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Luchtkwaliteit

Geslaagde saldering
In het Besluit luchtkwaliteit 2005 is in artikel 7 lid 3 onder b de salderings-
regeling neergelegd. Die regeling maakt het mogelijk toch te komen tot 
besluitvorming in het geval de grenswaarden uit het Besluit worden over-
schreden. Vereist daarvoor is dat het slechts gaat om een beperkte toename 
van de concentratie van een stof en de uitoefening van een samenhangende 
maatregel de luchtkwaliteit per saldo verbetert. Sinds het inwerkingtreden 
van het Besluit zijn pogingen gedaan projecten te realiseren met een beroep 
op deze regeling. Tot nu toe had geen van deze pogingen succes. De ABRS 
was telkens niet overtuigd en vernietigde de genomen besluiten. Echter, zeer 
recent, namelijk op 11 oktober 2006, lijkt de ABRS een eerste saldering te 
hebben geaccordeerd. 

De uitspraak heeft betrekking op 
een bestemmingsplan voor de 
N201. Uit het voor de besluit-
vorming opgestelde onderzoek 
volgde dat de luchtkwaliteit per 
saldo zou verbeteren. Of dat juist 
is moet volgens de ABRS worden 
beoordeeld aan de hand van de 
relevante factoren, waaronder in 
ieder geval de concentratie van de 
stoffen ter plaatse van de verslech-
tering en de verbetering, het ge-
bied waarvoor een overschrijding 
is vastgesteld, het gebied waarop 
de verbetering betrekking heeft en 
het aantal blootgestelden dat door 
de verslechtering en verbetering 
wordt geraakt. 

De ABRS heeft vervolgens 
vastgesteld dat de gehanteerde 
modellen voldoende valide zijn 
en dat het effect van de te tref-
fen verkeersmaatregelen bij het 
onderzoek kan worden betrokken. 
Volgens de ABRS is het voldoende 
aannemelijk dat die maatregelen 
zullen worden getroffen. Zulks 
gelet op een gesloten realisatie-
overeenkomst en op de toelichting 
van de gemeente ter zitting dat de 
uitvoering daadwerkelijk ter hand 
zal worden genomen. 
Daarnaast stelt de ABRS vast dat 
uit het onderzoek volgt dat het 
aantal adressen waar de grens-
waarden worden overschreden 
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verminderen ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling. Volgens 
de ABRS gaat het inderdaad maar 
om een beperkt aantal adressen, 
maar is het wel aannemelijk dat 
dit aantal zal worden bereikt. Aan 
de afname van het aantal adres-
sen waar de grenswaarden worden 
overschreden mocht een zwaarder 
gewicht worden toegekend dan 
aan de toename van het aantal 
hectaren waar een nieuwe over-
schrijding ontstaat, nu daar veel 
minder personen aan de nieuwe 
overschrijdingen worden blootge-
steld. 

Vervolg op de volgende pagina >>>



Staatsrecht

Spontane vernietiging door de Kroon van besluiten
In het nabije verleden heeft de Minster van Binnenlandse Zaken gebruik ge-
maakt van de aan de Kroon toekomende mogelijkheid om besluiten van ge-
meenten en provincies te vernietigen en vooruitlopend daarop te schorsen: zo 
werd de sluiting van het detentiecentrum in Haarlemmermeer door de gemeen-
te Haarlemmermeer geschorst evenals de provinciale milieuverordening van de 
Provincie Limburg in het kader van de bomenkap voor NAVO doeleinden. 

Eenzelfde bevoegdheid overweegt 
de Minister in te zetten in het 
geval de gemeente Amsterdam de 
verzelfstandiging van Schiphol 
blokkeert. Eind augustus 2006 
heeft de minister een nieuw be-
leidskader gegeven voor deze aan 
de Kroon toekomende bevoegdheid 
van spontane vernietiging. 

