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RUIMTELIJKE ORDENING

C R I S I S - E N H E R S T E LW E T
Vanwege de huidige crisis wil het kabinet een aantal infrastructurele projecten versneld
kunnen uitvoeren. Ondermeer gaat het dan om de A-4 tussen Delft en Schiedam. Het
wetsvoorstel om deze projecten versneld uit te voeren, is voor advies naar de Raad van
State gestuurd. Op 7 september jl. is het advies van de Raad van State gepubliceerd.
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BESTUURSRECHT

VERTROUWEN OP AMBTELIJKE TOEZEGGINGEN ?
Een Apeldoornse ondernemer die een winkel in dierbenodigdheden wil starten, informeert
bij de gemeente of dat mag. Het gebruik van het perceel ten behoeve van deze detailhandel
is in strijd met het bestemmingsplan. Ambtenaren melden de ondernemer dat vestiging van
zijn bedrijf op die locatie geen probleem is maar raden de ondernemer uitdrukkelijk af een
schriftelijke bevestiging aan het gemeentebestuur te vragen. De ondernemer gaat over tot
huur van het pand en start zijn activiteiten. De gemeente weigert echter een vrijstelling te
verlenen en legt een dwangsom op. Is terecht vrijstelling geweigerd en mocht vertrouwd
worden op de ambtelijke uitlatingen? De Afdeling oordeelde hierover op 2 september 2009.
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S TA AT S S T E U N E N B R A N C H E R I N G B I J W I N K E L C E N T R A
De Afdeling heeft zich op 10 en 24 juni jl. voor het eerst uitgelaten over de
toepassing van het nieuwe artikel 3.1.2 lid 2 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) waarin branchering expliciet wordt toegestaan. Daarnaast wijdt
de Afdeling enkele overwegingen aan de vraag of er sprake is van
Europeesrechtelijk ongeoorloofde staatssteun in het kader van de financiële
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
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GEBIEDSONTWIKKELING

NIEUWE REISWIJZER GEBIEDSONTWIKKELING 2009
Twee weken geleden verscheen voor de tweede maal de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 als opvolger van de Reiswijzer Marktpartijen &
Gebiedsontwikkeling van begin 2007. Deze reiswijzer is mede opgesteld door
de Neprom en de VNG en biedt een eerste zicht op alle (juridische) aspecten
van gebiedsontwikkeling.
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