
 
Zijne Excellentie de Heer Uri ROSENTHAL 
Minister van Buitenlandse Zaken 
Bezuidenhoutseweg 67 
NL - 2500 EB Den Haag 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel – België 
Téléphone: 00 32 (0) 2 299.11.11. 

 

EUROPESE COMMISSIE 
 
 
 
 
 

Brussel, 05.10.2011 
C(2011) 4940 definitief  

 
 
 
Betreft: Staatssteun SA.31877 (2011/N) – Nederland  

Grondverkoop en woningbouw Apeldoorn 

 
Excellentie, 
 
 
1. PROCEDURE  
 
(1) Op 1 juni 2011 hebben de Nederlandse autoriteiten een steunmaatregel voor 

het pilotproject Kanaalzone Zuid (hierna "Kanaalzone Zuid" genoemd) 
aangemeld inzake de stedelijke herontwikkeling van een stadsgedeelte van 
Apeldoorn1. De gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland zijn van plan 
om dit project, dat deel uitmaakt van het bredere project Kanaalzone, uit te 
voeren in samenwerking met de woningcorporaties Stichting De Woonmensen 
en Woonstichting Ons Huis (hierna "de corporaties" genoemd). 

(2) De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de maatregel voor een deel 
geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, vormt en voor een 
deel staatssteun vormt die ingevolge artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, 
verenigbaar is met de interne markt; de maatregel werd met het oog op de 
rechtszekerheid aangemeld. 

(3) Een deel van het project heeft betrekking op de ontwikkeling van sociale 
huurwoningen, waarmee het algemeen belang is gediend. De Nederlandse 
autoriteiten zijn van mening dat dit deel van het project beantwoordt aan de 
criteria van de dienst van algemeen economisch belang van 2005 en derhalve 
is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting2. In dit besluit wordt enkel het 
deel van het project beoordeeld dat de Nederlandse autoriteiten hebben 
aangemeld3.  

                                                           
1  Het gebied is aangegeven op bladzijde 7 van het Bestemmingsplan, waaruit blijkt dat het om een 

gebied in de binnenstad van Apeldoorn gaat. 
2  PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67-73. 
3  In de volgende punten wordt het deel inzake sociale-woningbouw niettemin vermeld teneinde een 

volledig beeld te geven van het project.  
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2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL  
 

(4) De Kanaalzone is een gebied in Apeldoorn met een oppervlakte van ongeveer 
100 hectare en is gelegen aan een negentiende-eeuws kanaal. Een sterk 
verouderd, verlaten bedrijventerrein in de Kanaalzone vormt een barrière die 
het woongebied van Apeldoorn in een westelijk en een oostelijk gedeelte 
verdeelt. Door de Kanaalzone te herontwikkelen, dat wil zeggen door het 
realiseren van woningen en maatschappelijk en commercieel vastgoed, wil de 
gemeente een geïntegreerd woongebied tot stand brengen. Dit zal zorgen voor 
een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte voor nieuwe woningprojecten 
waarbij een aantal oude fabriekspanden behouden zullen blijven en zullen 
worden gerestaureerd. De herontwikkeling zal ook gepaard gaan met een 
verdere verbetering van de verkeersverbindingen tussen het westelijke en het 
oostelijke gedeelte van de stad.  

 
(5) Het project Kanaalzone bestaat uit een drietal deelprojecten: Noordoost, 

Noordwest en Zuid. De aanmelding heeft uitsluitend betrekking op de 
Kanaalzone Zuid, die het eerst zal worden ontwikkeld. 

 
(6) Om de Kanaalzone Zuid, die ongeveer 7,3 hectare beslaat, te ontwikkelen, 

hebben de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland op 6 november 
2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de twee hiervoor in punt 
1 genoemde woningcorporaties, die op 28 februari 2011 werd gewijzigd. Deze 
overeenkomst voorziet in de ontwikkeling van 75 sociale huurwoningen, 21 
sociale koopwoningen, 156 vrije-sectorwoningen, ongeveer 1300 m2 
maatschappelijk en ongeveer 1080 m2 commercieel vastgoed en een openbare 
ruimte. De ontwikkeling zal voor gezamenlijke rekening en risico tot stand 
worden gebracht door middel van een gezamenlijke projectbegroting: de 
"grondexploitatie"4. 

