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Excellentie, 
 
 

I. PROCEDURE 
 
(1) Naar aanleiding van een bespreking met de diensten van de Commissie op 

25 februari 2008 gaf de Nederlandse overheid op 24 april 2008 kennis van een 
steunmaatregel voor de Grondexploitatie Maatschappij Eiland Zwaaikom C.V. 
(hierna: "de Ontwikkelaar") waarmee de gemeente Oosterhout zal bijdragen aan 
het bouwproject Zwaaikom. 

(2) De Nederlandse overheid is van mening dat deze maatregel geen staatssteun is. 
De kennisgeving werd gedaan met het oog op de rechtszekerheid. 

 

II. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 
 
(3) De gemeente Oosterhout is voornemens om een gebied dat bekend staat onder 

de naam Zwaaikom te ontwikkelen tot een woongebied. Daartoe heeft zij een 
bestemmingsplan voor dat gebied voorbereid. Het plangebied bestaat uit drie 
delen (Het Eiland, Struyk en Twickel).  

(4) Het ontwikkelingsplan voorziet in de bouw van circa 1000 nieuwe woningen in 
het hele gebied, waarvan circa 100 in de sociale sector. De Ontwikkelaar van 
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het eerste deel van het project, dat wil zeggen de ontwikkeling van het gebied 
Het Eiland, zal circa 500 woningen bouwen (waarvan ongeveer 20% sociale 
woningbouw). Bovendien zal openbare infrastructuur (fietsers- en 
voetgangersbrug, ontsluitingswegen, kade- en havenvoorzieningen) worden 
gerealiseerd. 

(5) Het eerste deel van het project zal door de Ontwikkelaar worden uitgevoerd op 
basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Oosterhout1. De 
Grondexploitatie Maatschappij Eiland Zwaaikom C.V. is een joint venture van 
Rabo Vastgoed, Rotij Planontwikkeling, Interpolis Vastgoed en Van Arnhem 
Bouwgroep. 

(6) De afdeling Bestuursrecht van de Nederlandse Raad van State heeft geoordeeld 
dat twee aspecten van de financiële haalbaarheid van het plan voor de eerste 
fase van het project (te weten Het Eiland) in het voorstel van de gemeente 
onvoldoende duidelijk waren, waardoor het vermoeden kan ontstaan dat er 
sprake is van Staatssteun. Deze twijfel heeft betrekking op het volgende: (a) de 
taxatie van de grond, die plaatsvond nadat de overeenkomst met de particuliere 
ontwikkelaar was gesloten, maar waarmee werd bevestigd dat de grondprijs die 
de gemeente had gevraagd marktconform was; en (b) het gebruik van gelden 
van de gemeente om het tekort op de grondexploitatie, en meer in het bijzonder 
de verplaatsing van de betonfabriek van Struyk Verwo, te dekken. Om dit 
vermoeden van Staatssteun weg te nemen, heeft de Nederlandse overheid 
besloten deze maatregel aan te melden. De melding heeft dus uitsluitend 
betrekking op het eerste deel van het project (de ontwikkeling van Het Eiland). 

(7) De gemeente Oosterhout is voornemens om de maatregel per 1 juni 2008, of 
zodra zij door de Commissie is goedgekeurd, van kracht te laten worden. 

(8) De aangemelde maatregel zal indirect ten goede komen aan de huidige 
bewoners van het gebied rondom de betonfabriek van Struyk Verwo, omdat 
door de verplaatsing van Struyk Verwo de geluidsniveaus in het omringende 
gebied tot beneden de maximaal toegestane waarde zullen dalen. Hierdoor zal 
de kwaliteit van leven voor de bewoners van de omgeving toenemen. 
Bovendien zullen door de verhuizing zowel de Grondexploitatie Maatschappij 
Eiland Zwaaikom C.V. als de (toekomstige) ontwikkelaars van de volgende 
twee fasen van het Zwaaikom-project in dat gebied huizen kunnen bouwen en 
verkopen, hetgeen op dit moment niet mogelijk is vanwege de te hoge 
geluidsniveaus ter plaatse. Opgemerkt moet namelijk worden dat volgens de 
Nederlandse wet ontwikkelaars wel huizen mogen bouwen, maar deze niet 
mogen verkopen zolang de geluidsniveaus in het desbetreffende gebied de 
maximale normwaarden overschrijden. De verhuizing van de fabriek van Struyk 
Verwo is daarom absoluut noodzakelijk voor de verwezenlijking van het 
ontwikkelingsplan. Tenslotte zou de maatregel ook aan betonfabriek Struyk 
Verwo ten goede kunnen komen wanneer de compensatie die voor zijn 
verplaatsing wordt betaald hoger zou zijn dan de kosten die de onderneming 
hiervoor redelijkerwijs moet maken. 

                                                           
1 Samenwerkingsovereenkomst van 23 mei 2005. 
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(9) De beide aspecten van de aangemelde maatregel worden hieronder nader 
beschreven. 

A. GRONDVERKOOP 
 

(10) De aangemelde maatregel omvat diverse grondtransacties tussen de gemeente 
Oosterhout en de Ontwikkelaar. 

(11) De totale oppervlakte van Het Eiland bedraagt circa 14 hectare. De grond was 
voor een deel eigendom van de gemeente Oosterhout (circa 8,6 hectare) en voor 
een ander deel van de Ontwikkelaar (circa 4,5 hectare). De resterende delen 
waren in handen van derden. 

(12) Volgens het zogenoemde bouwclaimmodel, dat gebruikelijk is in de 
Nederlandse praktijk, verkoopt de Ontwikkelaar eerst zijn grond aan de 
gemeente, die deze grond "fiscaal bouwrijp" maakt2. Vervolgens wordt de voor 
woningbouw bestemde grond terugverkocht aan de Ontwikkelaar. De grond 
voor openbare infrastructuur blijft eigendom van de gemeente. 

