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Transformatie van
vastgoed voor de opvang
van asielzoekers
De overheid en de markt lijken het erover
eens te zijn dat transformatie van leegstand
en/of verouderd vastgoed de toekomst heeft.
Tegelijkertijd wordt Nederland geconfronteerd met een grote toestroom van vluchtelingen uit conflictgebieden elders in de wereld. Gemeenten worden geacht om binnen
hun mogelijkheden een bijdrage te leveren
aan de opvang van deze vluchtelingen
(asielzoekers). In dit artikel wordt ingegaan
op enkele juridische aspecten van transformatie van vastgoed, in het bijzonder ten behoeve van deze opvang. Centraal daarbij
staan ten eerste de (recente) wijzigingen in
het Besluit omgevingsrecht en de inmiddels
daarover gevormde jurisprudentie. Voorts
zal daarbij worden ingegaan op een aantal
juridische aspecten met betrekking tot de
uitvoering van transformatie van vastgoed
ten behoeve van vluchtelingen.
1.
Inleiding
Medio 2015 stond ongeveer 7 997 000 m2 van het totaal
beschikbare metrage aan kantoorruimte van circa
49 533 000 m2 leeg, oftewel 16,1%.1 Tel daar de groeiende
behoefte aan woningen bij op en het spreekt welhaast
voor zich dat de transformatie van leegstaand vastgoed,
zoals kantoorgebouwen, naar woningen (bijvoorbeeld
studentenwoningen) een ware trend is.2 Het afgelopen
jaar is daarnaast de vraag naar huisvesting van asielzoekers
sterk toegenomen. Voor het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (hierna: COA) betekent dit een zoektocht
naar voldoende opvangcapaciteit. De behoefte aan deze
opvangcapaciteit wordt zelfs wel eens genoemd als (de)
oplossing voor de kantorenleegstand: van de leegstaande

kantoren zou 800 000 m2 zijn om te bouwen tot woningen
voor zogenoemde ‘statushouders’ (vluchtelingen met een
verblijfsvergunning op basis van de Vreemdelingenwet
2000).3, 4 Reden om aandacht te besteden aan enkele juridisch-planologische aspecten van transformatie van
vastgoed, in het bijzonder ten behoeve van deze opvang,
waaronder de (recente) wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht en de inmiddels daarover gevormde jurisprudentie.5 Voorts zal kort stilgestaan worden bij een aantal
aspecten met betrekking tot uitvoering van transformatie.
2.
Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht
Per 1 november 2014 en 9 september 2015 zijn belangrijke
wijzingen van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor)
in werking getreden, welke (mede) een gevolg zijn van
het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (hierna:
Chw). Deze wijzigingen hebben de reikwijdte van de
zogenoemde ‘planologische kruimelgevallenlijst’ verruimd.6 In de op die lijst genoemde gevallen kan kort
gezegd een omgevingsvergunning, ondanks strijdigheid
met het bestemmingsplan, tóch worden verleend.7 De
planologische kruimelgevallenlijst bevat vooral bijbehorende bouwwerken van beperkte omvang, maar de verruiming maakt dat de lijst ook van toepassing kan zijn
op (grootschalige) transformatie van vastgoed.
2.1. Wijzigingen per 1 november 2014
Bij wet van 28 maart 2013 is de werkingsduur van de Chw
met onbepaalde tijd verlengd (‘permanent gemaakt’),
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Bron: DTZ Zadelhoff, ‘Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 2015’, te raadplegen op www.dtz.nl.
Sommigen spreken zelfs van een historisch woningtekort, dat in de maak zou zijn, zoals Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems
aan de TU Delft, tijdens het Wooncongres op 3 november 2015 van OTB en Platform31 op de Haagse Hogeschool (bron: www.vastgoedmarkt.nl).
Zie ‘Oplossing voor kantorenleegstand: ruimte voor 20.000 vluchtelingen’, PropertyNL, magazine afl. 10, 23 oktober 2015.
Wij wijzen in het kader van deze behoefte kortheidshalve op het recent ingediende wetsvoorstel in verband met het tijdelijk uitbreiden
van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders. Dit wetsvoorstel strekt er – kort
gezegd – toe om toegelaten instellingen tijdelijk toe te staan om verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor
huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van houders van een verblijfsvergunning (zie Kamerstukken II 2015/16, 34403).
Zie voor een uitgebreide bespreking van juridische aspecten van transformatie van vastgoed: M.A. Wintgens & J.J. Hoekstra, Juridische
aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2015.
Zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 2 Wabo, in samenhang met artikel 2.7 Bor en artikel 4 onderdeel 9 van bijlage II bij
het Bor.
Zie voor lezenswaardige schets van (wets)geschiedenis van deze lijst: D. Meloni & P. Naayen, ‘De planologische kruimellijst: ervaringen
in de praktijk’, PRO 2015/596, afl. 8.
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welke wet op 25 april 2013 in werking is getreden.8 Een
aantal met het permanent maken gepaard gaande wijzigingen trad op dat moment nog niet in werking. Die uitgestelde inwerkingtreding hing samen met de noodzakelijke
wijzigingen van het Bor, het Bouwbesluit 2012 en diverse
andere algemene maatregelen van bestuur.9

door het bevoegd gezag (doorgaans B&W) worden
verlengd. Eveneens kan voor het strijdige gebruik
opnieuw een tijdelijke omgevingsvergunning worden
verleend. Het strijdig gebruik kan ook worden ingepast in een nieuw bestemmingsplan (waarmee de
afwijking permanent wordt gemaakt).

Met de wijzigingen is onder meer uitvoering gegeven aan
de motie van het Kamerlid Linhard c.s., die ertoe strekt
om het eenvoudiger te maken om leegstaande kantoorgebouwen (tijdelijk) een andere maatschappelijk gewenste
functie te geven. Hiertoe zijn wijzigingen aangebracht in
artikel 4 en 5 van bijlage II bij het Bor, welke wijzigingen
op 1 november 2014 in werking zijn getreden. De wijzigingen hebben de mogelijkheden verbeterd om met betrekking tot bestaande gebouwen tijdelijk ofwel permanent van het vigerende bestemmingsplan af te wijken.