  
(7) Ongeveer 90% van het gebied waarop het pilotproject betrekking heeft, is op 

dit moment eigendom van de corporaties en de gemeente. Het restant moet 
door de corporaties worden verworven. Volgens de Nederlandse autoriteiten 
die naar de huidige fase van het project verwijzen, lijkt het echter 
waarschijnlijker dat de gemeente de kavels zal moeten verwerven via 
onteigening overeenkomstig de Nederlandse wetgeving inzake onteigening. 
Alle kavels zullen aan de grondexploitatie worden overdragen en bouw- en 
woonrijp worden gemaakt. De bouwrijpe kavels zullen worden overgedragen 
aan de corporaties, die het onroerend goed voor eigen rekening en risico zullen 
ontwikkelen en exploiteren. De kavels die als openbare ruimte zijn 
aangemerkt, zullen aan de gemeente worden overgedragen. 

 
(8) Uit de grondexploitatie blijkt dat de ontwikkelingskosten groter zijn dan de 

verwachte opbrengsten. Dit komt door de relatief hoge kosten van de aankoop 
                                                           
4  De grondexploitatie is de taakomschrijvende voorberekening van de totale kosten en opbrengsten 

van de realisering van het pilotproject volgens de plannen, vergezeld van een beschrijving van 
deze kosten (voor alle sloop- en bouwwerkzaamheden, zoals de kosten voor het bouwrijp maken 
van de kavels en het saneren van de bodem met het oog op woningbouw), in het kader van de 
overeenkomst. Zie punt 1 van de samenwerkingsovereenkomst van 6 november 2008 (hierna 
"Samenwerkingsovereenkomst" of "SOK" genoemd). 



3 

van de kavels, die bestaan in het uitkopen van ondernemingen en het bouwrijp 
maken van de kavels na het voorgaande industriële gebruik. Om vast te 
kunnen stellen of de geraamde kosten marktconform zijn, heeft de gemeente 
een externe en onafhankelijke vastgoeddeskundige geraadpleegd5. In diens 
taxatierapport van 14 februari 2011 werd verklaard dat de voor de 
grondexploitatie gemaakte ramingen de vooruitzichten en haalbaarheid van 
het project daadwerkelijk weergeven.  

 
(9) Om het tekort te dekken is in de Samenwerkingsovereenkomst bedongen dat 

de drie partijen (de corporaties, de gemeente en de provincie) financieel aan de 
grondexploitatie zullen bijdragen. Deze bijdrage beloopt ongeveer […]* 
miljoen euro. Ongeveer […]% is afkomstig van de corporaties en ongeveer 
[tussen de 40 en 60]% wordt bijgedragen door de gemeente en de provincie en 
is derhalve afkomstig uit staatsmiddelen. 

 
(10) Volgens de Nederlandse autoriteiten zou het project economisch niet haalbaar 

zijn zonder overheidsbijdrage. Bijgevolg zou het zonder de bijdragen van de 
gemeente en de provincie niet kunnen worden gerealiseerd. Bovendien hebben 
de bijdragen alleen betrekking op het pilotproject, dat betrekkelijk klein van 
omvang is. De Nederlandse autoriteiten stellen voorts dat de wijziging van het 
bestemmingsplan van industrieel naar residentieel gebruik bij stedelijke 
ontwikkelingsprojecten de sanering van de bodem kan behelzen. Dergelijke 
kosten vormen echter vaak een kleiner deel van de totale kosten van het 
project en de sanering heeft op zich ook geen specifieke milieudoelstelling, 
maar maakt een integrerend deel uit van de herontwikkeling van de grond.  

 
A. Grondverkopen 
   
(11) Met de verwezenlijking van dit project zijn verschillende grondtransacties 

gemoeid. 
 
(12) Sinds 2004 hebben de corporaties en de gemeente kavels aangekocht die 

momenteel 90% uitmaken van alle te herontwikkelen grond, zoals beschreven 
in punt 6. 