(13) In 2001 besloot de gemeente de grond van de Ontwikkelaar te kopen en de 
grond van de Ontwikkelaar samen met de gemeentegrond (8,6 hectare) aan de 
Ontwikkelaar terug te verkopen voor een prijs van 20 euro/m². Deze 
verkoopprijs werd zonder openbare aanbesteding of onafhankelijke taxatie van 
de grond vastgesteld.  

(14) De Ontwikkelaar zal de gemeentelijke grond kopen voor een totaalbedrag van 
96,25 euro/m². Deze prijs is opgebouwd uit bovengenoemde verkoopprijs van 
de grond (20 euro/m²), vermeerderd met een bijdrage in de exploitatiekosten 
van de gemeente. Deze bijdrage is specifiek bedoeld om (een deel van) de 
kosten van de gemeente voor de verplaatsing van de betonfabriek van Struyk 
Verwo te dekken. In totaal zal de Ontwikkelaar circa 7 miljoen euro (15,5 
miljoen gulden) aan de gemeente betalen. 

B. DEKKING VAN HET EXPLOITATIETEKORT 
 

(15) De verplaatsing van de betonfabriek is een voorwaarde voor de uitvoering van 
het Zwaaikom-project. Ten eerste is de grond nodig voor de bouw van nieuwe 
woningen en ten tweede veroorzaakt de betonfabriek milieuhinder, 
hoofdzakelijk door hoge geluidsniveaus. 

(16) De gemeente draagt de verwervingskosten voor het fabrieksterrein en de 
compensatie die aan Struyk Verwo wordt betaald voor het verplaatsen van de 
onderneming. De Ontwikkelaar draagt bij in deze kosten. 

(17) Ten tijde van de melding waren de exacte kosten van de verplaatsing nog niet 
bekend, omdat hierover nog wordt onderhandeld en de beslissing wellicht 
uiteindelijk bij de rechter ligt. De Nederlandse overheid verwacht echter een 

                                                           
2 Indien de gemeente enkele (beperkte) werkzaamheden aan de betrokken gronden verricht, kunnen 

deze volgens vaste Nederlandse fiscale jurisprudentie met BTW belast worden geleverd aan de 
Ontwikkelaar. Dit wordt ook wel het "fiscaal bouwrijp" maken van de grond genoemd. Daarbij wordt 
nauwelijks waarde aan de grond toegevoegd en er zijn ook geen hoge kosten mee verbonden. 
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tekort van 0,8 miljoen euro (het verschil tussen de opbrengsten uit de 
grondverkoop aan de Ontwikkelaar en de kosten van de verplaatsing van Struyk 
Verwo). Dit bedrag zal uit de gemeentelijke reserves worden gefinancierd. 

(18) Vanwege de onzekerheid over het uiteindelijke bedrag heeft de Nederlandse 
overheid een voorziening van 2,9 miljoen euro getroffen ter dekking van 
mogelijke additionele kosten door vertragingen in de tenuitvoerlegging van het 
bestemmingsplan en/of hogere kosten dan verwacht voor de verplaatsing van de 
betonfabriek van Struyk Verwo. Dit bedrag is ten laste gebracht van de 
algemene bedrijfsreserve van het Grondbedrijf (dit maakt deel uit van de 
gemeente Oosterhout). 

(19) De Nederlandse overheid heeft in detail toegelicht waarom het uiteindelijke 
bedrag van de compensatie nu nog niet kan worden vastgesteld. In feite vindt de 
verplaatsing van de fabriek van Struyk Verwo plaats in de context van een 
onteigeningsprocedure. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving vinden 
onteigeningsprocedures in twee fases plaats. De eerste fase omvat een 
administratieve procedure, waarin de gemeente het principebesluit neemt tot 
onteigening3. Deze fase is afgesloten. De tweede fase is de juridische fase; deze 
leidt uiteindelijk tot een onteigeningsvonnis, tenzij er een akkoord wordt 
bereikt. Overeenkomstig de onteigeningswet is de overheid verplicht eerst te 
onderhandelen over een minnelijke schikking. Dit wordt momenteel gedaan. 
Alleen als deze onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, kan worden 
overgegaan tot onteigening via een uitspraak van de rechtbank. De uitspraak 
van de rechtbank moet zijn gebaseerd op een of meerdere (gewoonlijk drie) 
onafhankelijke taxaties van deskundigen. Het probleem is op dit moment echter 
dat de juridische fase wettelijk pas kan worden gestart als het bestemmingsplan 
voor het betrokken gebied definitief is, en dat is op zijn beurt pas mogelijk als 
de Commissie heeft bevestigd dat het in overeenstemming is met de regels 
betreffende Staatssteun. Met andere woorden de procedure zou in een impasse 
raken als moest worden gewacht tot het moment waarop het definitieve bedrag 
van de compensatie bekend zou zijn: de onteigeningsprocedure kan op dit 
moment niet worden ingeleid en de betrokken onderneming krijgt ook geen 
prikkel om akkoord te gaan met een compensatiebedrag, aangezien zij weet dat 
de onteigeningsprocedure stokt. 

(20) De gemeente Oosterhout zal ook betalen voor de aanleg van kade- en 
havenvoorzieningen en buurtfaciliteiten (algemene openbare infrastructuur). Dit 
zal worden gefinancierd uit provinciale middelen, waarover de gemeente 
beschikt voor de vernieuwing van steden en dorpen, en uit de gemeentelijke 
reserves.  

(21) Het totale budget van de aangemelde maatregel bedraagt derhalve ten hoogste 
7,3 miljoen euro en bestaat uit 3,6 miljoen euro voor algemene infrastructuur, 
0,8 miljoen euro ter dekking van verliezen door de verplaatsing van Struyk 
Verwo, en 2,9 miljoen euro aan voorzieningen voor mogelijke additionele 
kosten. 