2.1.2. Permanente afwijkingen
Met betrekking tot permanente afwijkingen is artikel 4
onderdeel 9 van bijlage II bij het Bor verruimd. De verruiming komt erop neer dat gebruik in strijd met het bestemmingsplan van bestaande gebouwen (binnen de bebouwde kom) thans onder de werking van artikel 2.12
lid 1 onderdeel a onder 2° Wabo valt, ongeacht de oppervlakte van het gebouw en het aantal te realiseren woningen. De voordien geldende voorwaarden dat de wijziging
van het gebruik beperkt moest zijn tot een oppervlakte
van 1500 m2 en dat het aantal woningen bij toepassing
van de planologische kruimelgevallenregeling niet mocht
toenemen, zijn komen te vervallen.10 Ook staat nu in het
hiervoor bedoelde onderdeel 9 expliciet dat het planologische kruimelgeval in kwestie ook ziet op het ‘aansluitend terrein’. De verruiming is voor locaties buiten de
bebouwde kom beperkter: van die locaties kan slechts
worden afgeweken ten behoeve van logiesfuncties voor
werknemers (per 1 november 2014) en voor de opvang
van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen
(per 9 september 2015, zie uitgebreider hierna).

2.1.1. Tijdelijke wijzigingen
Ten aanzien van tijdelijk gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan komen de wijzigingen van het Bor per
1 november 2014 op het volgende neer:
1. De omgevingsvergunning waarbij tijdelijk van het
bestemmingsplan wordt afgeweken (tijdelijke omgevingsvergunning) – voorheen opgenomen in artikel
2.12 lid 2 Wabo (oud) – is komen te vervallen. Deze
buitenplanse afwijkingsmogelijkheid valt nu onder
de planologische kruimelgevallenregeling, waarop
artikel 4 van bijlage II bij het Bor van toepassing is.
2. Tot voor kort kon een tijdelijke omgevingsvergunning alleen worden verleend voor activiteiten die
voorzagen in een tijdelijke behoefte. Daarbij diende
op voorhand aannemelijk te zijn dat de activiteit niet
langer zou plaatsvinden dan gedurende maximaal
vijf jaar. Dit vereiste is komen te vervallen. Thans is
alleen vereist dat het praktisch mogelijk en aannemelijk is dat de activiteiten zonder onomkeerbare gevolgen kunnen worden beëindigd.
3. De looptijd van een tijdelijke omgevingsvergunning
die wordt verleend met toepassing van artikel 4 van
bijlage II bij het Bor is verruimd van vijf naar tien
jaar.
4. Op de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning is de reguliere procedure van toepassing (van
acht plus zes weken) en niet langer de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (van zes maanden plus zes
weken).
5. Als de termijn waarvoor de tijdelijke omgevingsvergunning is verleend is verstreken, vervalt die vergunning, maar dat betekent niet altijd dat de oorspronkelijke toestand moet worden hersteld. In plaats
daarvan geldt – kort gezegd – een minder streng regime dat is opgenomen in artikel 2.23 e.v. Wabo. De
in een tijdelijke omgevingsvergunning opgenomen
termijn kan binnen het toepassingsbereik van artikel
2.23 e.v. Wabo en artikel 4 van bijlage II bij het Bor

Nota bene: het gaat hier dus om een transformatie van
een gebouw, waarbij alleen het gebruik daarvan wijzigt,
en niet ook om een uitbreiding van het gebouw (andere
footprint, hoogte, e.d.) die in strijd met het bestemmingsplan plaatsvindt. Is de uitbreiding van het gebouw desalniettemin gewenst, bijvoorbeeld op grond van financiële
argumenten (de transformatie is pas financieel uitvoerbaar
wanneer een uitbreiding plaatsvindt), dan zal een omgevingsvergunning op de voet van artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 3° Wabo (afwijken op basis van een goede
ruimtelijke onderbouwing) of een nieuw (project)bestemmingsplan aan de orde zijn.
Het voorgaande brengt met zich dat (onder toepassing
van de planologische kruimelgevallenregeling) op de
transformatie van een kantoorgebouw tot – bijvoorbeeld –
studentenwoningen (zonder wijziging van footprint,
hoogte, e.d.) de reguliere voorbereidingsprocedure in
plaats van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing is. De voordelen hiervan zijn in ieder geval
tweeërlei:
1. Er kan sprake zijn van aanzienlijke tijdwinst. Bij de
reguliere voorbereidingsprocedure dienen B&W op
grond van artikel 3.9 lid 1 Wabo binnen acht weken
na de datum van ontvangst van de aanvraag te beslissen. Volgens artikel 3.9 lid 2 Wabo kunnen B&W
die termijn eenmaal met ten hoogste zes weken ver-

8.

Zie het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in
verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht, Stb. 2014, 333.
9. Zie uitgebreid over deze wijzigingen: D.B. Stadig & E.A. Minderhoud, ‘Herbestemming, regelgeving en gemeente (2)’, TBR 2014/80.
10. Deze voorwaarden stonden in artikel 4 onderdeel 9 onder b en artikel 5 lid 1 van bijlage II bij het Bor (oud). Deze laatste voorwaarde is
nu niet langer meer van toepassing op onderdeel 9 en 11.
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2.

lengen. Wordt binnen die termijn geen besluit genomen, dan is de vergunning van rechtswege verleend.
De uitgebreide voorbereidingsprocedure duurt
aanzienlijk langer. Bij de uitgebreide procedure geldt
een beslistermijn van ten hoogste zes maanden, na
ontvangst van de aanvraag, welke termijn eenmaal
met zes weken kan worden verlengd. Er ontstaat bij
overschrijding van deze termijn geen vergunning
van rechtswege. Verder dient er bij de uitgebreide
procedure in principe een zogenoemde verklaring
van geen bedenkingen te worden verleend door de
gemeenteraad (dit volgt uit artikel 6.5 lid 1 Bor).
Onder toepassing van de reguliere procedure is geen
ruimtelijke onderbouwing nodig. Dit betekent dat
bij transformatie veel formele onderzoekverplichtingen niet langer gelden. Wel dienen B&W een zorgvuldige belangenafweging te maken en te toetsen
aan de goede ruimtelijke ordening, maar B&W komt
ter zake een grote mate van beleidsvrijheid toe.