 
(13) Op een aantal van die kavels werd verontreiniging vastgesteld door het 

vroegere industriële gebruik ervan6. In één geval is de verontreiniging van die 
aard dat de voormalige eigenaar op grond van de destijds7 toepasselijke 
Nederlandse milieuwetgeving een bevel tot sanering zou hebben ontvangen 
indien hij zijn commerciële activiteiten op het terrein in kwestie had 
voortgezet. De kosten voor deze sanering werden vastgesteld in het rapport 
van de deskundigen en bijgevolg in mindering gebracht op de geraamde 
grondwaarde, wat m.a.w. tot een lagere aankoopprijs leidde. Met betrekking 

                                                           
5  VGG Adviseurs en Van Heijst en Partners.  
*  Zakengeheim 
6  De Nederlandse autoriteiten hebben meegedeeld dat verontreiniging die vóór 1975 plaatsvond, 

volgens de Nederlandse wetgeving wordt geacht historische vervuiling te zijn waarvoor de 
eigenaar/vervuiler niet langer verantwoordelijk kan worden gesteld. In dit verband werd 
aangevoerd dat alle verontreiniging, op één geval na, vóór 1975 plaatsvond. 

7  Jaar 2000. 
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tot de rest van de kavels hebben de Nederlandse autoriteiten meegedeeld dat 
geen bevel tot sanering zou zijn vereist. Een aantal kavels dienen weliswaar te 
worden gesaneerd, maar de voormalige eigenaren zijn failliet gegaan en 
mogelijke vorderingen tegen deze partijen kunnen niet meer onder de 
toepasselijke Nederlandse wetgeving worden geregistreerd.  

 
(14) De corporaties en de gemeente zullen hun gronden inbrengen in de 

grondexploitatie tegen een waarde die is samengesteld uit de historische 
aankoopsom, vermeerderd met een rentevergoeding van […]% per jaar, te 
rekenen tot 1 juli 2008, of, indien dit later is, het moment van 
eigendomsverkrijging. Volgens het hiervoor genoemde taxatierapport zijn 
deze waarden en de jaarlijkse rentevergoeding marktconform.  

 
(15) Het plangebied zal geschikt worden gemaakt voor bebouwing en bewoning, 

wat werkzaamheden met zich zal brengen als sloop en, waar nodig, sanering. 
De bouwkavels zullen aan de corporaties worden overgedragen tegen de 
marktwaarde, die is berekend volgens de residuele grondwaardemethode. Bij 
deze top down methode is de uitgifteprijs het residu van de verwachte 
opbrengsten, verminderd met de kosten en vermeerderd met een opslag voor 
winst en risico. Het taxatierapport van de deskundigen bevestigt dat dit een in 
Nederland gebruikelijke methode is om bij dergelijke projecten de 
marktwaarde te berekenen en acht deze marktconform. 

 
 

B. Dekking van het tekort van het project 
 

(16) Op grond van de ramingen van de gemeente is de grondexploitatie als 
volgt samengesteld: 

 
 

Kosten (* 1000 euro) 
 

 
Baten (* 1000 euro) 

Aankoop van grond 
 

[…] Opbrengst bouwkavels 
Sociale huurwoningen 

[…] 

Bodemsanering […] Opbrengst bouwkavels 
overige woningen 

[…] 

Afvalwaterafvoer […] Overige verkoopopbrengsten […] 
Woonrijp maken kavels […] Bijdrage corporaties […] 
Voorbereiding, administratie  […] Bijdrage gemeente […] 
Andere kosten […] Bijdrage provincie […] 
Afdrachten structuurdragers […]  
Totaal 
 

[…] Totaal […] 

 
(17) Zoals uit de grondexploitatie kan worden opgemaakt, worden de opbrengsten 

van de verkoop van bouwkavels en andere grond op ongeveer […] miljoen 
euro geschat, terwijl de totale kosten van de grondexploitatie naar verwachting 
ongeveer […] miljoen euro zullen belopen. Dientengevolge zal het tekort naar 
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verwachting ongeveer […] miljoen euro bedragen. Dit tekort zal worden 
gedekt met bijdragen van alle partijen: de corporaties zullen ongeveer […] 
miljoen euro bijdragen, de gemeente ongeveer 2,7 miljoen euro en de 
provincie ongeveer 3,06 miljoen euro. De totale overheidsbijdrage beloopt 
derhalve ongeveer 5,8 miljoen euro. 