                                                           
3 Zie artikel 79 van de onteigeningswet. 
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III. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL 
 
STAATSSTEUN OP GROND VAN ARTIKEL 87, LID 1 VAN HET EG-

VERDRAG 
 

(22) De Commissie moet beoordelen of de aangemelde subsidie kan worden 
aangemerkt als Staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag, 
waarin wordt bepaald dat "tenzij anders bepaald in het Verdrag, 
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen 
of van de productie van bepaalde goederen vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zijn, voor zover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt". 

(23) Aangezien de onderzochte maatregel uit twee mogelijke steunelementen 
bestaat, zullen deze elementen afzonderlijk worden beoordeeld. 

A. GRONDVERKOOP 
 
A.1. SELECTIEF ECONOMISCH VOORDEEL VOOR EEN ONDERNEMING 

BEKOSTIGD MET STAATSMIDDELEN 
 

(24) Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat de verkoopprijs voor de grond 
waarover de gemeente Oosterhout en de Ontwikkelaar overeenstemming 
hebben bereikt, daadwerkelijk lager was dan de marktprijs voor deze grond, zou 
er sprake zijn van gebruik van staatsmiddelen. De gemeente Oosterhout zou in 
dat geval namelijk in haar begroting een lager bedrag dan normaal ontvangen. 

(25) De begunstigde van de mogelijke Staatssteun bij de grondverkopen, de 
Grondexploitatie Maatschappij Eiland Zwaaikom C.V., is een joint venture van 
Rabo Vastgoed, Rotij Planontwikkeling, Interpolis Vastgoed en de Van Arnhem 
Bouwgroep. Dit is een groot bedrijf dat een economische activiteit uitoefent en 
derhalve een onderneming is. 

(26) Aangezien dit onderdeel van de maatregel uitsluitend ten gunste zou komen aan 
één specifieke onderneming, te weten de Grondexploitatie Maatschappij Eiland 
Zwaaikom C.V., moet het als selectief worden beschouwd. 

(27) In dit geval moet voor twee onderdelen van de transactie worden onderzocht of 
mogelijk sprake is van Staatssteun. Het eerste onderdeel is de verkoop van 
grond van de Ontwikkelaar aan de gemeente (zodat de gemeente deze fiscaal 
bouwrijp kan maken) en de daarop volgende terugkoop van deze grond. Het 
tweede onderdeel is de verkoop van gemeentegrond aan de Ontwikkelaar. 

(28) Ten aanzien van het eerste onderdeel van de transactie merkt de Commissie het 
volgende op: de prijs waarvoor de gemeente de grond van de Ontwikkelaar zal 
aankopen zal gelijk zijn aan de prijs die voor dezelfde grond aan de 
Ontwikkelaar in rekening wordt gebracht bij de terugkooptransactie. De 
Ontwikkelaar geniet wat dit betreft derhalve geen economisch voordeel.  
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(29) Het bestaan van een economisch voordeel bij de verkoop van gemeentegrond 
aan de Ontwikkelaar moet worden beoordeeld in het licht van de mededeling 
van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden 
en gebouwen door openbare instanties4 (hierna: "de mededeling"). 

(30) De mededeling onderscheidt twee mogelijkheden om de aanwezigheid van 
Staatssteun bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties 
automatisch uit te sluiten: wanneer de verkoop plaatsvindt via een 
onvoorwaardelijke biedprocedure en het hoogste bod wordt aanvaard of, 
wanneer een dergelijke procedure niet wordt gevolgd, wanneer de verkoopprijs 
ten minste gelijk is aan de waarde zoals vastgesteld bij een taxatie door een 
onafhankelijke deskundige. Deze taxatie moet worden verricht door een of meer 
onafhankelijke taxateurs van onroerend goed5 voordat over de verkoop wordt 
onderhandeld, om de marktwaarde van het onroerend goed te kunnen vaststellen 
op basis van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria. 

(31) Indien de overheid die grond verkoopt, niet aan bovenstaande eisen heeft 
voldaan, moet de desbetreffende transactie nader worden onderzocht om uit te 
sluiten dat van bevoordeling sprake is. 

(32) In dit geval is er geen formele biedprocedure geweest. De reden hiervoor was 
dat de Ontwikkelaar eigenaar was van een groot deel van het gebied van Het 
Eiland. Zonder de deelname van de Ontwikkelaar zou de gemeente niet in staat 
zijn om het project uit te voeren overeenkomstig het bestemmingsplan. In de 
Nederlandse wet is bepaald dat een onderneming die grond in eigendom heeft 
en bereid is deze te ontwikkelen niet door de overheid mag worden onteigend. 
Daarom had de gemeente geen andere keuze dan het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Ontwikkelaar voor de ontwikkeling van 
het gedeelte Het Eiland overeenkomstig het bestemmingsplan. Een formele 
biedprocedure was derhalve geen efficiënte manier geweest om te werk te gaan. 
In plaats daarvan leken rechtstreekse onderhandelingen met de Ontwikkelaar de 
aangewezen manier. 

(33) In 2001 bereikten de gemeente en de Ontwikkelaar overeenstemming over de 
prijs die door de Ontwikkelaar voor de grond zou moeten worden betaald. Pas 
in april 2007 werd door een onafhankelijke taxateur van onroerend goed een 
taxatie verricht op basis van algemeen aanvaarde taxatiecriteria in de zin van de 
mededeling. 