2.

2.2. Wijzigingen per 9 september 2015
Zoals hiervoor reeds gememoreerd, is artikel 4 onderdeel
9 van bijlage II bij het Bor per 9 september 2015 wederom
verruimd: dit onderdeel ziet nu ook op de opvang van
asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen, buiten
de bebouwde kom, voor zover dit in strijd is met het bestemmingsplan. Dergelijke opvang, binnen de bebouwde
kom, viel reeds onder de werking van onderdeel 9.11
De achtergrond van deze wijziging is gelegen in de (in
de inleiding geschetste) zoektocht van het COA naar
voldoende opvangcapaciteit.12 Het COA is bij die zoektocht afhankelijk van de medewerking van de betrokken
overheden.13 De dynamiek in de huidige situatie laat zien
dat het COA snel moet kunnen beschikken over voldoende opvangcapaciteit. Er zijn gevallen waarin de wet (nog)
meer ondersteuning kan bieden in het snel realiseren van
opvangmogelijkheden, aldus de Minister van Infrastructuur en Milieu.14 Reden waarom per 9 september 2015
twee wijzigingen in het Bor zijn doorgevoerd:
1. De eerste wijziging betreft de bevoegdheid om te
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het gaat hier om een wijziging van artikel 3.1
onderdeel b en artikel 3.2 onderdeel b Bor. Hierin
is bepaald dat Gedeputeerde Staten dan wel de betrokken minister of ministers bevoegd zijn om te
beslissen op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld
in artikel 2.1 lid 1 onderdeel c Wabo, indien sprake
is van een project van provinciaal respectievelijk
nationaal ruimtelijk belang ten behoeve waarvan
met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onderdeel a

onder 3° Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan (of de beheersverordening). Deze wijziging heeft tot gevolg dat deze regeling ook gaat gelden voor een omgevingsvergunning waarmee met
toepassing van artikel 2.12 lid 1 onderdeel 2° Wabo
wordt afgeweken van het bestemmingsplan (of de
beheersverordening), voor zover het de opvang van
asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen
betreft. Bij een dergelijke activiteit kan een provinciaal of nationaal ruimtelijk belang in het geding
zijn, aldus de Minister van Infrastructuur en Milieu.15
In relatie tot de opvang van asielzoekers is dit laatste
van belang vanwege de tweede wijziging van het
Bor: de reeds gememoreerde verruiming van artikel
4 onderdeel 9 van bijlage II bij het Bor. Hierdoor
kan op een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor planologisch strijdig gebruik voor de opvang
van asielzoekers in bestaande gebouwen buiten de
bebouwde kom (zoals recreatiewoningen en -parken) met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onderdeel
a onder 2° Wabo worden beslist. Dit leidt ertoe dat
op dergelijke aanvragen niet langer de uitgebreide
voorbereidingsprocedure, maar de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Voor de voordelen hiervan wordt verwezen naar paragraaf 2.1.2
van deze bijdrage.

3.
Jurisprudentie
Inmiddels heeft zich over de toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling in verband met transformatie van vastgoed (waaronder voor de opvang van asielzoekers) enige jurisprudentie gevormd. In deze paragraaf
worden enkele hieruit volgende aandachtspunten besproken.
3.1.

Planologische kruimelgevallen en de ladder voor
duurzame verstedelijking
Ofschoon de planologische kruimelgevallenregeling
aanvankelijk met name bedoeld leek voor afwijkingen
van planologisch geringe betekenis,16 moet worden bedacht dat met toepassing van deze regeling grootschalige
transformaties – met de nodige planologische impact –
kunnen worden gerealiseerd.
Sedert 1 oktober 2012 geldt artikel 3.1.6 lid 2 Besluit
ruimtelijke ordening (hierna: Bro), ook genoemd ‘de
ladder voor duurzame verstedelijking’. Op grond van dat
artikellid dient de toelichting van (onder meer) het bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling
mogelijk maakt te zijn voorzien van een motivering
conform de eisen van dat artikellid, dat uit drie treden
bestaat. Samengevat komen deze treden op het volgende

