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ESTAFET TE

Dick van Doleweerd

Winkellandschap in ontwikkeling

Het Nederlandse winkellandschap bevindt zich in een situatie waarin ver-
anderingen in winkelcentra moeten plaatsvinden om de aansluiting met de 
belevingswaarde van de consumenten niet te verliezen. Investeren in kwaliteit 
is broodnodig om de concurrentiepositie te verbeteren.
De focus heeft te lang gelegen op kwantiteit. De afgelopen jaren zijn er (te) veel 
winkelmeters toegevoegd en hebben retailers hun vloeroppervlakte vergroot. 
Aan de andere kant hebben we ook te maken met winkelcentra waarmee 
jarenlang niets is gebeurd (gebeurt), waardoor deze dreigen af te glijden op de 
verzorgingsladder. Aantrekkingskracht, slagkracht en investeringen zijn onver-
minderd van belang om de concurrentiepositie te bewaken. Meestal wordt hier-
over pas nagedacht als er plannen zijn om een winkelcentrum uit te breiden, 
terwijl nieuwe concurrenten, zoals online winkelen, ook moeten leiden tot een 
kwaliteitsdiscussie om aan de belevingswaarde van de consument tegemoet te 
komen. 
De druk op de bestedingen, toekomstige krimp van de bevolking en het online 
winkelen leiden ertoe dat er per saldo minder draagvlak is om winkelmeters 
toe te voegen. Herontwikkelingsprojecten worden hierdoor complexer, omdat 
juist de uitbreidingsmeters vaak de fi nanciële dragers zijn. De nadruk bij 
herontwikkeling zal daarom steeds meer op kwaliteit moeten liggen. Dit vraagt 
om andere verdienmodellen, omdat kwaliteit vaak geld kost en de toename 
van de inkomsten laat zich vaak pas op langere termijn zien. In het nieuwe 
verdienmodel moeten we veel meer van de lange termijn uitgaan en dit moet 
zijn gebaseerd op prestaties leveren.
Winkelcentra zijn multifunctioneel gebouwd. Naast de economische functie 
voor retailers is er een woonfunctie, wat een versnippering in de eigendoms-
verhoudingen geeft. Juist deze versnippering zorgt voor barrières voor heront-
wikkeling, want met alle eigenaren moet immers overeenstemming worden 
bereikt over de herontwikkeling. Moeten we met dit voortschrijdend inzicht 
niet gaan zoeken naar veranderende eigendomsverhoudingen?
Mogelijkheden ontstaan als winkelcentra, inclusief de woningen, een coöpera-
tie vormen. De coöperatie is een vereniging met een bepaald doel, de exploi-
tatie van het winkelcentrum. De vereniging is eigenaresse van de grond en de 
opstal, de leden van de vereniging kopen een gebruiksrecht binnen de opstal. 
Eigenlijk wordt er geen onroerende zaak verkocht, maar een lidmaatschaps-
recht van de vereniging. Opstalcoöperaties komen bijvoorbeeld bij studen-
tenhuisvesting steeds vaker voor. Voor winkelcentra kan het coöperatieve 
model (één eigenaar) leiden tot grotere fl exibiliteit in kwaliteitsverbetering van 
winkelcentra. Door zo te kunnen anticiperen op de belevingswaarde van de 