 
(18) Van de overheidsbijdrage zal een bedrag van ongeveer […] miljoen euro in 

een fonds worden gestort dat de kosten dekt van de ontwikkeling van 
openbare voorzieningen als voetgangerszones, straten, verlichting etc. Dit 
fonds wordt gebruikt voor de financiering van voorzieningen in heel 
Apeldoorn. 

 
(19) Na voltooiing van het project zal de gemeente een eindbalans overleggen die 

door een registeraccountant moet worden goedgekeurd. Indien daaruit een 
tekort naar voren komt, zullen de drie partijen elk de verliezen voor een derde 
voor hun rekening nemen. 

 
3. EVALUATIE  
 
(20) Onderzocht moet worden of de aangemelde maatregel kan worden aangemerkt 

als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Dit is het geval 
wanneer de steun voldoet aan alle cumulatieve criteria van dat artikel, volgens 
welke "behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, de 
steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 
onverenigbaar zijn met de interne markt, voor zover deze steun het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt". 
 

(21) De verschillende elementen die vragen inzake staatssteun kunnen oproepen, 
zullen afzonderlijk worden beoordeeld. De potentiële begunstigden van de 
steun zijn de voormalige landeigenaren van de verontreinigde terreinen, de 
grondexploitatie en de corporaties.  

 
A. Aankoop van verontreinigde terreinen 

 
(22) Wanneer de Staat verontreinigde terreinen verwerft, kan hij staatssteun voor 

saneringskosten aan de voormalige eigenaren van de terreinen verlenen, indien 
deze overeenkomstig nationale en/of Europese wetgeving aansprakelijk zijn.  

 
(23) In het onderhavige geval hebben de Nederlandse autoriteiten bevestigd dat er 

slechts één verontreinigd terrein is waarbij de voormalige eigenaar 
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving aansprakelijk is voor de 
saneringskosten. In dit geval werden de saneringskosten in de taxatierapporten 
in aanmerking genomen, d.w.z. de deskundige bracht bij het bepalen van de 
uiteindelijke waarde van het terrein dergelijke kosten in mindering op de 
oorspronkelijke raming en de koper, de gemeente of de corporaties, verwierf 
de kavel tegen een lagere prijs (zie bovenstaand punt 13). Aangezien de exacte 
kosten van de sanering ten tijde van de verkoop van de grond gekend waren, 
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diende geen "claw-back"-clausule in het verkoopcontract te worden 
opgenomen. 

 
(24) In het licht van het voorgaande was er geen sprake van staatssteun aan de 

voormalige eigenaars van de verontreinigde terreinen. 
  

B. Grondverkopen aan de grondexploitatie 
 
(25) Het bestaan van een economisch voordeel bij de verkoop van gemeentegrond 

aan de grondexploitatie moet worden beoordeeld in het licht van de 
mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de 
verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties8 (hierna: "de 
mededeling" genoemd). 

 
(26) 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 goed9 
voordat over de verkoop wordt onderhandeld, om de marktwaarde van het 
onroerend goed te kunnen vaststellen op basis van algemeen aanvaarde 
marktindicaties en taxatiecriteria. 

 
(27) De gemeente Apeldoorn heeft een externe en onafhankelijke taxateur verzocht 

om alle grondtransacties te onderzoeken tussen de gemeente en de 
grondexploitatie10. Het taxatierapport van 14 februari 2011 bevat de 
beoordelingen van de waarde van de kavels bij inbreng in de grondexploitatie, 
de marktwaarde van de bouwkavels volgens de residuele 
grondwaardemethode en de marktconformiteit van de in de grondexploitatie 
opgevoerde kosten. 

  
(28) Op grond van de conclusies van de onafhankelijke deskundige wordt 

aangenomen dat alle transacties hebben plaatsgevonden op voorwaarden en 
tegen prijzen die conform het marktniveau zijn11. In het licht daarvan is de 
grondexploitatie geen economisch voordeel verleend. 

                                                           
8  PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3. 
9  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. 

10  VGG Adviseurs en Van Heijst en Partners is een particuliere onderneming die gespecialiseerd is 
in de taxatie van onroerend goed, als zodanig is erkend en onafhankelijke taxaties verricht. 