11. Voor de duidelijkheid: de omgevingsvergunning voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de opvang van
asielzoekers (voor een termijn van maximaal tien jaar) kan, indien de toepassing van onderdeel 9 niet mogelijk is, worden verleend op de
voet van artikel 4 onderdeel 11 van bijlage II bij het Bor.
12. Zie ook de NvT, p. 32, Stb. 2015, 323.
13. Om de uitbreiding van opvangcapaciteit te bewerkstellingen, sloten de Minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatsecretaris van Financiën op 27 november 2015 het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
14. Zie de NvT, t.a.p., p. 33.
15. In het besluit dient te worden gemotiveerd waarom het planologisch strijdig gebruik waarvoor vergunning is aangevraagd van provinciaal
of nationaal (ruimtelijk) belang is.
16. Zie D. Meloni & P. Naayen 2015, t.a.p.
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neer: het aantonen van de actuele regionale behoefte aan
de beoogde stedelijke ontwikkeling (trede 1); het aantonen dat (een deel van) de actuele regionale behoefte niet
is op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied (trede
2); en het aantonen dat, indien de behoefte niet is op te
vangen in het bestaand stedelijk gebied, de desbetreffende
locatie buiten het bestaand stedelijk gebied multimodaal
is ontsloten (trede 3).
De ladder voor duurzame verstedelijking is niet (expliciet)
van toepassing verklaard op de planologische kruimelgevallenregeling (noch bij de wijzigingen per 1 november
2014, noch bij de wijzigingen per 9 september 2015).
Aangezien de planologische kruimelgevallenregeling
ontwikkelingen van bepaald niet geringe omvang kan faciliteren, is de vraag inmiddels opgeworpen of dit terecht
is. Zo ook in de procedure die leidde tot een uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (hierna: ABRvS) van 16 december 2015.17
Plus Vastgoed B.V. heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het gebruik als supermarkt
van een gedeelte van een bestaand pand. De bestaande,
kleinere Plus supermarkt dient daarnaartoe te worden
verplaatst. De appellant, exploitant van een Albert Heijn
supermarkt, en de Stichting Waalwijkse Ondernemers
Federatie (hierna: WOF) zijn tegen de verplaatsing van
de Plus supermarkt, nu volgens hen de verplaatsing zal
leiden tot negatieve gevolgen voor de Albert Heijn supermarkt en de ondernemers in Waalwijk.
Vaststaat dat het gebruik van het beoogde pand als supermarkt in strijd is met de vigerende bestemming. B&W
hebben met toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling voor het gebruik van het pand in afwijking
van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend. De exploitant van de Albert Heijn supermarkt en
de WOF hebben zich op het standpunt gesteld dat het
college verplicht was de ladder voor duurzame verstedelijking (al dan niet naar analogie) toe te passen. De
rechtbank heeft overwogen dat de ladder niet van toepassing is op planologische kruimelgevallen. De ABRvS
overweegt in hoger beroep als volgt:
‘De rechtbank heeft terecht overwogen dat de ladder voor
duurzame verstedelijking niet van toepassing is, nu het
college met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef
onder a, onder 2°, van de Wabo omgevingsvergunning
heeft verleend. Uit artikel 5.20 van het Bor volgt dat
slechts voor zover een omgevingsvergunning met toepassing van het bepaalde onder 3o van artikel 2.12, eerste
lid, aanhef onder a, wordt verleend, artikel 3.1.6, tweede
lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing is. Nu

de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is, behoeft er, anders dan [appellante] en de WOF
stellen, geen actuele, regionale behoefte aan de Plus supermarkt in het pand op het perceel te worden aangetoond.’
Naar de huidige stand van wet én jurisprudentie zijn
planologische kruimelgevallen derhalve niet ‘ladderplichtig’. In het verlengde daarvan, kan erop worden gewezen
dat volgens de huidige jurisprudentie van de ABRvS
(zelfs) bestemmingsplannen met ingrijpende functiewijzigingen (zonder toename van bebouwingsmogelijkheden) niet langer als nieuwe stedelijke ontwikkeling – en
dus niet als ladderplichtig – kwalificeren.18 In het licht
van die jurisprudentie, ligt het niet in de rede dat de bestuursrechter de ladder voor duurzame verstedelijking
(al dan niet naar analogie) toepast op planologische
kruimelgevallen.
3.2. Planologische kruimelgevallen en het exploitatieplan
Een planologisch besluit (zoals een bestemmingsplan)
dat bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk
maakt (zoals woningen), dient gepaard te gaan met de
vaststelling van een exploitatieplan (op basis waarvan
publiekrechtelijk kostenverhaal plaatsvindt), tenzij (kort
gezegd) het kostenverhaal anderszins is verzekerd door
middel van een anterieure exploitatieovereenkomst en
het niet noodzakelijk is om locatie-eisen en uitvoeringsregels te stellen (zie artikel 6.12 lid 1 en 2 Wro).
Bij de wijzigingen van het Bor per 1 november 2014 is
expliciet geregeld dat ook omgevingsvergunningen, die
worden verleend met toepassing van de planologische
kruimelgevallenregeling, (voortaan) ‘exploitatieplanplichtig’ zijn, uiteraard voor zover deze vergunningen de realisatie van bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro
mogelijk maken.19 Hiertoe is artikel 6.12 lid 2 Wro aangepast,20 welke aanpassing – tegelijk met de verruiming
van de planologische kruimelgevallenlijst – per 1 november 2014 in werking is getreden.21 Verklaarbaar, want
(bijvoorbeeld) bij de transformatie van een kantoorgebouw tot woningen – onder toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling – worden immers bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt.22
Kortheidshalve zij erop gewezen dat af kan worden gezien van de vaststelling van een exploitatieplan, wanneer
de te verhalen kosten beperkt zijn qua omvang en/of
aard.23
3.3. Alleen voor planologisch ondergeschikte gevallen?
In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel van 7 mei 2015 stond een tijdelijke
opvang van vluchtelingen in een voormalig hotel te

17.
18.
19.
20.

ABRvS 16 december 2015, 201502129/1/A1.
Zie onder meer ABRvS 5 augustus 2015, 201500276/1/R2 en Vz. ABRvS 25 augustus 2015, 201503895/2/R2.
Zie Stb. 2014, 333, p. 51.
Het betreft een subtiele aanpassing: in artikel 6.12 lid 2 Wro – waaruit valt af te leiden aan welke planologische besluiten een exploitatieplan
wordt gekoppeld – is ‘artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°’ vervangen door ‘artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°’. Zie Stb.
2013, 144.
21. Zie Stb. 2014, 358.
22. De hiervoor bedoelde exploitatieplanplicht geldt dus – in beginsel – ook bij de toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling
voor de realisatie van woningen voor asielzoekers.
23. Zie expliciet artikel 6.2.1a Bro, welke bepaling in de praktijk (verwarrend genoeg) ook wel als ‘kruimelgevallenregeling’ wordt aangeduid.
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Ootmarsum centraal.24 Door B&W van de Gemeente
Dinkelland is een omgevingsvergunning verleend op
grond van artikel 4 onderdeel 11 van bijlage II bij het
Bor. Hierdoor kunnen in het voormalig hotel tot 1 mei
2017 maximaal 230 vluchtelingen worden opgevangen.

