
Mijn dochter zit in 5 Havo en moest daarom tijdens de kerstvakantie wat boeken 
van haar boekenlijst Nederlands lezen. Een van de titels in haar literaire reisbagage 
was De Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans uit 1958. Omdat ik snel 
door de boeken, die ik zelf had meegenomen, heen was, ben ik weer eens begon-
nen aan deze Nederlandse oorlogsroman.
Ik ben nooit zo’n fan geweest van Hermans, hoewel ik zijn werk tijdens mijn studie 
Nederlands indringend heb gelezen en bestudeerd. Maar ik moet toegeven: De 
Donkere Kamer van Damocles verraste me aangenaam. Ook na meer dan vijftig jaar 
is het een prachtig geschreven, bijna moderne triller, die je in één adem uitleest. 
Wat heeft De Donkere Kamer van Damocles met vastgoed te maken, zult u zich af-
vragen? Niets, helemaal niets. Maar nadat ik het boek had herlezen, bleef me die 
titel door het hoofd spoken. Die donkere kamer laat ik schieten, daarvoor moet u 
het boek lezen. Maar die Damocles – beter bekend van het zwaard dan van zijn 
daden – is wel een uitstekend beeld voor de huidige vastgoedproblematiek.
Kent u het verhaal van Damocles en het zwaard niet? Damocles werkte in de 
Griekse Oudheid voor een zekere Dionysius de Oudere, een tiran van Syracuse. Hij 
was een vleier die tegen Dionysius zei hoe jaloers iedereen wel op hem was.
Dionysius bood hem daarom op een dag een banket aan. Plots merkte Damocles 
dat er boven zijn hoofd een zwaard aan een paardenhaar was gehangen om het 
gevaar te laten zien waardoor iemand, die gelukkig of machtig is, voortdurend 
wordt bedreigd. De uitdrukking Het zwaard van Damocles hangt hem/haar boven 
het hoofd geeft dus aan, dat er altijd iets kan gebeuren, dat onbeheersbaar en on-
afwendbaar is. 
En zo geldt dat ook voor de financieringsproblematiek, gekoppeld aan afschrijvin-
gen en waardeverminderingen, en niet meer te innen rentebetalingen. Ook in 2013 
– of moet ik zeggen, juist in 2013 – zal deze problematiek als het Zwaard van Da-
mocles boven de vastgoedsector hangen, zonder dat voorspelbaar is of het goed of 
slecht afloopt.
Een van de eerste vastgoedberichten die ik las na het inluiden van het nieuwe jaar 
was, dat de Nederlandse gemeenten nu al voor een kleine 6 miljard aan euro 
hebben moeten afschrijven op vastgoedposities. En in het desbetreffende bericht 

wordt dat ook nog eens gespecificeerd per inwoner van een gemeente. Het was 
een academisch bericht. Er valt geen regering, provinciebestuur of gemeente van 
omver. Het blijft bij een constatering. En laat ik u verzekeren, dat we over een jaar 
er nog eens een paar miljard euro bovenop zullen kunnen doen. En opnieuw zal 
dat niet leiden tot een regeringscrisis. Iedereen in het land zit in hetzelfde bootje, 
dat rustig lijkt door te ploeteren door de woeste zee van nutteloze en onbruikbare 
vastgoedposities en ontkent dat er nog een zware orkaan zit aan te komen. Totdat 
dat het Zwaard van Damocles alsnog te zwaar blijkt voor die paardenhaar. 
De Nederlandse bouwsector ligt nagenoeg op zijn gat, met de pootjes omhoog, 
wachtend op een definitieve genadeklap (of een dodelijk zwaard!). De intense crisis 
in de woningmarkt laat diepe sporen na in de economie en het consumentenver-
trouwen wil maar niet omhoog gaan. En hetzelfde geldt voor het commercieel vast-
goed. Zolang er niet wereldwijd sprake is van nieuwe, substantiële werkgelegen-
heid zal de vraag naar nieuwe, betaalbare woningen en nieuw commercieel vast-
goed uitblijven. Vooral, omdat er niet kan worden gefinancierd. De recente opmer-
kingen van Steven Maijoor, voorzitter van de Europese toezichthouder op de finan-
ciële markten (ESMA), in het Financieele Dagblad geven dat ten overvloede ook 
aan.
U – voor zover u bent schoolgegaan – weet hoe het afloopt met de hoofdpersoon 
van De Donkere Kamer van Damocles. ‘Verrader’ Osewoudt gelooft tot het laatste 
moment tevergeefs dat zijn dubbelganger hem zal redden. Die dubbelganger is een 
waanbeeld en met Osewoudt loopt het dodelijk af. Mijn boodschap voor 2013 is: 
geloof niet in waanbeelden, maar hou vast aan de harde werkelijkheid. En zolang 
de vastgoedwerkelijkheid geen of weinig perspectief biedt, is het beter je met 
andere zaken bezig te houden, zoals het lezen van een goed boek. 
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Raad van State keurt tijdelijke 
voorziening goed