11  Het taxatierapport van de deskundige neemt eveneens het feit in aanmerking dat de 
oorspronkelijke aankoopprijzen zijn verminderd met de kosten van de sloop, die als onderdeel van 
het project zal worden uitgevoerd. Op die manier dragen feitelijk de vorige eigenaars van de 
kavels dergelijke kosten. Deze sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om te voldoen aan de 
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 Conclusie ten aanzien van staatssteun bij de grondverkoop 
 
(29) In het licht van de bovenstaande conclusie dat de grondexploitatie geen 

voordeel is verleend door de grondverkoop, is het niet nodig om de resterende 
criteria van artikel 107, lid 1, in detail te onderzoeken. 

  
(30) Derhalve kan worden geconcludeerd dat het deel van de maatregel dat op de 

grondverkoop aan de grondexploitatie betrekking heeft, geen verlening van 
staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, inhoudt. 

 
C. Staatssteun voor de grondexploitatie en de corporaties door 
gedeeltelijke dekking van het tekort van het project 

 
C.1. Gebruik van staatsmiddelen 

 
(31) De bijdrage die staatssteun zou kunnen inhouden, bedraagt ongeveer 

5,8 miljoen euro. Aangezien dit bedrag door de gemeente Apeldoorn en de 
provincie Gelderland zal worden verstrekt, is er duidelijk van staatsmiddelen 
sprake12. 

 
C.2. Selectief economisch voordeel voor een onderneming 

 
(32) Voor zover de maatregel een deel van de reële verliezen van het project 

compenseert, is deze duidelijk selectief aangezien de gevolgen ervan zich 
beperken tot de bij dit project betrokken ondernemingen, te weten de twee 
betrokken woningcorporaties13. 

 
C.3. Vervalsing van de mededinging 

 
(33) Gelet op het bovenstaande zou het project niet worden uitgevoerd wanneer de 

reële verliezen van het project niet uit staatsmiddelen worden gecompenseerd. 
De steun veroorzaakt dus een rechtstreekse verstoring van de mededinging op 
de woningmarkt aangezien er nieuwe woningen op de markt zullen komen die 
er anders niet zouden zijn. 

 

                                                                                                                                                                      
eisen die worden gesteld aan voor bewoning bestemde grond en die strenger zijn dan de eisen 
voor industriegronden.  

12  Van deze bijdrage is een bedrag van ongeveer […] miljoen euro bestemd voor de ontwikkeling 
van openbare voorzieningen, zoals infrastructuur. Deze voorzieningen komen niet uitsluitend een 
specifiek gebied zoals het plangebied ten goede, maar heel Apeldoorn en dus ook de 
(toekomstige) bewoners van het plangebied en van Apeldoorn en andere derden. 

13  Alhoewel het tekort van het project door de partijen bij de overeenkomst gelijkelijk zal worden 
gedragen, is bij de berekening van het verwachte tekort al een reserve in acht genomen die in het 
licht van de huidige marktomstandigheden voor bouwprojecten waarschijnlijk niet zal worden 
overschreden.  
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C.4. Verstoring van het handelsverkeer binnen de Unie 
 
(34) Niet alleen Nederlandse ondernemingen, maar ook ondernemingen uit andere 

lidstaten zijn in Nederland actief in de bouwsector. Het kan daarom niet 
worden uitgesloten dat de maatregel het handelsverkeer binnen de EU kan 
verstoren14. 

 
 Conclusie inzake staatssteun voor de gedeeltelijke dekking van het tekort van 

het project  
 
(35) Aangezien aan alle criteria van artikel 107, lid 1, is voldaan, kan worden 

geconcludeerd dat de voor het gedeeltelijk dekken van de reële verliezen van 
het project bestemde overheidsbijdrage staatssteun voor de grondexploitatie en 
de woningcorporaties vormt.  
 