een omvang van 43 kamers als een hotelcomplex zou
moeten worden beschouwd noch dat deze huisvesting
van vluchtelingen vergeleken zou kunnen worden met
een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van genoemd
onderdeel C en D.27

Omwonenden hebben zich met een verzoek tot schorsing
van de vergunning tot de voorzieningenrechter gewend.
Een van hen stelde dat de wetgever activiteiten als hier
aan de orde met een forse ruimtelijke impact, niet onder
het toepassingsbereik van de planologische kruimelgevallen heeft willen brengen. De voorzieningenrechter verwerpt deze stelling door te overwegen dat uit de tekst
van artikel 2.12 lid 1 onderdeel a onder 2° Wabo niet
blijkt dat is beoogd de toepassing te beperken tot planologisch ondergeschikte gevallen. Toepassing van de bevoegdheid is uitsluitend beperkt tot de categorieën van
gevallen, genoemd in artikel 4 van bijlage II bij het Bor,
aldus de voorzieningenrechter.

3.4. Afweging alternatieve locaties
Een uitspraak van de ABRvS van 5 augustus 2015 draait
niet om toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling maar om de vaststelling van een bestemmingsplan, onder meer ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalige kampeerboerderij te
Halderberge.28 Een appellant (Bosbad Hoeven) heeft betoogd dat de raad ten onrechte geen alternatieve locaties
heeft bezien die meer geschikt zijn, zoals het leegstaande
voormalige gemeentehuis in Oudenbosch, een gebouw
van een woningbouwvereniging, vrijkomende bedrijfsgebouwen of bebouwing bij agrarische bedrijven. De migranten dienen voorts hoofdzakelijk op het terrein van
hun werkgevers te wonen in de gemeente waar ze werkzaam zijn, aldus dezelfde appellant. Uit de uitspraak van
de ABRvS, die het betoog van deze appellant verwerpt,
volgt dat tegenstanders van dergelijke huisvesting van
goeden huize moeten komen: zij zullen moeten onderbouwen waarom de door hen aangedragen alternatieven
beter geschikt zijn:

Deze uitspraak bevat nog enkele interessante onderdelen,
die een korte bespreking rechtvaardigen. Deze onderdelen
betreffen de vraag of – in plaats van de reguliere – de
uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd had dienen
te worden.
Door een of meer verzoekers is gesteld dat de uitgebreide
voorbereidingsprocedure gevolgd had dienen te worden,
omdat de aanvraag ook betrekking heeft op de activiteit
brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onderdeel d en artikel 3.10 Wabo die procedure zou voorschrijven. Ook deze stelling verwerpt de voorzieningenrechter:
met toepassing van artikel 2.7 Wabo kan voorafgaand aan
het gebruik met het oog op de brandveiligheid een aanvraag worden ingediend vanwege gebruik in strijd met
het bestemmingsplan.
Een van de verzoekers heeft verder aangevoerd dat de
uitzondering van artikel 5 lid 6 van bijlage II bij het Bor25
zich zou voordoen, aangezien sprake zou zijn van een
activiteit als bedoeld in onderdeel C en D van de bijlage
behorende bij het Besluit m.e.r.26 Voormeld artikel bepaalt
dat onderdeel 9 en 11 niet van toepassing zijn op een activiteit als bedoeld in onderdeel C en D van de bijlage bij
het Besluit m.e.r. Alsdan zou de uitgebreide voorbereidingsprocedure dienen te worden gevolgd. In onderdeel
D.10 onder c en onderdeel D 11.2 van dat besluit zijn
onder meer hotelcomplexen, vakantiedorpen en stedelijke
ontwikkelingsprojecten genoemd, aldus deze verzoeker.
Deze verzoeker heeft de voorzieningenrechter er echter
niet van kunnen overtuigen dat het voormalige hotel met

‘Wat betreft het betoog dat de raad ten onrechte geen alternatieve locaties heeft bezien die geschikter zijn, overweegt de Afdeling als volgt. De raad dient bij de keuze
van een bestemming een afweging te maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan.
Daarbij heeft de raad beleidsvrijheid. De voor- en nadelen
van alternatieven dienen in die afweging te worden meegenomen.
De raad heeft gesteld dat met het plan medewerking is
verleend aan het verzoek van [belanghebbende A] om de
bestaande illegale huisvesting van arbeidsmigranten als
zodanig te bestemmen. Voor deze functiewijziging wordt
gebruik gemaakt van bestaande bebouwing, zodat leegstand en verpaupering van de gebouwen en de omgeving
wordt voorkomen. De raad acht de locatie bovendien
gunstig gelegen, namelijk aan de rand van de kern Hoeven. Wat betreft het voormalige gemeentehuis in Oudenbosch heeft de raad ter zitting toegelicht dat ter plaatse
plannen bestaan voor woningbouw en hij hiertoe reeds
in overleg is getreden met een ontwikkelaar. Voorts is dit
een kleiner gebouw, zodat daar slechts in huisvesting van
maximaal 100 arbeidsmigranten zou kunnen worden
voorzien.

