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Inleiding  
 
Wij hebben rond 2008 een samenwerkingsovereenkomst, en later een aanvullende overeenkomst, 
gesloten met RVG Development. In deze overeenkomst waren afspraken gemaakt om te komen tot een 
integraal centrum in Eelde. Kort door de bocht: de gemeente had tot taak de openbare ruimte in te richten 
en te zorgen voor een bestemmingsplan. RVG zou zorgen voor een ontwikkelplan dat kon rekenen op 
steun van alle direct betrokken eigenaren.  
Dat laatste is niet gelukt.  
Er is een bestemmingsplan vastgesteld door de raad in augustus 2012. Tegen dit bestemmingsplan is 
bezwaar gemaakt door een vastgoedeigenaar (NWV). Deze eigenaar had een cruciale positie in het 
centrum nl. zowel de Blokkerlocatie (nu Hema) en de Jumbosupermarkt.  

Het was RVG niet gelukt deze percelen te kopen. In de 2e helft van 2012 heeft een andere ontwikkelaar 
(TNA) onderhandelingen gevoerd met NWV. Ook deze onderhandelingen verliepen niet goed en partijen 
wilden niet meer met elkaar praten. De gemeente heeft onderhandeld en er is geprobeerd via een ABC 
constructie (koop door gemeente en rechtstreeks doorleveren van de percelen aan TNA en RVG) de 
aankoop te laten slagen. Eind 2012 bleek dat er onvoldoende financiele zekerheid voor de gemeente was 
dat de percelen (aansluitend) doorgeleverd konden worden. De raad heeft toen de koopcontracten 
ontbonden. 
Begin 2013 hebben Ballast Nedam en RVG zich bij ons gemeld met de intentie gezamenlijk tot een nieuw 
centrumplan te komen. Om dit te realiseren was het nog steeds noodzakelijk om de percelen van NWV te 
verwerven.  
De tijd begon te dringen. De RvS had in februari 2013 een tussenuitspraak gedaan waarin zij de 
gemeente ongeveer een half jaar de tijd gaf om aan te tonen dat het bestemmingsplan economisch 
haalbaar zou zijn.  
De onderhandelingen tussen RVG en NWV zijn uiteindelijk niet positief afgerond en de RvS heeft eind 
2013 het bestemmingsplan vernietigd.  
Begin 2014 hebben wij RVG meegedeeld dat de gemeente afstapt van het totaalplan en dat wat ons 
betreft de overeenkomsten waren uitgewerkt.  
RVG heeft hierop een rechtzaak aangespannen bij de rechtbank Noord Nederland omdat zij o.a. vonden 
dat zij schadeloosgesteld zouden moeten worden door ons. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Rechtbank uitspraak 7 november 2018 
Inhoudelijk ging de rechtzaak over de ontbinding van de overeenkomsten. Had de gemeente op deze  
wijze mogen acteren. De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente in de gegeven omstandigheden  
de samenwerkingsovereenkomsten had mogen opzeggen. Wij hadden echter wel een (beperkte)  
schadevergoeding moeten aanbieden voor de kosten die RVG heeft gemaakt en waarvan de gemeente  
blijvend voordeel heeft. Specifiek noemde de rechtbank het Beeldkwaliteitsplan. U bent hierover bij brief  
van 20 november 2018 geïnformeerd. 
 
We hebben geprobeerd te schikken. Daar zijn we niet uitgekomen en RVG heeft de stap gemaakt naar 
het Gerechtshof in Leeuwarden.  
 
Zitting Gerechtshof 1 juni 2021 
Op 1 juni is de zaak besproken bij het Gerechtshof in Leeuwarden en zijn beide partijen in de 
gelegenheid gesteld op een aantal punten verdere verduidelijking te geven.  
 
De rechter heeft aangegeven uiterlijk 10 augustus uitspraak te doen. Na ontvangst van de uitspraak 
zullen wij u informeren.  
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