C.5. Verenigbaarheid van de milieusteun 

 
(36) De steun heeft gedeeltelijk tot doel verontreinigde terreinen te saneren: zoals 

hierboven uiteengezet in de punten 6 en 10 zijn een aantal van de betrokken 
kavels verontreinigde terreinen in de zin van de communautaire richtsnoeren 
inzake staatssteun voor milieubescherming15 (hierna "de richtsnoeren 
milieubescherming" genoemd)16 en vallen de saneringskosten van het project 
derhalve onder de sanering van verontreinigde terreinen, waarop punt 3.1.10 
van de richtsnoeren milieubescherming van toepassing is.  

 
(37) In punt 132 van de richtsnoeren milieubescherming is bepaald dat geen steun 

voor sanering mag worden toegekend wanneer vaststaat wie de vervuiler is en 
deze krachtens het in de lidstaten toepasselijke recht aansprakelijk is. Zoals 
hierboven onder A. werd toegelicht, heeft de enige vervuiler die voor zijn 
vervuiling aansprakelijk was, de saneringskosten gedragen door middel van 
een verlaagde verkoopprijs. 

 
(38) Wat de kavels betreft die nog moeten worden verworven, zal bij de krachtens 

de Nederlandse wetgeving inzake onteigening uitgevoerde 
onteigeningsprocedure rekening worden gehouden met mogelijke 
saneringskosten. Wanneer achteraf verdere verontreiniging optreedt, neemt de 
Commissie kennis van de toezegging van de Nederlandse autoriteiten dat de 
gemeente bij wet verplicht is procedures in te leiden om, waar mogelijk, 
kosten te verhalen.  

 
(39) Volgens punt 133 van de richtsnoeren milieubescherming bedraagt de 

maximale steunintensiteit 100%. Dit percentage zal in de onderhavige zaak 
                                                           
14  Beschikking N 555/2008 van de Commissie van 14 oktober 2009, Mill en St. Hubert, C (2009) 

7686, punt 38. 
15  PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1. 
16  Definitie in punt 70 (27) van de richtsnoeren milieubescherming: "verontreinigde locatie: een 

locatie waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er ten gevolge van menselijk toedoen gevaarlijke 
stoffen zijn aangetroffen in zodanige concentraties dat zij een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen, rekening houdende met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik van de grond." 
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niet worden overschreden, aangezien de corporaties de kosten gedeeltelijk 
dragen.  

 
(40) De steun voor saneringskosten is dan ook verenigbaar met de interne markt op 

grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, zoals uitgelegd in de 
richtsnoeren milieubescherming. 

 
C.6. Verenigbaarheid van de resterende steun met de interne markt  

 
(41) Na de vaststelling dat de aangemelde maatregel staatssteun inhoudt in de zin 

van artikel 107, lid 1, VWEU, moet worden onderzocht of de maatregel 
niettemin verenigbaar is met de interne markt. 

 
(42) Artikel 107, lid 2, VWEU, geeft een opsomming van bepaalde soorten 

steunmaatregelen die verenigbaar met de interne markt zijn. Ten aanzien van 
deze maatregel zijn de uitzonderingen onder a), b) en c) niet van toepassing; 
de Nederlandse autoriteiten hebben ook niet aangevoerd dat dit wel het geval 
zou kunnen zijn. 

 
(43) Artikel 107, lid 3, VWEU geeft een opsomming van bepaalde soorten 

steunmaatregelen die verenigbaar met de interne markt kunnen worden 
beschouwd. De gemeente Apeldoorn is niet gelegen in een steungebied en 
komt daarom niet in aanmerking voor regionale steun uit hoofde van artikel 
107, lid 3, onder a) of c). 

  
(44) De uitzondering van artikel 107, lid 3, onder b), is niet van toepassing. Ook de 

culturele uitzondering onder d) is niet van toepassing, aangezien dit project in 
hoofdzaak is gericht op de realisering van nieuwe gebouwen en de renovatie 
van bestaande gebouwen slechts een bijkomende activiteit is. 

 
(45) Voorts zal worden onderzocht of de steun die de maatregel inhoudt 

rechtstreeks verenigbaar kan worden geacht op grond van de uitzondering van 
artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, die bepaalt dat "steunmaatregelen om de 
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 
bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken" als verenigbaar met de 
interne markt kunnen worden beschouwd, "mits de voorwaarden waaronder 
het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad". 

