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Verplicht aanbesteden of niet?
De afgelopen jaren is de vraag, of overheidsopdrachten in het kader van gebiedsontwikkeling
aanbesteed moeten worden, met name beheerst door Europese rechtspraak. Regelmatig speelt
daarbij de vraag wanneer er sprake is van een overheidsopdracht indien door de ontwikkelaar ook
openbare werken worden gerealiseerd. Wordt voor het realiseren van die werken een vergoeding
verkregen van de overheid, dan is er sprake van een overheidsopdracht onder bezwarende titel, die
aanbestedingsplichtig is. Maar wat geldt bij een overheidsopdracht voor werken waarbij de
vergoeding door de ontwikkelaar van derden wordt verkregen?
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Aanpassing bestuursprocesrecht
In onze nieuwsbrief van augustus 2010 is bericht over het in de zomer van 2010 ingediende
wetsvoorstel dat strekt tot aanpassing van het bestuursprocesrecht. De eerste initiatieven voor dit
wetsvoorstel dateerden overigens al uit 2006. Eén van de redenen voor deze lange periode is dat het
wetsvoorstel een aantal onderwerpen bevat die al lange tijd onderwerp van diepgaande discussies
zijn. Mede daarom is het interessant om te zien hoe de eerste parlementaire behandeling op 16
november 2010 van dit wetsvoorstel is verlopen.
Doel van het wetsvoorstel is een slag-
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heid): een voorbijganger mag dat niet
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Beroep gegrond, en toch werd het bestemmingsplan niet vernietigd
De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste is een feit: op 19 januari jl. deed de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over een bestemmingsplan van de gemeente
Brummen (LJN: BP1352). De Afdeling concludeert uitdrukkelijk en met een uitgebreide motivering,
dat en waarom het (inhoudelijk terechte) beroep op een afstandsnorm voor een chemisch bedrijf ten
opzichte van woningen ongegrond is.
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bedrijf komt door die te geringe af-
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