
 
 
Aanbevelingen Instituut voor Bouwrecht 
In een onderzoek dat het Instituut voor Bouwrecht (IBR) eind 2007 in opdracht van VNG en NEPROM 
heeft verricht worden enkele aanbevelingen gedaan aan gemeenten om te voorkomen dat zij, 
wanneer zij samenwerken bij gebiedsontwikkeling, in strijd handelen met de Europese regelgeving op 
het gebied van aanbesteden en staatssteun. Mede naar aanleiding van het arrest Auroux uit januari 
2007 is bij gemeenten veel onduidelijkheid gerezen over de (selectie van) samenwerking(spartners) 
en de toepassing van het Europees recht daarbij. 
 
Samenvatting aanbeveling IBR 
De recente jurisprudentie van het Europese Hof vormt géén reden om de huidige Nederlandse 
samenwerkingspraktijk bij gebiedsontwikkeling ter discussie te stellen. Dat betekent dat gronduitgifte 
aan een marktpartij en/of het kiezen van een marktpartij als partner voor een PPS (bijvoorbeeld een 
Grond Exploitatie Maatschappij (GEM)) niet een Europese aanbestedingsprocedure hoeven te 
doorlopen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de onderstaande punten: 
 
- Volgens de huidige inzichten blijft ook het doorleggen van de aanbestedingsplicht van publieke 
werken naar een GEM of naar marktpartijen met grondposities mogelijk. Wel leidt de nieuwe 
jurisprudentie tot het inzicht dat terughoudendheid betracht moet worden met het doorleggen in die 
situaties waarin de grondposities van de marktpartijen minder substantieel zijn (of waren) en waar 
bijvoorbeeld gronden met name van overheidswege in een GEM zijn ingebracht; 
 
- De nieuwe jurisprudentie leidt ook tot het inzicht dat in het geval de overheid rechtstreeks financieel 
participeert in de opstalontwikkeling (bijvoorbeeld in woningen of kantoren), het 
risico bestaat dat Europese aanbesteding verplicht is. Naarmate de overheidsparticipatie in opstallen 
substantiëler is, komt Europese aanbesteding meer in zicht; 
 
- Tenslotte wordt er naar aanleiding van de nieuwe jurisprudentie vaak gesproken over ‘gemeentelijke 
eisen’. Dit betekent dat eisen die gemeenten aan vastgoed stellen en die verder reiken dan de 
gemeentelijke publieke taak ten aanzien van gebiedsontwikkeling, aanleiding kunnen geven tot de 
gedachte dat sprake is van eisen zoals een opdrachtgever die pleegt te stellen. 