(34) De aan de Ontwikkelaar te verkopen grond is dermate lang eigendom van de 
gemeente geweest dat de oorspronkelijke koopprijs niet kon worden gebruikt 
om de marktwaarde van de grond te ramen. Daarom heeft de taxateur een van 
de methodes die in Nederland geoorloofd zijn, namelijk de zogenoemde 
vergelijkingsmethode, toegepast om de waarde van de betrokken grond te 

                                                           
4  PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3. 
5  Een taxateur van onroerend goed wordt omschreven als een persoon met de vereiste academische 

kwalificaties en ervaring. De taxateur dient zijn taken onafhankelijk uit te voeren, dat wil zeggen dat 
openbare instanties geen aanwijzingen mogen geven met betrekking tot het resultaat van de taxatie. 
Taxatiebureaus van de staat, ambtenaren of ander overheidspersoneel worden als onafhankelijk 
beschouwd zolang een ongepaste invloed op hun taxatie daadwerkelijk wordt uitgesloten. 
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bepalen. De Commissie is het ermee eens dat dit een goede methode is voor de 
taxatie van grond6.  

(35) Als uitgangspunt voor de vergelijking heeft de taxateur de prijzen gebruikt die 
door de Ontwikkelaar in 2005 aan derden werden betaald voor de aankoop van 
grondpercelen in het projectgebied. Deze varieerden van 24,96 euro/m² tot 
26,45 euro/m², oftewel een gemiddelde prijs van 25,06 euro/m² (peildatum 
medio 2005). In zijn rapport oordeelde de taxateur derhalve dat 25,06 euro/m² 
het prijsniveau was waarop transacties plaatsvonden tussen een redelijke koper 
en verkoper, en dat dit bijgevolg moest worden beschouwd als het prijsniveau 
op de markt. Aangezien de overeenkomst tussen de Ontwikkelaar en de 
gemeente uit 2001 dateert, is bovengenoemde prijs van 25,06 euro/m² 
(basisdatum 2005) door de taxateur teruggerekend tot een prijs van 20 euro/m² 
per 1 januari 2001. 

(36) Daarnaast merkte de onafhankelijke taxateur (bij aansluitend schrijven van 16 
februari 2008 aan de gemeente) op, dat hij zich bewust was van bepaalde 
transacties van de gemeente in de periode 1999-2000 met betrekking tot grond 
in de zone Vrachelen (aan de overkant van het kanaal, dus niet aan dezelfde 
kant als Het Eiland en het project waar het hier om gaat). De bij die transacties 
door de gemeente betaalde prijzen waren respectievelijk 18,15 euro/m² (1999), 
22,70 euro/m² (2000) en 18,80 euro/m² (1999). De laatste transactie (die 
betrekking had op een bebost stuk grond) geschiedde op basis van een taxatie 
van een andere onafhankelijke taxateur. 

(37) De taxateur heeft verklaard dat hij de bovengenoemde transacties niet heeft 
meegenomen in zijn taxatierapport voor De Zwaaikom, omdat deze betrekking 
hebben op een uitbreidingslocatie, die minder duur is om te exploiteren dan het 
gebied De Zwaaikom. Dit heeft tot gevolg dat de prijs voor ruwe bouwgrond in 
Vrachelen hoger is. De taxateur concludeert echter dat, aangezien deze prijzen 
in overeenstemming zijn met de taxatie die hij heeft verricht voor De 
Zwaaikom, de prijs van 20 euro/m² die hij in zijn rapport aangeeft, door deze 
transacties wordt ondersteund. 

(38) Gebaseerd op de verklaring van de onafhankelijke taxateur in zijn rapport en 
brief, stemt de Commissie in met de manier waarop de evaluatie is verricht en 
de conclusie dat 20 euro/m² een redelijke marktprijs is voor de grond in het 
gebied De Zwaaikom in 2001. 

(39) Een belangrijk kenmerk van dit project is dat de gemeente Oosterhout een deel 
van de kosten die doorgaans door de overheid worden gedragen (met name voor 
de verplaatsing van de betonfabriek van Struyk Verwo), aan de Ontwikkelaar 
wilde doorberekenen in de vorm van de zogenoemde exploitatiebijdrage.  

(40) Zoals uiteen is gezet in de taxatie van de onafhankelijke deskundige, is het 
algemeen bekend dat de mogelijkheid voor de gemeente om voor dergelijke 
kosten een compensatie te ontvangen beperkt waren. De plaatselijke belastingen 

                                                           
6 De vergelijkingsmethode werd voor de taxatie van grond door de Commissie onder meer passend 

geacht in haar beschikking van 14 december 2004, 2005/664/EU, Aircraft Services Lemwerder, PB L 
247 van 23 september 2005, blz. 32, punt 20. 
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zorgden voor een redelijke opbrengst, maar waren onvoldoende, de 
exploitatiebijdragen zijn op basis van vrijwillige betaling (dat wil zeggen het 
resultaat van onderhandelingen tussen de partijen), privaatrechtelijke 
overeenkomsten waren niet haalbaar. Daarom werd besloten om deze 
exploitatiebijdrage te verwerken in het totale bedrag dat door de Ontwikkelaar 
zou moeten worden betaald voor de te verwerven grond. Met andere woorden 
de gemeente stelde als eis dat de Ontwikkelaar een bijdrage zou leveren aan de 
algemene kosten (infrastructuur, verplaatsing), die in principe uitsluitend 
worden gedragen door de gemeente zelf. Aangezien de Ontwikkelaar wilde dat 
het project zou worden gerealiseerd en reeds een aanzienlijk stuk grond had, 
stemde hij daarmee in. 