Het beleidskader vervangt een 
eerder beleidskader uit 1992. De 
bevoegdheid tot spontane vernieti-
ging strekt ertoe om te voorkomen 
dat lagere overheden hun con-
stitutionele bevoegdheden over-
schrijden en is nadrukkelijk niet 
bedoeld, aldus het beleidskader, 
om eigen beleidswensen van de 
centrale overheid te realiseren. Ook 
is de bevoegdheid niet bedoeld om 
te fungeren als middel voor extra 
rechtsbescherming van derden: 
“om te voorkomen dat de spontane 
vernietiging gaat dienen als een 
“bypass” voor de bestuursrech-
telijke procedure zal de Minister 
in beginsel weigeren om op een 
dergelijk verzoek in te gaan”.
Vernietiging komt in beeld zodra 
er sprake is van strijd met het 
recht of met het algemeen belang. 
Bij het recht gaat het dan om de 
Grondwet, Europees recht en wet-
ten in formele en materiële zin. Zo 
werd in 1985 een besluit van de 
gemeente Bunschoten vernietigd 

waarin was gesteld dat de ge-
meente Bunschoten bij de uitvoe-
ring van het beleid Gods woord als 
richtsnoer zou gebruiken. Dat werd 
door de kroon als in strijd met 
grondwet, het EVRM en het BUPO-
verdrag geoordeeld. 
Het beleidskader gaat echter met 
name in op strijd met het alge-
mene belang. Daarvan is volgens 
het beleidskader sprake indien een 
decentraal bestuursorgaan een 
bevoegdheid claimt die impliciet 
aan een hoger orgaan is toever-
trouwd. Zo werd een algemeen 
kwijtscheldingsbesluit van de 
gemeente Driebergen in 1984 ver-
nietigd vanwege strijd met de wet 
en inkomensbeleid. Ook is er sprake 

van strijd met het algemene belang 
indien een decentrale overheid een 
haar toekomende bevoegdheid op 
zodanige wijze uitoefent waardoor 
een aan een hoger orgaan toever-
trouwd belang wordt doorkruist. 
Onder deze noemer werden in 
2005 de besluiten van Haarlem-
mermeer en Limburg geschorst. 
Tenslotte noemt het beleidskader 
het uitoefenen van een bevoegd-
heid op een wijze die indruist 
tegen het belang van de burger. 
Als voorbeeld daarvoor noemt het 
beleidskader de vernietiging van 
het besluit tot opsplitsing van het 
brandweerkorps binnen de ge-
meente Boxmeer dat in strijd zou 
zijn met de belangen van de bevol-
king van die gemeente. Er kunnen 
echter andere vernietigingsgronden 
zijn dan bovenstaande, aldus het 
beleidskader. 
Van de mogelijkheid tot spon-
tante vernietiging en/of schorsing 
is sinds 1993 27 keer gebruik 
gemaakt door de Minister. Het 
betreft derhalve een spaarzaam 
uitgeoefende bevoegdheid die 
echter op tal van beleidsterreinen 
uitgeoefend kan worden. Maar het 
middel mag zich verheugen in een 
toenemende belangstelling.

Ook hecht de ABRS er waarde aan dat 
hoewel de uitstoot toeneemt, door een 
betere verspreiding van de concentraties 
sprake kan zijn van een verbetering van 
de luchtkwaliteit. 
Het eindoordeel van de ABRS is dat de 
luchtkwaliteit per saldo zal verbeteren en 
het bestemmingsplan terecht is goedge-
keurd. 

Hoewel het maar zeer de vraag is of er 
veel gevallen bestaan waar gebruik kan 
worden gemaakt van de saldobenadering, 
is het mede gelet op eerdere teleurstellende 
ervaringen goed te weten dat de ABRS 
saldering niet per defi nitie onmogelijk 
acht. Daarvoor werd namelijk zo langza-
merhand gevreesd. Naar nu is gebleken 
ten onrechte.
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alleen een gebrek op indien de 
huurder bij het aangaan van de 
huurovereenkomst geen rekening 
met deze omstandigheid of eigen-
schap, die de passantenstroom 
doet uitblijven, had behoeven te 
houden. Tegenvallende bezoekers-
aantallen op zich, aldus het Hof, 
kunnen in beginsel niet worden 
aangemerkt als een gebrek. De 
motivering daarvoor: een nieuw te 
bouwen winkelcentrum “(...) wordt 
gekenmerkt door beloftevolle 
mogelijkheden maar ook door de 
onzekerheid of die verwachtingen 
wel zullen uitkomen”.  
Evenmin achtte het Hof de door de 
huurders gestelde onjuiste ligging 
en de bouwkundige inrichting 
van het winkelcentrum -waar-
door sprake was van onvoldoende 
zichtbaarheid, herkenbaarheid en 
toegankelijkheid- voor rekening 
van verhuurder te komen: deze 
was, althans kon, bekend zijn bij 
huurders vóór aanvang van de 
huurovereenkomst. De nadelen die 
zich daardoor hebben verwezen-