 
(46) Bij het onderzoek of steun rechtstreeks verenigbaar is uit hoofde van artikel 

107, lid 3, onder c), VWEU, neemt de Commissie in aanmerking of de 
steunmaatregel gericht is op een duidelijk omschreven EU-doelstelling en of 
de steunmaatregel in vergelijking met andere beleidsinstrumenten een geschikt 
instrument is om het probleem op te lossen. De steun moet in dit licht 
doelgericht zijn en noodzakelijk om het beoogde doel te bereiken. Voorts 
moet de steun evenredig zijn met het beoogde doel en de voorwaarden 
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt niet zodanig veranderen dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad. 
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 Duidelijk omschreven EU-doelstelling 
 
(47) Volgens de artikelen 3 VEU en 174 VWEU vormt economische en sociale 

samenhang een doelstelling van de EU. Het versterken van economische en 
sociale samenhang impliceert de verbetering van het stadsmilieu en van de 
levenskwaliteit in het gebied. 

  
(48) Erkend wordt dat het cohesiebeleid kan bijdragen tot de totstandkoming van 

duurzame gemeenschappen, door ervoor te zorgen dat economische, sociale en 
ecologische vraagstukken worden aangepakt door middel van geïntegreerde 
strategieën voor de vernieuwing, revitalisatie en ontwikkeling van zowel 
stedelijke als plattelandsgebieden. Dit kan op verschillende manieren worden 
bereikt. 

  
(49) Door van het woongebied in Apeldoorn een geïntegreerd geheel te maken 

door middel van nieuwe woningbouw en verbetering van de 
verkeersverbindingen, zal de Kanaalzone Zuid bijdragen tot de samenhang in 
de stad. Ook zal de bodemsanering van bepaalde bouwkavels de kwaliteit van 
het stadsmilieu en de levenskwaliteit voor alle inwoners verbeteren. 

  
(50) Een ander doel van het pilotproject bestaat in het efficiënt gebruik van de 

schaarse ruimte in Apeldoorn voor nieuwe woningen. Door het verouderde 
industrieterrein te revitaliseren, is ongebreidelde stadsuitbreiding niet nodig. 
Dit voorkomt ook een onnodige druk op het milieu als gevolg van 
bijvoorbeeld een toename van het forensenverkeer. Het stadsmilieu en de 
levenskwaliteit hebben daarom profijt van deze herontwikkelingsprojecten. 

 
(51) De revitalisering van beschikbare stedelijke ruimte dient een algemeen belang 

en wordt door de Commissie in diverse mededelingen actief aangemoedigd17. 
Dit kan daarom als een duidelijk omschreven doelstelling van de Unie worden 
beschouwd, zoals vastgelegd in en beschermd door artikel 107, lid 3, onder c). 

 
(52) Op grond van de bovenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat 

de fysieke, economische en sociale revitalisering van stedelijke gebieden 
duidelijk een EU-doelstelling in de zin van de artikelen 3 VEU en 174 VWEU 
is. De desbetreffende maatregel ondersteunt dan ook de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Unie en kan dus worden geacht in het algemeen 
belang te zijn. 

 
 
 

                                                           
17  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een Thematische 

strategie voor het stadsmilieu; COM (2005) 718 van 11.1.2006, blz. 10 (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad). Zie ook: mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Naar een 
thematische strategie voor het stadsmilieu", PB C 98 van 23.4.2004, blz. 28. 
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 Geschiktheid van de maatregel 
 
(53) De geraamde kosten van het project Kanaalzone Zuid zijn aanzienlijk hoger 

dan de opbrengsten. De hoge projectkosten zijn inherent aan het plan voor 
revitalisering vanwege de noodzakelijk aankopen en voorbereidende 
werkzaamheden. Dit project kan daarom niet worden gerealiseerd zonder 
financiële steun van de overheid. De steunverlening aan de corporaties is 
daarom een geschikte maatregel om ervoor te zorgen dat de door de gemeente 
bepaalde doelstellingen worden gehaald. 

 
Evenredigheidsbeginsel 

 
(54) De corporaties enerzijds en de gemeente en de provincie anderzijds zullen aan 

de grondexploitatie bijdragen18. De geraamde verliezen zijn bijna […] zo hoog 
als de steun die uit staatsmiddelen zal worden verleend en deze dekt het tekort 
dus maar gedeeltelijk. 