(41) In 2001 stelden de gemeente Oosterhout en de Ontwikkelaar dit door de 
Ontwikkelaar te betalen totaalbedrag in overleg vast op 15,5 miljoen gulden 
(circa 7,0 miljoen euro). Gelet op de verkoop door de gemeente van 8,6 hectare 
grond met een getaxeerde gemiddelde waarde van 20 euro/m², zou de 
prijscomponent van het totale voor de grondverwerving te betalen bedrag 
(peildatum 1 januari 2001) uitkomen op circa 1 750 000 euro. De door de 
Ontwikkelaar te betalen exploitatiebijdrage zou daarmee uitkomen op 5 275 000 
euro. Volgens de taxateur is het gemeentelijk kostenverhaal (via de 
exploitatiebijdrage) van ongeveer 5 275 000 euro voor een oppervlakte van 
(toentertijd) circa 6,9 hectare (1,6 hectare vuilstortplaats niet meegerekend), in 
combinatie met de eigen grond van de Ontwikkelaar van circa 4,6 hectare, als 
fors te bestempelen. Indien alleen de grond van de gemeente in aanmerking 
wordt genomen en de gemiddelde bijdrage per bruto m² 77,00 euro is (berekend 
op basis van een oppervlakte van 6,9 hectare voor de grond van de gemeente en 
4,6 hectare voor de grond van de projectontwikkelaar), was de bijdrage per 
bruto m² 46,00 euro. 

(42) Bij deze berekening mag echter niet worden vergeten dat werd gehandeld in 
overeenstemming met wat begin 2001 bekend was in termen van feiten en 
omstandigheden, en met name dat de Ontwikkelaar de onderhouds- en 
beheerskosten voor zijn rekening zou nemen en een heroriëntatieplan zou 
opstellen en uitvoeren (inpakken vuilstort) met het oog op nazorg gedurende 
een periode van vijftig jaar, wat betekent dat er een aanzienlijk risico werd 
genomen. Afgezien hiervan moesten de partijen ook rekening houden met de 
kosten van een tweede verbindingsweg via een brug, die ook voor rekening 
kwam van de ontwikkelaars, en met het percentage sociale of gesubsidieerde 
huurwoningen en sociale of gesubsidieerde woningen voor verkoop aan 
bewoners-eigenaars, alsmede met andere kosten. 

(43) Na de overeenkomst van 2001 zijn de gemeente en de Ontwikkelaar in 2005 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In die samenwerkingsovereenkomst 
stond dat de totaal in rekening te brengen prijs 96,25 euro/m² zou zijn. Die prijs 
was de som van de prijs van de grond en de onderhandelde exploitatiebijdrage. 
Wanneer deze totaalprijs wordt bezien in samenhang met de geraamde 
gemiddelde verkoopprijs voor grond van 25,06 euro/m² in 2005, zou het aandeel 
van de exploitatiebijdrage in de gehanteerde prijs uitkomen op 71,19 euro/m² bij 
een oppervlakte van 8,6 hectare, dus op circa 6,1 miljoen euro. De taxateur 
verklaarde in zijn rapport dat dit feit de conclusie ondersteunt dat de totale prijs 
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die door de gemeente voor de grond in rekening is gebracht aan de hoge kant is, 
of in ieder geval zeker niet te laag. Afgezien hiervan moet worden opgemerkt 
dat de Ontwikkelaar de gemeente een supplement van [10.000-20.000 euro]* 
schuldig is voor elke gebouwde woning boven het geplande aantal van 500 
woningen. 

(44) Teneinde te bepalen of deze totaalprijs een voordeel behelst dat wordt bekostigd 
met staatsmiddelen, moet worden beoordeeld of de gemeente een hogere prijs 
had kunnen krijgen, met name een hogere exploitatiebijdrage. In dit verband 
merkt de Commissie op dat de gemeente een externe consultant – VKZ – 
verzocht heeft een begroting op te stellen waaruit duidelijk wordt wat de winst 
van de Ontwikkelaar zou zijn als gevolg van de ontwikkeling van Het Eiland. 
Bij die beoordeling heeft VKZ rekening gehouden met de totale door de 
Ontwikkelaar te betalen prijs voor de grond (dat wil zeggen de prijs voor de 
ruwe bouwgrond plus de exploitatiebijdrage) samen met alle andere kosten voor 
de ontwikkeling van het gebied, en de totale potentiële inkomsten van de 
Ontwikkelaar als gevolg van dit project. Deze berekening werd door de externe 
consultant VKZ gemaakt op basis van het prijsniveau van 1 januari 2002, dat is 
teruggerekend tot de basisdatum 1 januari 2001. In termen van de contante 
waarde was de verwachte winst voor de Ontwikkelaar per 1 januari 2001 
ongeveer 0 euro (-27 403 euro)7. Dit betekent dat de Ontwikkelaar verlies zou 
hebben geleden als de gemeente een hogere exploitatiebijdrage had gevraagd. 
De Commissie is van mening dat dit nog meer de conclusie ondersteunt dat de 
financiële inspanningen van de Ontwikkelaar echt maximaal waren. Als de 
gemeente een nog hogere financiële bijdrage had afgedwongen, zou de 
Ontwikkelaar niet bereid zijn geweest om aan het project deel te nemen. De 
reden dat de Ontwikkelaar, ondanks de geringe kans op winst, akkoord ging met 
het betalen van deze hoge totaalprijs, was dat hij met de verwezenlijking van het 
project enkele indirecte voordelen wilde behalen. Met name is het zo dat Rotij 
en Vabo (twee aandeelhouders van de Ontwikkelaar) beide een bouwbedrijf 
bezitten, die de Ontwikkelaar zou willen inzetten voor de bouw van de in dit 
project te verwezenlijken woningen. Dit is van belang voor de continuïteit van 
deze bouwbedrijven. Bovendien waren de activiteiten van deze bouwbedrijven 
in de regio Zuidwest-Brabant, waar Oosterhout ligt, tot dusver zeer beperkt. Met 
het project Zwaaikom zouden zij hun activiteiten en hun reputatie in deze regio 
kunnen versterken. Dit is des te belangrijker omdat zij in de nabije toekomst in 
de gemeente Oosterhout nog meer woningbouwprojecten verwachten. 