Huurrecht

De huurder van een slechtlopend winkelcentrum
Huurders van het nieuwe winkelcentrum Amicitia in Amersfoort spraken 
de verhuurder aan op tegenvallende resultaten. Oorzaak daarvan, aldus de 
huurders, waren bouwkundige, opzettechnische en conceptuele gebreken 
(“signing” en “routing”) van het winkelcentrum. De vraag die het Gerechts-
hof Amsterdam op 1 juni 2006 heeft beoordeeld was of deze omstandighe-
den een gebrek aan het verhuurde vormden of anderszins een tekortkoming 
door de verhuurder betekenden. Niet eerder sprak de hoogste feitelijke 
rechter zich zo duidelijk uit over deze vraag, die al eerder door lagere rech-
ters op tegengestelde wijzen was beantwoord.

Zoals gebruikelijk bevatten de 
huurovereenkomsten tussen huur-
der en verhuurder bestemmings-
clausules, brancheringsbepalingen 
en promotiebijdragen. Niettemin 
was het niet gelukt om alle winkel-
ruimten te verhuren en waren de 
bezoekersaantallen bij de verwach-
tingen achter gebleven.
Het Hof stelt voorop dat voor zo-
ver het gehuurde (een winkel) deel 
uitmaakt van een groter geheel 
(een winkelcentrum), negatieve 
eigenschappen of omstandigheden 
niet uitsluitend betrekking behoe-
ven te hebben op het gehuurde 
maar ook betrekking kunnen heb-
ben op een ander gedeelte van het 
grotere geheel. Dat levert echter 

Milieu-effectrapportage 

Aaneengesloten gebied / samenhang?
Sinds de uitspraak van de ABRS in 2004 over Teteringen moet bij besluit-
vorming over (woningbouw)projecten er geducht rekening mee worden 
gehouden dat projecten in de omgeving onderlinge samenhang kunnen heb-
ben, waardoor sprake kan zijn van één project met als gevolg dat eerder de 
drempel wordt overschreden voor het uitvoeren van een milieu-effectbeoor-
deling of voor het opstellen van een milieu-effectrapportage. 

Op 27 september 2006 heeft de 
ABRS een belangrijke uitspraak 
gewezen, waaruit kan worden 
opgemaakt welke factoren relevant 
zijn bij het beoordelen of sprake is 
van een aaneengesloten gebied of 
voldoende samenhang. 

In de procedure is door appellan-
ten bepleit dat samenhang bestaat 
tussen het plangebied met een 
daarnaast gelegen gebied rond een 
station. In verweer daarop heeft de 
gemeente uiteengezet dat daarvan 

geen sprake zou zijn. Als argument 
is naar voren gebracht dat het 
plangebied een geïsoleerd gelegen 
gebied is waarvan het binnenterrein 
gefaseerd zal worden herontwik-
keld tot een gemengd woongebied. 
Bij het plan voor de stationslocatie 
spelen volgens de gemeente andere 
ruimtelijke overwegingen een rol, 
waaronder de verschillende ver-
keersfuncties van het gebied. Ook 
is door de gemeente naar voren 
gebracht dat tussen beide plannen 
geen fi nanciële of organisatorisch 

samenhang bestaat.
De ABRS stelt vast dat appellanten 
niet aannemelijk hebben gemaakt 
dat deze argumenten onjuist zijn. 
De ABRS is van oordeel dat op 
grond van deze argumenten geen 
sprake is van een zodanige samen-
hang tussen beide plangebieden 
dat moet worden gesproken van 
een aaneengesloten gebied in de 
zin van de Wet milieubeheer en het 
Besluit m.e.r. 
De vrees die door de uitspraak 
inzake Teteringen is ontstaan, 
namelijk dat de ABRS snel zal 
oordelen dat sprake is van een aan-
eengesloten gebied / samenhang, 
lijkt derhalve overtrokken. Deze 
uitspraak maakt echter wel duide-
lijk dat goede argumenten moeten 
worden gegeven voor het niet aan-
nemen van voldoende samenhang 
en welke factoren daarbij een rol 
kunnen spelen. 