Meer mogelijkheden om leegstand op te lossen

Om een bouwvergunning te verle-
nen voor een tijdelijke voorziening 
als bijvoorbeeld een supermarkt, is 
vereist dat slechts tijdelijk behoefte 
is aan het bouwwerk waarvoor de 
vergunning is gevraagd. Of van een 
tijdelijke behoefte sprake is, moet 
worden beoordeeld aan de hand van 
concrete gegevens. De maximale 
termijn voor een tijdelijke voorzie-
ning is vijf jaar. Als voorbeelden voor 
tijdelijke bouwwerken worden in de 
literatuur wel genoemd noodlokalen 
en bouwdirectieketen.
De rechtbank Zwolle-Lelystad 
oordeelt in april van vorig jaar over 
de tijdelijke supermarkt in Almere 
Buiten dat onvoldoende is gewaar-
borgd dat de supermarkt voorziet in 

een tijdelijke behoefte van vijf jaar. 
Er is voldoende aangetoond dat er op 
die locatie behoefte is aan een extra 
supermarkt en dat deze behoefte 
bestaat totdat een definitieve 
supermarkt op een andere locatie 
in de omgeving wordt gerealiseerd. 
De rechtbank meent echter dat het 
onduidelijk is wie en wanneer een 
definitieve supermarkt zal realiseren 
in het gebied. Het is daarom maar de 
vraag of de definitieve supermarkt 
al is gerealiseerd na het verstrijken 
van vijf jaar. Als dat niet zo is, dan 
is er ook na afloop van die tijd nog 
behoefte aan de tijdelijke super-
markt. Ook het feit dat er tussen 
vergunninghouder en de gemeente 
in een intentieovereenkomst is opge-

nomen dat de huur van de grond na 
maximaal vijf jaar eindigt, biedt de 
rechtbank onvoldoende zekerheid. 
De afspraak in de overeenkomst 
laat immers onverlet dat partijen 
kunnen besluiten de huur toch te 
verlengen. In diezelfde overeen-
komst  is bovendien opgenomen 
dat het de bedoeling is de tijdelijke 
supermarkt ook na de vijf jaar voort 
te zetten, namelijk totdat de defi-
nitieve supermarkt is geopend. De 
rechtbank trekt hieruit de conclusie 
dat onvoldoende is gewaarborgd dat 
de supermarkt slechts voorziet in 
een tijdelijke behoefte van vijf jaar. 
Hoewel de rechtbank aansluit 
bij eerdere jurisprudentie van de 
Afdeling op dit punt, vernietigt de 
Afdeling de uitspraak van de recht-
bank. Het feit dat er nu behoefte 
bestaat aan de extra supermarkt en 
dat die behoefte ook na het verstrij-
ken van de termijn van vijf jaar nog 
bestaat, is volgens de Afdeling geen 
grond om de tijdelijke bouwvergun-
ning te weigeren. Dat het niet zeker 
is dat de definitieve supermarkt 
er zal komen op de locatie zoals 
was voorzien bij het nemen van 
het besluit, doet daar niet aan af. 
Van belang is dát ten tijde van het 
nemen van het besluit uitzicht was 
op een definitieve supermarkt in het 
gebied. Bovendien kan eventueel 
ook nog op andere wijze worden 
voorzien in de realisatie van een 
definitieve supermarkt. Naar het 
oordeel van de Afdeling heeft de 

gemeente hiermee de tijdelijke 
behoefte aan de supermarkt vol-
doende onderbouwd.
De uitspraak van de Afdeling biedt 
ruimte voor een ruime toepassing 
van tijdelijke bouwvergunningen. 
Zeker in het huidige klimaat, waarin 
vaak maar moet worden afgewacht 
of voorzieningen als de definitieve 
supermarkt worden gerealiseerd, 
hoeft dit kennelijk niet per definitie 
een reden te zijn om geen tijde-
lijke bouwvergunning te verlenen. 
Weliswaar betreft de uitspraak van 
de Afdeling het oude recht, het sluit 
aan bij de thans in de wet opgeno-
men mogelijkheid om omgevings-
vergunningen voor bouwen (zoals 
bouwvergunningen tegenwoordig 
worden genoemd) tijdelijk te verle-
nen. Wie een tijdelijke voorziening 
wil realiseren, kan met deze uit-
spraak daarom zijn voordeel doen. 

 Over de auteur

Sascha Suarez-Stavenuiter is vastgoedadvo-

caat bij Stijl advocaten in Amsterdam.

 Meer infOrMatie

suarez-stavenuiter@stijladvocaten.nl

Sinds 27 december 2012 lijkt de Afdeling ontheffing en bouwvergunning 
van de raad van State soepeler om te gaan met het strenge criterium om 
een tijdelijke vergunning te verlenen aan een tijdelijke voorziening. Op 
die dag heeft de Afdeling een tijdelijke supermarkt in Almere Buiten 
goedgekeurd. De tijdelijke supermarkt kan daardoor tot 9 september 
2015 worden geëxploiteerd. De uitspraak kan als aanknopingspunt 
dienen voor andere tijdelijke voorzieningen. Hiermee kunnen volgens 
Sascha Suarez-Stavenuiter van Stijl Advocaten andere tijdelijke voorzie-
ningen, zoals (pop up)winkels, horeca locaties en opslagruimten, worden 
gerealiseerd.
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