(45) Met betrekking tot deze taxatie van de grond door de taxateur, die werd verricht 
na het sluiten van de overeenkomst over de grondverkoop, met daarin de te 
betalen prijs, merkt de Commissie tot slot op dat in het verleden ingestemd is 
met taxaties achteraf in het kader van een procedure8. Derhalve, en gebaseerd op 
de hierboven beschreven conclusies van de onafhankelijke taxateur wat de prijs 
van de grond en de exploitatiebijdrage betreft, is de Commissie van mening dat 
de prijs die door de gemeente voor de grond in rekening is gebracht 

                                                           
* Vertrouwelijke informatie, ook hieronder aangegeven door […]. 
7 Begroting opgesteld door VKZ Gebiedseconomie. 
8 Zie de Beschikking van de Commissie van 14 december 2004, 2005/664/EU, Aircraft Services 

Lemwerder, PB L 247 van 23 september 2005, blz. 32, punt 20. 
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marktconform was. De Ontwikkelaar heeft derhalve geen economisch voordeel 
genoten.  

A.2. VERSTORING VAN DE CONCURRENTIE EN EFFECTEN OP DE 
HANDEL 

(46) Gezien het feit dat de Ontwikkelaar geen voordeel is verleend, heeft de 
Commissie de resterende criteria van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag niet 
in detail onderzocht. 

A.3. CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN STAATSSTEUN BIJ DE 
GRONDVERKOOP 

 
(47) Gelet op bovenstaande beoordeling luidt de conclusie van de Commissie dat in 

het onderdeel van de maatregel dat betrekking heeft op de verkoop van grond 
door de gemeente Oosterhout, geen Staatssteun is verleend in de zin van artikel 
87, lid 1, van het EG-Verdrag.  

B. DEKKING VAN HET EXPLOITATIETEKORT 
 
B.1. GEBRUIK VAN STAATSMIDDELEN 
 

(48) Zoals reeds opgemerkt zal het verwachte exploitatietekort van 0,8 miljoen euro 
worden gefinancierd uit de reserves van de gemeente Oosterhout. De 
aanvullende voorziening van 2,9 miljoen euro voor de dekking van mogelijke 
additionele kosten door vertraging in de tenuitvoerlegging van het 
bestemmingsplan en/of hoger dan verwachte kosten voor de verplaatsing van de 
betonfabriek van Struyk Verwo is ten laste gebracht van de algemene 
bedrijfsreserve van het Grondbedrijf (dat deel uitmaakt van de gemeente 
Oosterhout). De 3,6 miljoen euro voor de aanleg van openbare infrastructuur 
wordt gefinancierd uit provinciale middelen waarover de gemeente kan 
beschikken voor stads- en dorpsvernieuwing, alsook uit gemeentelijke reserves. 
Er is derhalve duidelijk sprake van gebruik van staatsmiddelen.  

B.2. SELECTIEF ECONOMISCH VOORDEEL VOOR EEN ONDERNEMING 
 

(49) Ten aanzien van de openbare infrastructuur waarvoor de gemeente zorgt, merkt 
de Commissie het navolgende op. Waar het gaat over deze openbare 
infrastructuur wordt door de gemeente verwezen naar de bouw van onder andere 
een fiets- en voetgangersbrug naar de aangrenzende wijk Vrachelen, 
verbindingswegen met omliggende gebieden en diverse kade- en 
havenvoorzieningen voor het publiek, alsmede de reconstructie van openbaar 
gebied in omliggende buurten. Het gaat hier om infrastructuur waarvan alle 
gebruikers, zowel toekomstige bewoners van het Plangebied als derden, in 
gelijke mate zullen profiteren. 

(50) Het verzorgen van openbare infrastructuur die voor iedereen op gelijke 
voorwaarden toegankelijk is en waarin de louter commerciële markt niet kan 
voorzien, is een typische taak van de overheid9. In dat geval is de betrokken 

                                                           
9 Beschikking van de Commissie van 24 april 2007, N 60/2006 PMR, C(2007) 1431, punt 44. 
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infrastructuur immers een openbaar goed10 en wordt geen enkele marktpartij 
bevoordeeld11. 

(51) Met betrekking tot het voorgaande is de Commissie dus tot de conclusie 
gekomen dat de gemeente Oosterhout, door het verzorgen van de boven 
beschreven openbare infrastructuur, geen selectief voordeel toekent, maar louter 
een taak uit publiek belang vervult. Daarom is de Commissie van oordeel dat er 
wat betreft het verzorgen van deze openbare infrastructuur door de gemeente 
Oosterhout geen sprake is van Staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het 
EG-Verdrag. 

(52) Waar het gaat om de dekking van het tekort dat het gevolg is van de 
verplaatsing van de betonfabriek, is de situatie wellicht anders. De mogelijke 
begunstigde van dit onderdeel van de maatregel is het bedrijf Struyk Verwo, dat 
geld ontvangt om zijn betonfabriek te verplaatsen. 

(53) De Ontwikkelaar Grondexploitatie Maatschappij Eiland Zwaaikom C.V. (en 
toekomstige ontwikkelaars van andere delen van het Zwaaikom-project) zullen 
indirect van de maatregel profiteren omdat zij woningen kunnen bouwen en 
verkopen in het gebied dat grenst aan de fabriek van Struyk Verwo, hetgeen 
thans onmogelijk is vanwege de hoge geluidsniveaus. Aangezien dit onderdeel 
van de aangemelde maatregel slechts aan bepaalde ondernemingen ten goede 
komt, moet het als selectief worden aangemerkt. 

