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G e b i e d s o n t wi k k e l i n g

Nederlandse rechtspraak na het Müller-arrest
Op 25 maart 2010 wees het Europese hof een arrest dat van belang is voor gebiedsontwikkeling.
Kort gezegd werd in dat arrest geoordeeld dat er geen sprake was van een aanbestedingsplichtige
overheidsopdracht in het geval waarin de gemeente grond verkocht aan een ontwikkelaar voor herontwikkeling waarbij de gemeente louter eisen stelde vanuit haar publiekrechtelijke bevoegdheden,
derhalve zonder bouwplicht. In een dergelijk geval ontbreekt de bezwarende titel. Inmiddels is er op
20 april 2011 een uitspraak gedaan door de rechtbank Alkmaar die deze problematiek betrof en de
Nederlandse situatie van gebiedsontwikkeling aan het Müller-arrest heeft getoetst.
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Jurisprudentie huurrecht

Het karakter van een molen en het gebrek bij een boerderij voor
verstandelijk gehandicapten
Gebreken aan het gehuurde en de kwalificatie van het gehuurde vormen een constante bron van
rechtspraak. Bij gebreken is dat onder meer het geval omdat een gebrek niet louter bouwkundig hoeft
te zijn; bij de kwalificatie van het gehuurde is dat het geval omdat de kwalificatieregels casuïstisch
zijn en de uitkomst grote gevolgen heeft voor partijen. Over beide kwesties een tweetal uitspraken
die het voorgaande treffend illustreren.
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… Voortbouwend op een eerder arrest heeft de Hoge Raad op 20 mei 2011 bepaald dat een boom op de
erfgrens, waarvan de stam zich op maaiveldniveau voor 90% op één erf bevindt, eigendom is van de
eigenaren van beide erven gezamenlijk. Van natrekking is geen sprake en voor het kappen is dus
toestemming van beide eigenaren nodig. …

C r i s i s - e n h e r s t e l we t

Nieuwe rechtspraak
Eén van de nieuwigheden in de op 31 maart 2010 in werking getreden Crisis- en herstelwet was dat
decentrale overheden geen beroep meer konden instellen tegen besluiten die niet tot hen gericht waren. Voorkomen diende te worden, aldus de wetgever, dat overheden tegen elkaar gingen procederen terwijl tussen deze overheden andere wijzen van geschillenbeslechting bestaan (namelijk: over-
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leg). De Raad van State adviseerde destijds niet positief: er zouden immers andere belanghebbenden zijn en een beroep op de burgerlijke rechter zou voor decentrale overheden nog steeds openstaan. Een verdubbeling van procedures lag in het verschiet.
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de (meervoudige) bestuurskamer van de
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