consumenten zal de duurzaamheid van het winkelcentrum toenemen.
Continuïteit van functioneren van winkelcentra kan worden gerealiseerd door 
de openbare ruimte in winkelcentra er beter bij te betrekken. Winkelmeters 
moeten intensiever worden gebruikt. De hiervoor nodige samenwerking tussen 
retailers, de eigenaren van bedrijfsonroerend en de gemeente kan leiden tot 
een gebiedsonderneming die noodzakelijk is om te blijven concurreren.
Winkelcentra zijn nog te veel een blauwdruk van elkaar, terwijl verzorgings-
gebieden dit allang niet meer zijn. Een gevarieerde bebouwingsstructuur en 
aankleding van de openbare ruimte moeten voor een unieke sfeerbeleving in 
het winkelcentra zorgen. 
De consument zoekt een eigen, herkenbare identiteit. De communicatie met 
die consument speelt hierbij een belangrijke rol. Voor landelijke retailorganisa-
ties betekent dit een omslag, zij gaan immers uit van hun eigen kracht, terwijl 
er steeds meer moet worden ingespeeld op de aantrekkingskracht van de 
consument op lokaal niveau. Hierin ligt een absolute uitdaging voor retail. De 
samenstelling van de bevolking, dus ook het verzorgingsgebied, wordt steeds 
meer divers, de branchering en communicatie met verschillende doelgroepen 
moet hierop worden aangepast. Andere gewenste winkelformules toevoegen, 
kan een winkelcentrum een geweldige meerwaarde geven. 
Het winkelgebied dat er integraal in slaagt te zoeken naar innovatieve oplos-
singen om het gebied aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek 
zal uiteindelijk de meeste aansluiting vinden bij de belevingswaarde. In dat 
proces zullen ook heilige huisjes dikwijls moeten worden heroverwogen. 
Winkelcentra die blijven suboptimaliseren en focussen op de omzet van van-
daag, behoren niet tot de koplopers van de toekomst. 
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Het bevoegd gezag kan een omge-
vingsvergunning voor bouwactivitei-
ten intrekken als gedurende 26 weken 
na het onherroepelijk worden daarvan 
geen werkzaamheden zijn verricht. 
Het bevoegd gezag is niet tot intrek-
king verplicht. Als de omgevingsver-
gunning niet wordt ingetrokken, blijft 
deze gewoon van kracht. 
Een concreet voorbeeld als illustratie. 
Door het gemeentebestuur van Best 
werd een vergunning verleend voor 
de bouw van een landhuis met garage. 
Bijna twee jaar later werd deze bouw-
vergunning ingetrokken. De Raad 
van State oordeelde dat de gemeente 
ter voorkoming van een ‘slapende 
vergunning’ in redelijkheid tot intrek-
king van de bouwvergunning kon 
overgaan. Daarbij werd in aanmerking 
genomen dat de vergunninghouder 
niet aannemelijk had gemaakt dat hij 
alsnog op korte termijn met de bouw 
zou beginnen. Ook het feit dat de 
vergunninghouder door het bevoegd 
gezag tevergeefs in de gelegenheid 
was gesteld een concreet plan van 
aanpak in te dienen, werd door de 
rechter als relevante omstandigheid in 
de afweging meegenomen.
Het feit dat een vergunninghouder 
niet aannemelijk kan maken dat 
hij alsnog op korte termijn van zijn 
vergunning gebruik zal maken, wordt 
in de rechtspraak vaak van belang 
geacht. Per geval zal daarom steeds 
moeten worden beoordeeld of vol-
doende aannemelijk is dat de bouw-
werkzaamheden op korte termijn zul-

len aanvangen of worden hervat. Twee 
offertes aanvragen en een architect 
in de arm nemen om een verouderd 
bouwplan aan te passen, werden door 
de bestuursrechter niet als voldoende 
aangemerkt. 

Reden van intrekking
Het bevoegd gezag kan om verschil-
lende redenen besluiten tot intrekking 
over te gaan. Zo kan een ongebruikte 
omgevingsvergunning worden inge-
trokken om te voorkomen dat wordt 
gebouwd naar verouderde bouwtech-
nische inzichten. Voorts is denkbaar 
dat de gemeente een ongebruikte 
omgevingsvergunning intrekt om de 
beperkt beschikbare ‘milieuruimte’ te 
verruimen. 

Ook de wijziging van planologi-
sche inzichten aan de zijde van de 
gemeente kan voor het bevoegd gezag 
aanleiding zijn om een verleende ver-
gunning in te trekken. Zo had het ge-
meentebestuur van Haarlemmermeer 
een bouwvergunning voor de 
oprichting van 209 volkstuinhuisjes 
ingetrokken, omdat slechts vijf van 
de 209 huisjes waren gerealiseerd en 
het project daarna was stilgelegd. Als 
reden voor de intrekking gaf het be-
voegd gezag aan dat het planologisch 
beleid voor het betrokken gebied was 
gewijzigd: het nieuwe beleid was er 
hoofdzakelijk op gericht om omvang-
rijke groengebieden te behouden en 
te creëren en bood daardoor geen 
ruimte (meer) om volkstuinhuisjes te 

Bouwplan stopzetten kan vergunning kosten
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Aantal stilgelegde bouwprojecten neemt  ink toe

Het aantal stilgelegde bouwprojecten door faillis-
sement neemt onder invloed van de economische 
crisis  ink toe. Nog nooit was het aantal faillisse-
menten in de bouwsector zo groot. Als bouwpro-
jecten worden stilgelegd, kan de verleende 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergun-
ning, zie kader) worden ingetrokken. Een ge-
meente heeft namelijk de bevoegdheid de 
vergunning in te trekken als de bouwwerkzaam-
heden niet op tijd beginnen of niet worden 
voortgezet. Eefje M. van Bommel van Gijs 
Heutink Advocaten beschrijft de juridische conse-
quenties en geeft aanbevelingen om intrekking te 
vermijden.