24. Rb. Overijssel (vzr.) 7 mei 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:2230.
25. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State heeft een kritische kanttekening geplaatst bij het scharen van een besluit inzake de opvang
van asielzoekers onder de planologische kruimelgevallenregeling, aangezien met een dergelijk besluit de belangen van veel betrokkenen
in het geding kunnen zijn, zodat amper nog van een planologisch ondergeschikt geval kan worden gesproken (zie Advies W14.15.0059/IV,
Stcrt. 2015, 31131). Zie hierover ook C.P. Hageman, ‘Redactioneel; Wijziging Bor ten behoeve van de opvang van asielzoekers schiet doel
voorbij’, Actualiteiten Bouwrecht 23 september 2015, Instituut voor Bouwrecht.
26. Zie voor een actuele weergave van de discussie omtrent de toepassing van artikel 5 lid 6 van bijlage II bij het Bor D. Meloni & P. Naayen
2015, t.a.p.
27. Daarbij tekende de voorzieningenrechter nog aan dat bij de genoemde onderdelen onder meer is aangegeven dat het dient te gaan om gevallen waarbij de activiteit betrekking heeft op 250 000 bezoekers en dat reeds gelet op dit aantal een vergelijking met de onderhavige locatie niet opgaat.
28. ABRvS 5 augustus 2015, 201406913/1/R3.
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Bosbad Hoeven heeft haar stelling dat andere meer geschikte locaties in aanmerking komen voor de realisatie
van de huisvesting voor arbeidsmigranten en dat de raad
deze alternatieven had moeten onderzoeken voor het
overige niet nader onderbouwd. Het betoog faalt.’
3.5. Maximale invulling gebouw
De laatste uitspraak die in deze bijdrage wordt besproken
betreft een uitspraak van de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 27 november
2015.29 Dit betrof een onder toepassing van artikel 4 onderdeel 11 van bijlage II bij het Bor door B&W van de
Gemeente Tilburg aan het COA verleende omgevingsvergunning voor het gebruik van een pand voor de opvang
van 400 asielzoekers.
De indiener van het verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning woont in de nabijheid van het desbetreffende pand. Hij heeft erop gewezen dat het bestreden
besluit niet aangeeft hoeveel vluchtelingen er zullen
worden opgevangen. Er is sprake van 400 vluchtelingen,
maar het pand is volgens verzoeker niet geschikt voor de
opvang van zoveel mensen. Zij zullen het terrein verlaten
en er is meer kans op ruzies en vechtpartijen waardoor
de openbare orde aangetast kan worden, aldus verzoeker.
Voorts heeft verzoeker betoogd dat uit het bestreden
besluit niet blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn
voor de hulpverleners en het ondersteunend personeel.
Naar de mening van verzoeker kunnen de vluchtelingen
beter buiten de bebouwde kom opgevangen worden.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldaan
aan de criteria voor toepassing van onderdeel 11 (de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan). Daarbij is in
aanmerking genomen dat blijkens het bestreden besluit
begin 2016 een procesvoorstel aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd teneinde in 2018 te komen tot de
realisatie van een regulier, tijdelijk, asielzoekerscentrum
elders in Tilburg. Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat
het COA zich in het verleden steeds heeft gehouden aan
de termijn van de tijdelijke huisvesting, aldus de voorzieningenrechter. Daarom is volgens de voorzieningenrechter aannemelijk dat het door verzoeker gewraakte gebruik
van het onderhavige pand na drie jaar beëindigd zal zijn.
Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat B&W niet
gehouden waren aan de omgevingsvergunning een maximum te verbinden aan het aantal vluchtelingen dat in het
pand opgevangen mag worden. De verleende afwijking
ziet enkel op het gebruik van het gebouw, waardoor het
maximum wordt gevormd door de bestaande mogelijkheden van dit gebouw. Volgens B&W zal worden aangesloten op het voormalige gebruik van het pand voor de
huisvesting van bejaarden en is het daarom verantwoord

om ter plaatse ongeveer 400 vluchtelingen op te vangen.
In het verlengde hiervan hebben B&W aangegeven dat
de vrees voor aantasting van de openbare orde ongegrond
is omdat er geen aanleiding is te veronderstellen dat op
en rond het pand eerder en vaker gevochten zal worden
dan in vergelijkbare andere straten van Tilburg en dat
niet aannemelijk is dat door de opvang een grotere behoefte aan parkeerplaatsen zal ontstaan. De voorzieningenrechter kan hiermee instemmen en wijst het verzoek tot
schorsing af.
4.

Uitvoering van transformatie

4.1. Koop of huur
Indien een gebouw – bijvoorbeeld een kantoorgebouw
of een ziekenhuisgebouw – geschikt wordt geacht voor
opvang van asielzoekers, kan het betreffende gebouw
gekocht of gehuurd worden. Indien besloten wordt het
betreffende gebouw te kopen, zal de koper zo veel mogelijk zekerheid willen hebben dat de gemeente meewerkt
aan transformatie en de opvang van asielzoekers aldaar.
Daartoe kan in de koopovereenkomst een voorbehoud
in de vorm van een ontbindende of opschortende voorwaarde worden opgenomen. Verder kan ter zake een
contract worden gesloten met de gemeente, waarbij de
gemeente toezegt haar medewerking te zullen verlenen.
In feite wordt dan een faciliterende publiek-publieke of
publiek-private samenwerking (PPS) aangegaan. Dat is
in wezen niet veel anders dan een overeenkomst die met
een gemeente wordt gesloten in het kader van een projectontwikkeling (anterieure- of PPS-overeenkomst).30
Indien het betreffende gebouw verhuurd wordt, is het de
vraag of sprake is van huur van kantoorruimte31 of huur
van woonruimte.32 Het regime dat van toepassing is
– kantoorruimte of woonruimte – is relevant voor de
mate van bescherming die de huurder krijgt. Zo kan de
huurder ingeval sprake is van kantoorruimte, aanspraak
maken op ontruimingsbescherming.33 Voor zover het
voor de verhuurder essentieel is dat de huurder bij het
einde van het huurcontract vertrekt, zou ervoor gekozen
kunnen worden om in de overwegingen van het huurcontract uitdrukkelijk op te nemen dat dit het uitgangspunt
is van beide partijen en dat dit van groot belang is voor
de verhuurder. Voorts zou ervoor gekozen kunnen
worden om in het huurcontract op te nemen, dat indien
de huurder het gehuurde nog gebruikt na het einde van
de overeengekomen huurtermijn, de huur substantieel
verhoogd wordt en/of het huurcontract met een bepaalde
periode wordt verlengd. Het gestelde in voorgaande zin
zou dan gecombineerd dienen te worden met een optiemogelijkheid ten behoeve van de huurder, waarbij huurder vóór het einde van de huurovereenkomst deze dient

29. Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 27 november 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:7685. Zie hierover ook J.J. Karens, ‘Maximale planologische
invulling leidend bij asielzoekersopvang via de kruimelgevallenregeling’, Actualiteiten Bouwrecht 16 december 2015, Instituut voor
Bouwrecht.
30. Zie voor een uitgebreidere bespreking van dergelijke contracten in geval van transformatie p. 189-218, M.A. Wintgens & J.J. Hoekstra
2015.
31. Dan is artikel 7:230a BW van toepassing. Het ROZ-model Kantoorruimte is bij toepasselijkheid van het regime van artikel 7:230a BW
een veel gebruikt model. De laatste versie is van 30 januari 2015.
32. Voor de huur van woonruimte: zie artikel 7:232-282 BW.
33. Artikel 7: 230a lid 1 BW.
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op te zeggen en anders geldt de substantiële huurverhoging en verlenging. Als de huurder de huurovereenkomst
opzegt, kan hij geen aanspraak meer maken op ontruimingsbescherming.
Voor zover er sprake is van woonruimte, heeft de huurder
recht op huurbescherming.
Deze bescherming is veelal (semi)dwingendrechtelijk van
aard en heeft betrekking op onder meer de beëindiging
van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs
(inclusief de mogelijkheid tot wijziging) en bijkomende
vergoedingen, onderhuur (in geval van zelfstandige
woonruimte), medehuur e.d. Voor het beëindigen van de
huur van woonruimte zijn de opzeggingsgronden limitatief in de wet geregeld.34 Indien de huurder niet met de
opzegging instemt, dient de verhuurder een beëindigingsprocedure aan te vangen waarin de gehanteerde opzeggingsgrond wordt getoetst. De huurovereenkomst loopt
door totdat de rechter onherroepelijk op de vordering
tot beëindiging van de verhuurder heeft beslist.35
Indien het gebouw wordt gehuurd en na transformatie
onderverhuur van appartementen plaatsvindt, is op de
verhuur van de appartementen het huurrecht woonruimte
van toepassing. Op grond van het Zonshofje I-arrest van
de Hoge Raad36 zal dan op de hoofdhuurovereenkomst
ook het huurrecht woonruimte van toepassing zijn.
4.2. Realisering van de transformatie
Ten behoeve van transformatie van gebouwen ten behoeve van asielzoekers, zullen ontwerp- en/of bouwwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Afhankelijk
van de hoeveelheid werkzaamheden, kan gekozen worden
voor het traditioneel bouwmodel, het bouwteammodel
of een meer geïntegreerd bouwmodel zoals een designand-build-contract.37 Indien een ziekenhuisgebouw wordt
getransformeerd naar tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, zullen de werkzaamheden aanzienlijk beperkter

zijn dan indien een kantoorgebouw wordt getransformeerd naar zelfstandige wooneenheden ten behoeve van
vluchtelingen. In dat laatste geval zal een geïntegreerd
bouwmodel waarbij in ieder geval ontwerp en uitvoering
in één hand zijn voordelen kunnen bieden, terwijl bij een
ziekenhuisgebouw dat tot tijdelijke opvang wordt getransformeerd een traditioneel model meer voor de hand ligt.
Daarbij kan dan gebruik worden gemaakt van in de bouw
gebruikelijk toe te passen voorwaarden en modellen.38
Essentieel bij de keuze van de contractvorm, de inhoud
van het contract en de eventueel van toepassing verklaarde
voorwaarden, is dat de risicoverdeling duidelijk is en deze
wordt neergelegd bij de partij die deze ook het beste kan
beheersen.
Aandachtspunt bij transformatie van een gebouw zijn
nog de persoonlijkheidsrechten van de architect.39
Transformatie van een gebouw ten behoeve van asielzoekers, zou inbreuk kunnen maken op voornoemde persoonlijkheidsrechten van de architect. In hoeverre dat
ook het geval is, is niet eenduidig aan te geven en de jurisprudentie ter zake is zeer casuïstisch. De rechter zal de
belangen van de architect afwegen tegen de belangen van
de eigenaar van het gebouw, waarbij ook de (subjectieve)
architectonische waarde van het gebouw een rol zal spelen. De Hoge Raad heeft bepaald dat sloop van een gebouw, niet snel zal worden aangemerkt als een inbreuk
op de persoonlijkheidsrechten van de architect.40 Dat
geldt echter niet bij aanpassing van het gebouw, tenzij
wellicht die aanpassing dusdanig is dat er in feite sprake
is van een nieuw ontwerp.
4.3. Aanbestedingsrecht
Bij transformatie van vastgoed voor de opvang van asielzoekers dient de overheid ook acht te slaan op de aanbestedingsregels,41 indien zij gaat samenwerken met
marktpartijen.