Vervolg op de volgende pagina >>>



Vervolg De huurder van een 
slechtlopend winkelcentrum
lijkt behoren tot het onderne-
mersrisico van huurders. Pikant 
is dat hetzelfde Hof eerder in 
kort geding uitging van een cau-
saal verband maar in het midden 
liet voor wiens risico dat moest 
komen.  
Voorts verwierp het Hof het be-
roep op dwaling en op onvoor-
ziene omstandigheden hetgeen in 
lijn ligt met eerdere rechtspraak 
van de Hoge Raad. 
Als voortvloeisel van de ge-
brekenregel, die het Hof in 
de onderhavige situatie heeft 
geformuleerd, achtte het Hof het 
tenslotte noodzakelijk een on-
derzoek te doen naar de trappen, 

die volgens huurders “niet lekker 
lopen” en bezoekers afschrikken. 
Dat zou immers een concreet 
gebrek kunnen zijn in het groter 
geheel, waarvan het gehuurde 
deel uit maakt, waardoor de pas-
santenstroom is uitgebleven. He-
laas wordt niet duidelijk waarom 
huurders op deze gebrekkige 
trappen niet bedacht hadden 
behoeven te zijn.  
Met bovenstaand arrest heeft het 
Hof een behartenswaardige uit-
spraak gedaan die ongetwijfeld 
tot een andere (proces)opstelling 
van huurders en verhuurders in 
soortgelijke kwesties zal leiden.

Staatssteun en bestemmingsplannen

Wanneer zijn grondtransacties 
ongeoorloofde staatssteun?
In deze nieuwsbrief werd eerder aandacht besteed aan de wisselende uit-
komsten die ABRS verbindt aan de constatering dat sprake is van mogelijk 
ongeoorloofde staatssteun bij de goedkeuring van bestemmingsplannen. In 
het op 9 augustus 2006 door de ABRS beoordeelde geval ging het om de 
vraag wat de juiste wijze is van de bepaling van een grondprijs teneinde uit 
te sluiten dat sprake is van staatssteun.

Daarbij ging het om de goedkeu-
ring van een bestemmingsplan 
dat voorzag in een zorgcentrum 
en verschillende andere voor-
zieningen. Appellanten voerden 
aan dat niet kon worden uit-
gesloten dat de ontwikkelende 
woningstichting was bevoordeeld 
bij de onderhandse verkoop van 
gronden door de gemeente aan 
deze woningstichting. Daardoor 
was sprake van staatssteun die 
bij de Europese Commissie had 
dienen te worden aangemeld. De 
gemeente daarentegen oordeelde 
dat de gronden aan de woning-
stichting verkocht waren tegen 
een marktconforme prijs zodat 
geen sprake is van een steun-
maatregel.
Uit de feiten bleek dat de grond-
prijs tussen de gemeente en de 
woningstichting contractueel 
was vastgelegd in 2001 en was 
bepaald op een bedrag van 
ruim e 7.200.000. Vervolgens 
waren de gronden in 2005 
getaxeerd door een makelaar 
waarbij de waarde was bepaald 
op e 6.500.000.
Deze gang van zaken achtte de 

ABRS niet aanvaardbaar: onder 
verwijzing naar de Mededeling 
uit 1997 van de Europese Com-
missie concludeerde de ABRS dat 
staatssteun slechts kan worden 
uitgesloten indien de gronden 

verkocht worden ofwel via een 
onvoorwaardelijke biedprocedu-
re, ofwel door gebruik te maken 
van een onafhankelijke taxatie 
vóór de verkooponderhandelin-
gen. Met name het taxeren na de 
verkooponderhandelingen, bracht 
de ABRS tot de conclusie dat 
het vermoeden van staatssteun 
niet kan worden uitgesloten. Uit 
eerdere uitspraken van de ABRS 
blijkt dat deze constatering dan 
kan leiden tot vernietiging van 
het besluit indien de uitvoerbaar-
heid van het plan niet anderszins 
afdoende is verzekerd.
Met deze uitspraak schept 
de ABRS derhalve nadere en 
handzame duidelijkheid over de 
vraag hoe (het vermoeden van) 
ongeoorloofde staatssteun kan 
worden voorkomen bij gemeen-
telijke grondtransacties.



Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief grote zorg is be-
steed, aanvaardt Boot Franken advocaten geen aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden.

Boot Franken advocaten, Veerhaven 7 Rotterdam, Postbus 
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Bodemverontreiniging

Nul- en eindsituatie bodemkwaliteit
Veelal vereisen milieuvergunningen onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem. Bij aanvang van de activiteiten dient de nulsituatie in kaart te 
worden gebracht. Bij het beëindigen van de inrichting dient de eindsituatie 
te worden vastgesteld, waarna een vergelijking kan worden gemaakt en kan 
worden bezien of de bodemkwaliteit door de activiteiten van de inrichting 
aantoonbaar is verslechterd, hetgeen leidt tot een saneringsverplichting. 
Maar wat nu als de rapportages voor de nul- en de eindsituatie niet zon-
dermeer met elkaar zijn te vergelijken? Daarover heeft de ABRS op 26 april 
2006 een uitspraak gedaan.

De voormalige vergunninghouder 
werd het verwijt gemaakt dat hij 
ontstane bodemverontreiniging 
niet had gemeld en niet over is 
gegaan tot sanering ervan. Het 
bevoegd gezag is daarom overge-
gaan tot het opleggen van dwang-
sommen. Die besluiten werden 
gegrond op het overgelegde 
eindonderzoek. Uit dat onderzoek 

bleek dat sprake was van bodem-
verontreiniging, welke veront-
reiniging klaarblijkelijk niet was 
aangetroffen in het onderzoek naar 
de nulsituatie. De besluiten worden 
door de voormalige vergunning-
houder aangevochten. In de proce-
dure is komen vast te staan dat de 
onderzoeken onvoldoende bewijs 
bieden van de stelling dat de bo-

demkwaliteit door de activiteiten 
van de inrichting aantoonbaar is 
verslechterd. Daarbij wordt vastge-
steld dat de nul- en de eindsituatie 
niet met elkaar zijn te vergelijken 
omdat op verschillende punten is 
geboord en is bemonsterd waar-
door een eenduidige vergelijking 
van de analyses daarvan niet 
mogelijk is. Omdat het daarom 
maar de vraag is of de voormalige 
vergunninghouder in overtreding 
is/was, worden de lasten onder 
dwangsom vernietigd. 
De les die hieruit volgt is dat niet 
elk eindonderzoek waaruit veront-
reiniging blijkt voldoende grond 
is voor het bevoegde gezag om 
handhavend op te treden. 

Bouwrecht

Waarschuwingsplicht (onder)aannemer voor 
fouten in opdracht
Een onderaannemer heeft in opdracht van een hoofdaannemer een tegel-
vloer gelegd. Na oplevering ontstond schade aan deze vloer vanwege het 
ontbreken van een drukverdelende laag in het ontwerp. Het ontwerp was 
gemaakt door de hoofdaannemer. De hoofdaannemer sprak de onderaan-
nemer aan op het gebrek met de stelling dat de onderaannemer had moe-
ten waarschuwen voor deze fout in het ontwerp. Vast stond dat zowel de 
hoofdaannemer als de onderaannemer zich bedrijfsmatig bezig hielden met 
het verkopen en leggen van tegels. Op 8 september 2006 oordeelde de Hoge 
Raad over de omvang van de waarschuwingsplicht van de onderaannemer. 

De Hoge Raad oordeelde dat 
het enkele feit dat de hoofdaan-
nemer zelf net zo deskundig is 
als de onderaannemer, op zich 
zelf genomen niet afdoet aan de 
waarschuwingsplicht van deze 
onderaannemer voor fouten in 
het ontwerp die de onderaanne-
mer (ook) kende of had behoren 
te kennen. Met andere woorden: 
bij een gelijke deskundigheid 
van partijen prevaleert derhalve 
de waarschuwingsplicht van de 

onderaannemer boven de onder-
zoeksplicht van de opdrachtgever. 

Dit strookt met de door de Hoge 
Raad ontwikkelde leer over 
de algemene verdeling van de 
onderzoeks- en medelingsplicht 
tussen partijen bij gebreken. De 
Hoge Raad heeft hiermee voorts 
vooruitgelopen op een inmiddels 
geldende wettelijke bepaling in 
het Burgerlijk Wetboek die voor-
ziet in eenzelfde regel.