(54) De huidige bewoners van het gebied rondom de betonfabriek van Struyk Verwo 
(360 woningen) zullen eveneens van de maatregel profiteren omdat de 
geluidsniveaus na de verhuizing zullen afnemen. Dit zal de levenskwaliteit 
verhogen en mogelijkerwijs leiden tot hogere verkoopprijzen voor hun huizen. 
Aangezien de bewoners in dit geval echter niet als ondernemingen kunnen 
worden aangemerkt, zal de Commissie verder niet ingaan op deze groep van 
begunstigden, omdat hierbij geen sprake is van Staatssteun. 

(55) Ten aanzien van de in bovenstaand punt 53 genoemde ondernemingen moet de 
Commissie beoordelen of door de financiële bijdrage van de gemeente in de 
kosten van de verplaatsing van Struyk Verwo een economisch voordeel voor 
deze onderneming ontstaat.  

(56) Zoals reeds aangegeven kan de uitvoering van het voorgestelde 
bestemmingsplan geen doorgang vinden wanneer de betonfabriek niet wordt 
verplaatst. Ten eerste is het fabrieksterrein nodig voor de bouw van nieuwe 
woningen en ten tweede zijn woningbouwprojecten onmogelijk vanwege de 
door de fabriek veroorzaakte geluidshinder. 

(57) In dit verband moet er op worden gewezen dat de Nederlandse wet de gemeente 
geen mogelijkheden bood om de Ontwikkelaar te verplichten tot een financiële 
bijdrage in de kosten voor de verplaatsing van de betonfabriek. Daarom 

                                                           
10 Zaak C-31/07, Irish Bus en Dublin Bus, PB C 217 van 15 september 2007. 
11 Beschikking van de Commissie van 19 juli 2006, C-35/2005 Appingendam, C(2006) 3226, punt 33; 

Beschikking van de Commissie van 7 juni 2006, N 478/2004 Ierland CIE, punt 26; Beschikking van 
de Commissie van 17 juli 2002, N356/2002 UK Network Rail, C(2002) 2622 def, punt 70. 
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vrijwaart de beperkte bijdrage van de gemeente in de verplaatsingskosten de 
Ontwikkelaar niet van eventuele kosten die normaal gesproken op zijn budget 
zouden drukken12. Ook betekent het niet dat de gemeente afziet van een heffing 
die normaliter door een marktpartij verschuldigd zou zijn13.  

(58) Ten slotte stelt de Commissie vast dat de Ontwikkelaar met bovengenoemde 
exploitatiebijdrage circa [3.000.000-5.250.000 euro] bijdraagt aan de 
verplaatsingskosten14. De Ontwikkelaar lijkt dus substantieel bij te dragen aan 
de verplaatsingskosten. 

(59) Ten aanzien van het voordeel dat in verband met de verplaatsing eventueel zou 
worden genoten door de betonfabriek van Struyk Verwo merkt de Commissie 
het volgende op: de onderneming is reeds vele jaren op haar huidige plaats 
gevestigd en alle machines zijn reeds afgeschreven. Struyk Verwo wilde daarom 
haar onderneming niet verplaatsen. De Nederlandse wet maakt het mogelijk om 
voor publieke doeleinden grond te onteigenen die bij ondernemingen in bezit is. 
Wanneer de overheid echter van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet zij de 
onderneming daarvoor schadeloos stellen (gedwongen verplaatsing). 

(60) In dit geval hebben de gemeente Oosterhout en Struyk Verwo jarenlang 
onderhandeld over een minnelijke oplossing voor het door de gemeente 
geboden bedrag en zijn zij in een onteigeningsprocedure verwikkeld. De 
taxateur van de gemeente heeft de compensatie voor het verplaatsen van de 
fabriek geraamd op circa [5.000.000-15.000.000 euro]15. In de meest recente 
versie (uit 2005) van het financieel plan voor het gehele Zwaaikom-project gaat 
de gemeente daarom uit van een compensatie van [5.000.000-15.000.000 euro]16 
voor de verplaatsing van de betonfabriek.  

(61) Volgens de uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Nederlandse Raad 
van State van 26 september 2007 bood de gemeente Struyk Verwo echter 
slechts 7 387 780 euro als compensatie voor de verplaatsing (brief van 12 

                                                           
12 Zaak C-387/92, Banco de Credito Industrial, [1994] Jurispr. I-0877, punt 13. 
13 Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van 

de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen, PB C 384 van 
10 december 1998, blz. 3-9, punt 9. 

14 Op grond van wat de partijen volgens de kennisgeving verwachten, maakt dit [40-70%] van de totale 
verplaatsingskosten uit. Deze worden in het financieel plan "Grondexploitatie De Zwaaikom – 
Actualisatie 2005, Gemeente Oosterhout", opgesteld door Van Keulen & Van Zutphen BV, 
vastgesteld op [5.000.000-15.000.000] euro. Dit bedrag is gebaseerd op een "herenakkoord" tussen 
de gemeente Oosterhout en Struyk Beton (thans Stuyk Verwo) van 7 februari 2000. Er zij op 
gewezen dat van die [5.000.000-15.000.000] euro een gedeelte door de gemeente zal worden 
gefinancierd (het totaal van de bijdrage van de gemeente in het exploitatietekort van 0,8 miljoen euro 
en de voorziening van de gemeente voor de verplaatsingskosten van 2,9 miljoen euro), [3.000.000-
5.250.000 euro] door de Ontwikkelaar via de verschuldigde exploitatiebijdrage en de rest door de 
ontwikkelaars van de andere twee delen van de projecten, namelijk Twickel en Struyk (die buiten de 
kennisgeving vallen). De bijdrage van de Ontwikkelaar van [40-70%] is dus groter dan zijn voordeel, 
dat ongeveer 36,8% bedraagt, omdat hij slechts 500 van de in totaal 1360 huizen zou bouwen 
(=36,8%). 