  
(55) In de Samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de gemeente na de 

voltooiing van het project een eindafrekening zal overleggen met alle 
gemaakte kosten en behaalde opbrengsten. Indien daaruit een tekort naar 
voren komt, zullen de drie partijen de verliezen gelijkelijk voor hun rekening 
nemen. 

 
(56) Na verdeling van het saldo zal een ex-post waardering van de kosten en 

opbrengsten voor de corporaties plaatsvinden, die door een registeraccountant 
moet worden goedgekeurd. Indien uit de berekeningen blijkt dat de 
opbrengsten van het project hoger zijn dan de kosten, zal een onafhankelijke 
deskundige onderzoeken of het gerealiseerde rendement hoger is dan 
marktconform. Wanneer dit het geval is, zal het gedeelte van het rendement 
dat een marktconform niveau overstijgt, aan de gemeente en de provincie 
worden terugbetaald19. 

 
(57) De ex-post waarderingen waarin de Samenwerkingsovereenkomst voorziet, 

zorgen voor een evenredig steunbedrag, aangezien de corporaties alleen 
worden gecompenseerd voor zover dat voor de uitvoering van het project 
nodig is, zodat overcompensatie wordt uitgesloten20. 

  
Vervalsing van de mededinging 

 
(58) De gedeeltelijke compensatie van de verliezen van het project maakt de 

realisering van het project mogelijk. Zonder de steun zou geen van de 
corporaties het project uitvoeren en het onroerend goed niet worden 
ontwikkeld. Bijgevolg wordt de positie van de betreffende corporaties 

                                                           
18  De corporaties zullen ongeveer […] miljoen euro bijdragen en de gemeente en de provincie 

ongeveer […] miljoen euro, zoals hierboven aangegeven. 
19  Punt 12.5 SOK. 
20  Zie voor een soortgelijke benadering inzake evenredigheid: Beschikking C 33/2005 van de 

Commissie van 4 april 2006, Haaksbergen, C(2006) 1184, punt 43, en Beschikking N 555/2008 
van de Commissie van 14 oktober 2009, Mill en St. Hubert, C (2009) 7686, punt 38. 
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verstevigd ten opzichte van hun concurrenten, zodat de steun het 
handelsverkeer ongunstig beïnvloedt. 

 
(59) De verliezen van het project zijn echter inherent aan het 

herontwikkelingsproject en de gedeeltelijke compensatie levert een 
marktdeelnemer geen onrechtmatig voordeel op. Gewaarborgd is dat de 
compensatie een marktconform niveau niet overstijgt en de corporaties geen 
middelen verschaft die zij voor toekomstige individuele projecten kunnen 
gebruiken teneinde de mededinging te vervalsen en het handelsverkeer 
ongunstig te beïnvloeden. 

 
(60) De vervalsing van de mededinging en de mogelijke negatieve gevolgen 

daarvan voor het handelsverkeer binnen de Unie wegen niet op tegen de 
positieve gevolgen van het project voor de levensvatbaarheid op lange termijn 
van het plangebied. 

 
 Conclusie inzake staatssteun voor de gedeeltelijke dekking van het tekort van 

het project 
 
(61) Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert de Commissie dat de 

steun die de reële, ex post berekende en door een onafhankelijke deskundige 
goedgekeurde verliezen van het project dekt, verenigbaar is met de interne 
markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c). 

 

 
4. CONCLUSIE 
 
 
De Commissie heeft derhalve besloten: 

-  dat de grondverkoop door de gemeente Apeldoorn en het verschaffen van 
algemene infrastructuur geen staatssteun vormen; 

-  dat de maatregel op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, verenigbare 
staatssteun vormt voor zover het de compensatie van de reële verliezen van het 
project betreft. 
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Indien deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen worden 
bekendgemaakt aan derde partijen, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen 
vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt 
de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan 
neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de 
volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op het internet: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm.  
 
Uw verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: 
 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
J-70 3/225 
1049 Brussel 
België 
Fax.: +32 229-61242 
  

 

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter 

 

 
 


