
 

 

ICER-rapport gebiedsontwikkeling en aanbesteden 
Sinds het arrest Auroux (gemeente Roanne) uit januari 2007 leven er onder meer bij gemeenten vele 
vragen over aanbestedingsverplichtingen bij PPS-verbanden en gebiedsontwikkeling binnen 
Nederland. Naar aanleiding hiervan is door de Interdepartementale Commissie Europees Recht 
(ICER) een advies voorbereid. Dit advies is in oktober 2008 gereed gekomen en door het ministerie 
van BZK naar gemeenten verzonden. De minister van BZK raadt gemeenten aan goed kennis te 
nemen van rapport Auroux en om rekening te houden met de daarin getrokken conclusies bij de 
uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten. Tevens kondigde de Minister aan dat het ministerie van 
VROM, samen met andere betrokken partijen, zo spoedig mogelijk een handreiking zou ontwikkelen in 
de vorm van een nieuwe versie van de ‘Reiswijzer marktpartijen en gebiedsontwikkeling’ als vervolg 
op het rapport Auroux. In de laatste versie van de Reiswijzer uit 2011 is rekening gehouden met het 
ICER-advies inzake Auroux. 
 
In het ICER-advies worden onder meer de volgende conclusies getrokken: 
 

Conclusie herverdelen van gronden 
Het maken van afspraken van afspraken over de herverdeling van gronden is als zodanig geen 
overheidsopdracht. Zie Reiswijzer 2011 pag.68 ev. 
 
Conclusie locatieontwikkeling 
Bouw- en woonrijp maken en het ontwikkelen van openbaar gebied dienen als een werk in de zin van 
de aanbestedingsrichtlijn gekwalificeerd te worden. Deze werken worden naar de eisen en voor 
rekening en risico van de gemeente uitgevoerd. De gemeente zal het bouw- en woonrijp maken en het 
ontwikkelen van openbaar gebied moeten aanbesteden. Zie Reiswijzer 2011 pag. 68 ev. 
 
Conclusies projectontwikkeling 
In het kader van de projectontwikkeling zijn werken die uitgevoerd worden door derden voor eigen 
rekening en risico in beginsel geen overheidsopdracht. Uit het arrest Auroux volgt evenwel dat dit 
anders wordt indien de gemeente zodanig specifieke eisen stelt aan het project in zijn geheel, dat 
sprake is van het ‘laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de 
aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet’ en sprake is van een bezwarende titel. Opgemerkt 
wordt dat blijkens het arrest Auroux een globale omschrijving van eisen reeds gekwalificeerd kan 
worden als te voldoen aan het element ‘te stellen eisen’ in de definitie van een overheidsopdracht voor 
de uitvoering van werken.  

 
Zolang het gaat om eisen die voortvloeien uit de gebruikelijke publiekrechtelijke betrokkenheid van de 
gemeente, zal er geen sprake zijn van 'vastgestelde eisen' als bedoeld in de richtlijn. Dat sluit ook uit 
dat er in een dergelijk geval sprake is van een concessie voor openbare werken.  
In dit verband is nog het volgende van belang: 

 
- Het stellen van een bouwplicht hoeft niet te worden gezien als het stellen van bijzondere eisen, 
wanneer het voortvloeit uit gemeentelijk beleid op grond waarvan bij de uitgifte van bouwrijpe grond 
wordt bepaald dat een bouwterrein niet braak mag blijven liggen en dus bebouwd moet worden. 
- Niet duidelijk is of het criterium voor wiens rekening en risico commercieel vastgoed wordt 
gerealiseerd, van belang is voor de beoordeling of sprake is van een bezwarende titel; 
- In de Auroux-zaak lijkt het Hof de bezwarende titel ruim uit te leggen: ook de van derden verkregen 
inkomsten worden geacht deel uit te maken van de door het werk te betalen tegenprestatie. Zie 
Reiswijzer 2011 pag. 73 ev.  
 
Conclusie oprichting PPS  
Indien de gemeente de overheidsopdrachten aanbesteedt staan de aanbestedingsregels in beginsel 
niet in de weg aan de oprichting van een PPS. Echter, indien de oprichting gepaard gaat met het 
toevertrouwen van taken door middel van een handeling die als overheidsopdracht, dan wel als 
concessieovereenkomst kan worden gekwalificeerd, zijn de aanbestedingsregels van toepassing. Zie 
Reiswijzer 2011 pag. 14 ev. 



 

 

Doorleggen van de aanbestedingsplicht 
Tot slot gaat het rapport ook nog in op de mogelijkheid om de aanbestedingsplicht van de 
aanbestedende dienst naar een private partij door te leggen. Dit is slechts in beperkte mate mogelijk. 
Zie Reiswijzer 2011 pag. 24, 38, 65, 67, 69, 70, 79, 85, 102 en 118. 

 


