexploitnticrrraatschappij opricirten uret de
ucu'oxKclt gl.oDdctgenafen, nlit$ dc [el'zâkc tc
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20. BijvoolbecklKB8nrcj2002,St(l.t.2002,ll3,p.t6;KB22seprenrbcr.2003,,Srcrr.2003,l9g,p.l6cnl(llt]urci200ó,
Srcn.2006,96,p. tg.
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gunne¡r overheidsopdrachtcn afz¡ndcrlijk door
de genreetrtc wo¡den aa¡rbcstecd (de gonclex-
ploitafiemaatschappij kau de aa¡rbestcdings-
plicht van de gorueerte volgens het Hof va¡r Jus-
titie va¡l de Europosc Gcmeonschap inr¡ncrs niet
zol¡der meer overnernon). Vyg¡tst de genreetrte
desalniette¡nin cen integralo gebiedso¡rtwikkc-
ling, dan zal zij genoodzaakt zijn eerst tot outei-
geniug over tc gaan alvorcns de gcbiedsontwik-
keling iutegraal aan tg besteden.

Indicn cen glondeigcnnar in stant is een (sanrerr-
hangend deel van) de gebiedsontwikkeling uit te
voercn (zonder voolafgaatde glondruil met <le
goureente) en bc¡'eicl is oln na¡¡rens de genreente de
uit te voore¡r overlrcidsopdrachtcn aan to beste-
dcn, nrag de ge¡neentc haar aanbesteclingsplicht
wól doolleggen. tffaigelt een dcrgelijke grondei-

nr. I -januari 2008

genaar daaraau nree te werken, <lan zal de ge-
rneente echtor alsnog tot onteigening mocten
overSâan.

Het bove¡lstaa¡¡do doet i¡r iccler geva I opgald voor
de aanleg van publieke infrastructuru.. Iudicn op
den dur¡r z.ou koure¡l vast ts staa¡t clat, ondor
omstanclighe<lcn, ook private delon van een ge-
biedso¡rtwikksling ¡noeten wol dcn aanbcsteed,
hscft dat verstlekkende gcvolgcn voor o¡¡twik-
kalend Neciella¡rd. Het zou goed zijn als dc Nc-
derlandse wetgever zich dez.c, dreigcndo uitdijing
van het aanbcstcdingsrecht zou aalrtrpkkc¡r en
zich in Europa hal'd zou maken o¡n die ontwik-
koling te ke¡pn. Ëen (aanzienlijk) krachtigcl gc.
luicl dan de wetgever bij de parlementairc bc-
hancleling van clo Grondexploitatiewet lict ho-
relì'o, is daarbij zoncler nreel op zijn plaats.

22. Kanrcwukken I 2ü1610'l,30 218, D, p. 30.