15 "Grondexploitatie De Zwaaikom – Actualisatie 2005, Gemeente Oosterhout" van 15 augustus 2004 
door Van Keulen & Van Zutphen BV, blz. 20, punt 6.2. 

16 "Grondexploitatie De Zwaaikom – Actualisatie 2005, Gemeente Oosterhout" van 15 augustus 2004 
door Van Keulen & Van Zutphen BV, blz. 9, punt 3.3.1. 
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september 2005), terwijl een door Struyk in de arm genomen onafhankelijke 
taxateur de benodigde compensatie bepaalde op 28 544 400 euro17. 

(62) Ten tijde van de melding was het uiteindelijke bedrag dat voor de verplaatsing 
aan Struyk Verwo zou worden toegekend nog niet bekend om de boven 
uiteengezette redenen. Gelet op bovengenoemde onafhankelijke taxatie van de 
redelijke compensatie, kan worden aangenomen dat zowel het bedrag uit het 
financieel plan (circa [5.000.000-15.000.000 euro]) als het bedrag dat op 12 
september 2005 aan Struyk Verwo is geboden (circa 7,4 miljoen euro) aan de 
lage kant is.  

(63) In ieder geval zal de uiteindelijke compensatie nu waarschijnlijk door de rechter 
moeten worden vastgesteld indien geen minnelijke regeling wordt getroffen. De 
Nederlandse rechter zal het bedrag bepalen op grond van taxatierapporten van 
normaliter drie onafhankelijke taxateurs. De Commissie merkt op dat volgens 
de Nederlandse onteigeningswetgeving bij de bepaling van het 
compensatiebedrag in principe geen voordeel, maar louter compensatie voor de 
geleden schade mag worden toegekend aan de onteigende entiteit. 

(64) Gelet op de verschillen tussen het compensatiebedrag dat in het "herenakkoord" 
wordt genoemd en het bedrag uit de onafhankelijke taxatie is de Commissie 
daarnaast van mening dat de gemeente met het treffen van een voorziening van 
2,9 miljoen euro ter dekking van mogelijke additionele kosten door 
vertragingen in de tenuitvoerlegging van het bestemmingsplan en/of hogere 
verplaatsingskosten niet meer dan redelijke voorzorgsmaatregelen heeft 
genomen. 

(65) Gelet op het feit dat het definitieve compensatiebedrag om de boven 
uiteengezette redenen nog niet kon worden vastgesteld en om ervoor te zorgen 
dat geen voordeel wordt toegekend aan Struyk Verwo, noch aan de 
Ontwikkelaar, hebben de Nederlandse autoriteiten de garantie gegeven dat de 
compensatie voor de verplaatsing van Struyk Verwo in geen geval hoger zal 
zijn dan: 
(i) wanneer de onteigeningsprocedure tot een gerechtelijke uitspraak leidt: de 

loutere compensatie voor onteigening die door de Nederlandse rechter op 
grond van de Nederlandse onteigeningswetgeving wordt vastgesteld; 

(ii) wanneer de compensatie via minnelijke schikking tussen de gemeente en 
Struyk Verwo wordt vastgesteld: de compensatie voor de daadwerkelijk 
door Struyk Verwo geleden schade waarvoor deze laatste volgens de 
Nederlandse onteigeningswetgeving recht op compensatie heeft. De 
gemeente zal het overeengekomen bedrag in dat geval voorleggen aan een 
beëdigd registertaxateur, die zich ervan zal vergewissen dat het bedrag niet 
hoger is dan de schadecompensatie waarop de onderneming volgens de 
Nederlandse onteigeningswetgeving recht heeft. 

                                                           
17 Uitspraak van de Raad van State van 26/09/2007 in zaak nr. 200604298/1, punt 2.7.2.4, gepubliceerd 

op 
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=20060429
8/1&verdict_id=18330&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken
&utm_medium=internet&utm_content=200604298/1&utm_term=200604298/1 

 



 14

(66) Tot slot hebben de Nederlandse autoriteiten zich ertoe verbonden de Commissie 
volledig op de hoogte te houden van het verdere verloop van de 
onteigeningsprocedure en van de vaststelling van het compensatiebedrag voor 
Struyk Verwo. 

B.3. VERSTORING VAN DE CONCURRENTIE EN EFFECTEN OP DE 
HANDEL 
 

(67) Als de compensatie wordt vastgesteld zoals hierboven is uiteengezet, is er geen 
sprake van toekenning van een voordeel. De Commissie heeft de overige 
criteria van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag daarom niet in detail 
onderzocht. 

B.4. CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN STAATSSTEUN BIJ HET DEKKEN 
VAN HET EXPLOITATIETEKORT 
 

(68) Gelet op bovenstaande beoordeling is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat in het onderdeel van de maatregel dat betrekking heeft op het dekken van 
het exploitatietekort door de gemeente geen sprake is van Staatssteun in de zin 
van artikel 87, lid 1 van het EG-Verdrag. 

IV. CONCLUSIE 
 
(69) De Commissie heeft derhalve besloten dat de maatregel onder de boven 

uiteengezette omstandigheden geen staatssteun vormt wat betreft de onderdelen 
die betrekking hebben op de grondverkooptransactie en het dekken van het 
exploitatietekort van het project De Zwaaikom. 

(70) Wanneer dit schrijven vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet aan 
derden mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan 
binnen vijftien werkdagen na ontvangst in kennis te stellen. Wanneer de 
Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek 
ontvangt, neemt zij aan dat u ermee instemt dat deze beschikking in haar geheel 
in de oorspronkelijke taal wordt gepubliceerd op 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm   

Uw verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht 
aan: 

 
Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
SPA 3 6/5 
B-1049 Brussel 
Telefax: +32 2 296.12.42 
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Hoogachtend, 

Namens de Commissie 
 
 
 

Neelie Kroes 

Lid van de Commissie 