Eefje M. van Bommel

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in 
werking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan de vertrouwde  guur 
van de bouwvergunning op grond van de Woningwet. Om een vergunnings-
plichtig bouwwerk te realiseren is onder Wabo niet langer een bouwvergunning 
nodig, maar een omgevingsvergunning. Voor zover een project bestaat uit ver-
schillende activiteiten, bijvoorbeeld van het bestemmingsplan afwijken, bomen 
kappen, bestaande bebouwing slopen en een nieuw gebouw realiseren, kan 
voor dit gehele project één omgevingsvergunning worden aangevraagd. Een 
onherroepelijke bouwvergunning wordt op grond van het overgangsrecht 
gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning. Dat betekent dat de intrekkingre-
geling uit de Wabo ook op onherroepelijke bouwvergunningen van toepassing 
is geworden. De rechtspraak die over de intrekking van bouwvergunningen is 
ontwikkeld, zal voor de omgevingsvergunning relevant blijven, omdat de 
intrekkinggronden met de wetswijziging grotendeels ongewijzigd zijn gebleven.

Wabo
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realiseren. Deze onderbouwing werd 
door de hoogste bestuursrechter aan-
vaard: de Raad van State oordeelde dat 
het gemeentebestuur in redelijkheid 
tot intrekking van de bouwvergun-
ning had kunnen overgaan. 

Aanzienlijke schade
Voorafgaand aan de intrekking zal het 
bevoegd gezag steeds moeten nagaan 
of het niet tijdig gebruiken van de 
omgevingsvergunning aan de vergun-
ninghouder is toe te rekenen. Daarbij 
moet het bevoegd gezag alle relevante 
belangen inventariseren en afwegen. 
Volgens vaste rechtspraak behoren 
daartoe ook de fi nanciële belangen 
van de vergunninghouder. Het feit dat 
de vergunninghouder voortdurend 
de bouw van het vergunde bouw-
werk heeft nagestreefd en nog steeds 
nastreeft, kan een omstandigheid zijn 
die de intrekking in de weg staat. 
Dat de schade bij intrekking aan-
zienlijk kan zijn, is duidelijk. Niet 
alleen kan er sprake zijn van gederfde 
investeringskosten, ook de waarde 
van het vastgoed staat bij intrek-
king onder druk. Als het gebouwde 
moet worden afgebroken, komt daar 
bovendien een aantal schadeposten 
bij, zoals sloopkosten en gederfde 
huurinkomsten. De rechtspraak wijst 
uit dat deze schade voor rekening van 
de (oud) vergunninghouder moet blij-
ven, omdat de vergunninghouder de 
uitvoeringstijd heeft laten verstrijken 
en daarmee het intrekkingrisico heeft 
aanvaard.

Aanbevelingen
De vergunninghouder en zijn con-
tractspartijen moeten in koop- en 
huurovereenkomsten afspraken 
opnemen voor het geval de onherroe-
pelijke omgevingsvergunning wordt 
ingetrokken. 
Als de bouwwerkzaamheden niet 
tijdig kunnen aanvangen of worden 
voortgezet, kan het onder omstan-
digheden raadzaam zijn voordat de 
26-wekentermijn is verstreken zo 
veel mogelijk (zichtbare en onzicht-
bare) werkzaamheden uit te voeren. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn: een open 
begroting maken, offerte uitbren-
gen, piketpaaltjes aanbrengen op de 
bouwlocatie, beschoeiing verwijderen, 
bouwbord, hekwerk, schaftkeet en 
bouwmateriaal en werkmaterieel 
plaatsen. Hoe meer werkzaamheden 
worden verricht, des te kleiner de 
kans dat het bevoegd gezag (met suc-
ces) van zijn intrekkingbevoegdheid 
gebruik zal kunnen maken. 
Als de omgevingsvergunning onver-
hoopt toch wordt ingetrokken, moet 
daartegen in ieder geval bezwaar/be-
roep worden aangetekend. Daarnaast 
kan het in sommige gevallen zinvol 
zijn een nieuwe omgevingsvergun-
ning aan te vragen. In het geval dat er 
geen sprake is van een weigerings- of 
aanhoudingsgrond, zal de omgevings-
vergunning (opnieuw) moeten worden 
verleend en kan een mogelijke hand-
havingactie worden afgewend.
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Opnieuw was gekozen voor twee 
golfbanen in de buurt van de Spaanse 
stad Marbella. Dat was ook het geval 
in 2007 en 2008, toen onder meer 
werd gespeeld op de bekende baan 
van Monte Major, op dat moment nog 
eigendom van La Perla, het vastgoed-
ontwikkelingsvehikel van Geerd 
Duizendstraal. Omdat in 2009 al snel 
duidelijk werd, dat La Perla in zwaar 
weer zou belanden, werd op het aller-
laatste moment besloten de trip naar 
Marbella af te zeggen. Vorig jaar werd 
daarom in Nederland gespeeld en wel 
op de fraaie Zuid-Limburgse banen in 