34. Artikel 7:274 BW bevat 5 opzeggingsgronden: 1. De huurder heeft zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt; 2. De huur is aangegaan voor bepaalde tijd met een zogenaamde diplomatenclausule; 3. Dringend eigen gebruik; 4. De huurder stemt niet toe in een redelijk
aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst; 5. De verhuurder wil een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming verwezenlijken.
35. Artikel 7:272 lid 1 BW.
36. HR 20 september 1985, NJ 1986/260.
37. Voor een uitgebreidere bespreking van bouwmodellen die gebruikt kunnen worden bij transformatie, wordt verwezen naar M.A. Wintgens
& J.J. Hoekstra 2015, p. 170-182.
38. Zo zullen in het traditioneel model op de ontwerpwerkzaamheden De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing worden verklaard
en op de uitvoering de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012) of de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). In geval van een bouwteamovereenkomst zal
veelal gebruik worden gemaakt van het VG-Bouw Model Bouwteamovereenkomst 1992 en in geval van een geïntegreerd contract de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) en de daarbij behorende Model-Basisovereenkomst.
39. Deze persoonlijkheidsrechten zijn te vinden in artikel 25 lid 1 Auteurswet en deze luidt – voor zover hier van belang – als volgt:
‘De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
(…)
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in
strijd met de redelijkheid;
d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van dat werk, welke een nadeel zou kunnen toebrengen
aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.’
40. HR 6 februari 2014, nr. C02/282, ECLI:NL:HR:2014:AN7830, BR 2004, p. 433, m.nt. C.A. Adriaansens; AMI 2004, p. 140, m.nt. J.M.B.
Seignette (Zwolle/Jelles).
41. De aanbestedingsregels zijn neergelegd in de Aanbestedingswet 2012 en het daarbij behorende Aanbestedingsbesluit. Deze wetgeving is
een implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan een herziening van de
Aanbestedingswet 2012. Deze herziening is het gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, die uiterlijk
op 18 april 2016 in Nederland moeten zijn geïmplementeerd.
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Op grond van de aanbestedingsregels dienen bepaalde
overheidsopdrachten Europees te worden aanbesteed.
Het kan daarbij gaan om overheidsopdrachten voor
werken, leveringen of diensten. De Europese Commissie
heeft op 9 september 2015 een mededeling gepubliceerd
over de regels van het aanbestedingsrecht in relatie tot de
asielcrisis.42 In deze mededeling geeft de Europese Commissie een overzicht van de voor de asielcrisis meest relevante bepalingen uit het aanbestedingsrecht. Deze bevat
echter geen nieuwe respectievelijk soepelere regels voor
opvang van asielzoekers.
De aankoop of huur van bestaande gebouwen is niet
aanbestedingsplichtig.43 Veelal zal een bestaand gebouw
moeten worden getransformeerd, voordat het gebouw
geschikt is voor de opvang van vluchtelingen. De werkzaamheden die in het kader van transformatie moeten
worden uitgevoerd, zijn mogelijk wel aanbestedingsplichtig. Voor overheidsopdrachten voor werken is het huidige
drempelbedrag € 5 225 000. Onder dit drempelbedrag
gelden voor projecten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, de basisbeginselen van het Werkingsverdrag
van de Europese Unie, waaronder het beginsel van gelijke
behandeling en een transparantieverplichting. Voor projecten onder het drempelbedrag én zonder duidelijk
grensoverschrijdend belang, geldt met name de verplichting voor de overheid om op basis van objectieve criteria
een keuze te maken voor de te volgen procedure en de
in dat kader aan te schrijven marktpartijen.44

melgevallenregeling heeft zich inmiddels de eerste jurisprudentie gevormd. Vanwege de huidige zoektocht naar
voldoende opvangcapaciteit van het COA, gecombineerd
met het bij tijd en wijle (groot) maatschappelijk verzet
tegen de realisatie van nieuwe opvangcentra, is niet uit te
sluiten dat deze jurisprudentie de komende tijd zal toenemen. De eerste uitspraken laten echter zien dat het op
juridisch-planologische gronden tegenhouden van een
opvangcentrum, vergund onder toepassing van de planologische kruimelgevallenregeling, zeker geen sinecure is.
Indien het te transformeren gebouw gekocht wordt, is
het wenselijk dat vooraf duidelijk is dat de gemeente
medewerking verleent aan de gewenste transformatie.
Daartoe zouden afspraken met de gemeente kunnen
worden gemaakt. In geval van huur, dient rekening te
worden gehouden met de (semi)dwingendrechtelijke
wettelijke bepalingen. Voor wat betreft de realisatie van
de beoogde transformatie, kan gebruik worden gemaakt
van de bestaande bouwmodellen en voorwaarden. Daarbij
dient men ook bedacht te zijn op de persoonlijkheidsrechten van de architect. Tot slot zal rekening dienen te worden gehouden met de aanbestedingsregels, waarvan de
Europese Commissie een overzicht heeft gepubliceerd
in haar mededeling d.d. 9 september 2015 met betrekking
tot de aanbestedingsregels in relatie tot de asielcrisis.

Het voorzien in de huisvestingsbehoefte voor vluchtelingen dient veelal snel te gebeuren. De aanbestedingsregels
voorzien in een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van een aanbestedingsprocedure voor opdrachten
waarbij spoed is vereist.45 Dit maakt snelle gunning van
een overheidsopdracht mogelijk. Voor gevallen van
dwingende spoed bestaat daarnaast de mogelijkheid voor
een onderhandse gunning. Deze procedure mag echter
slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast.
Daarnaast kan deze onderhandse procedure enkel worden
gebruikt als tijdelijke noodoplossing, om de periode te
overbruggen totdat er een definitieve oplossing is gevonden.
5.
Conclusie
De wijzigingen in het Bor en de daarop gebaseerde verruiming van de planologische kruimelgevallenregeling
hebben de juridisch-planologische mogelijkheden voor
transformatie van vastgoed (zoals leegstaande kantoren)
sterk verbeterd in die gevallen waarin alleen het gebruik
wijzigt, en niet ook een uitbreiding van het gebouw (andere footprint, hoogte, e.d.) in strijd met het bestemmingsplan plaatsvindt. Dergelijke transformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vervullen van de groeiende
behoefte aan woningen én in de zoektocht naar opvangcapaciteit voor asielzoekers. Omtrent het faciliteren van
die opvangcapaciteit op basis van de planologisch krui-

42. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en De Raad over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de
huidige asielcrisis, Brussel d.d. 9 september 2015, COM(2015)454 final.
43. Artikel 2.24 onderdeel b Aanbestedingswet 2012.
44. Artikel 1.4 Aanbestedingswet 2012.
45. Artikel 2.74 Aanbestedingswet 2012.
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