Cadier en Keer en in Brunssum. De 
Terugkeer naar Marbella beviel het 
gezelschap van vastgoedprofessio-
nals zeer. Op donderdag 4 november 
speelden de 24 deelnemers een Texas 
Scramble op de baan van golfclub Los 
Arqueros. Deze informele wedstrijd 

werd gewonnen door een team 
bestaande uit Frank van Kessel (Top 
Vastgoed, Marijn Snijders (Jones Lang 
LaSalle), Harald Telkamp (Multi) en 
Norbert Jansen (Polar Real). 
Op vrijdag daarna werd een tweede 
oefenronde afgewerkt op de baan van 
Golfclub Marbella (gewonnen door 
Marco Hekman van CB Richard Ellis 
met 40 punten). De afsluiting van deze 
golfdag viel samen met een ‘demoliti-
on party’. Al 27 jaar staat op deze ver-
der prachtige baan een skelet van een 
nooit afgebouwd hotel (zoals op wel 
meer plaatsen langs de Spaanse kust) 
als waarschuwingsteken voor het feit 
dat ook in het vastgoed succes relatief 
is. Tijdens deze golfronde sloopten 
bulldozers met veel lawaai dit enorme 
vastgoedskelet, daarbij geholpen 
door een aantal door Esacalier Belfort 
Vastgoedbestuurders ter beschikking 
gestelde en misgeslagen ballen.
De offi ciële wedstrijd op zaterdag 
vond opnieuw plaats op de fraaie en 
uitdagende baan Los Arqueros, waarbij 
Hans Vissinga uiteindelijk na 18 holes 
op 34 punten uitkwam (verrekend 
op basis van handicap). Vissinga liet 
daarmee Pim Appel (Appelhoven 

Vastgoedadviseurs en winnaar van 
de editie van 2009) met 32 punten 
en David Coster (Nieuw Holland 
Projectontwikkeling) met 30 punten 
achter zich. De ‘neary’ ging (op slechts 
90 centimeter van de hole) naar 
Marijn Snijders van Jones Lang LaSalle, 
terwijl Norbert Jansen (Polar Real) 230 
meter sloeg en daarmee de ‘longest 
drive’ won.
De Ruud en Ria-wisselbokaal, die in 
2003 ter beschikking werd gesteld 
door Marijn Snijders (toen nog van 
Troostwijk O.G.), werd toegekend aan 
Jan van Haarlem van SNS Property 
Finance. Deze beker wordt uitgereikt 
aan een van de deelnemers, die vol-
gend jaar beslist op een uitnodiging 
kan rekenen. 

 FOTO’S

1. De traditionele groepsfoto voor het club-

huis van Los Arqueros in Marbella, Spanje.

2. De prijswinnaars David Coster (3e) 

(links), Hans Vissinga (1e) en Pim Appel (2e) 

(rechts).

3. Het ‘vastgoedskelet’ op de 18e hole van 

Golfclub Marbella.  

4. Norbert Jansen (links) en Marijn Snijders 

 (longest drive en de neary).

Hans Vissinga (ING REIM) 
wint opnieuw met overmacht
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Vastgoedmarkt Invitatie golftoernooi 2010 in Marbella, Spanje

Op 4, 5 en 6 november heeft voor de dertiende 
keer het Vastgoedmarkt Invitatie golftoernooi 
plaatsgevonden. Dit invitatietoernooi wordt ge-
sponsord door de vastgoedsector en is in de eer-
ste plaats een netwerkbijeenkomst. Hans 
Vissinga van ING Real Estate Finance won voor 
de derde keer het toernooi.

Ruud de Wit

Hans Vissinga 
wint  voor derde 
keer in vier jaar 
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