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Nieuwe rechtszaak om schade-eis Chipshol
Laatste update: 19 februari 2010 14:49

DEN HAAG - Luchthaven Schiphol en projectontwikkelaar Chipshol moeten opnieuw
naar de rechter in het kader van de jarenlange juridische strijd om het zogenoemde
Groenenbergterrein bij de luchthaven, waar Chipshol bouwplannen had.
De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat het gerechtshof in
Amsterdam de zaak opnieuw moet bekijken. Chipshol eist tientallen
miljoenen euro's van de luchthaven.
De rechtbank Haarlem veroordeelde Schiphol in 2008 tot een
schadevergoeding van 16 miljoen euro, omdat Chipshol door een
bouwverbod haar bouwplannen vlakbij de luchthaven niet kon
realiseren. Chipshol wilde bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het
Groenenbergterrein zetten.
Schiphol vreesde voor de veiligheid als de plannen zouden doorgaan en vroeg de
staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken.
Die legde toen een bouwverbod op. Chipshol stelde door het verbod schade te hebben
geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van 97,2 miljoen euro.
Gegrond
De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven, omdat
klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond zijn.
Het hof in Amsterdam moet van de raad kijken naar de schade die Chipshol heeft geleden
doordat Schiphol beslag legde op de grond.
Daarnaast moet het hof uitzoeken wat de gevolgen zijn van eventuele waardevermeerdering
van de grond door de opheffing van datzelfde bouwverbod voor de uiteindelijke
schadevergoeding.
Verbijsterd
Directeur Peter Poot van Chipshol is ''verbijsterd, maar niet verbaasd'' over het arrest. ''De
zaak stinkt aan alle kanten'', aldus Poot, die bewijs ziet van de belangenverstrengeling
waarvan Chipshol volgens hem al jaren slachtoffer is.
Hij verwijst naar onderzoek van de rijksrecherche naar onder meer meineed en
belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg. Deze rechter heeft de afgelopen jaren de
zaak-Chipshol behandeld. Volgens Poot gaat de verstrengeling tot aan de Hoge Raad.
Vermindering
Schiphol denkt dat het gerechtshof tot een aanzienlijke vermindering van de schadevergoeding
kan komen.
Zeker nu de Hoge Raad zegt dat rekening moet worden gehouden met eigen schuld van
Chipshol, door het niet tijdig aanvragen van nieuwe bouwvergunningen, en met vergoedingen
die Chipshol al van de provincie en de gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen, aldus
Schiphol.

Eerdere berichten
Vandaag
• 'Stoppen met werken op 65e straks onmogelijk'
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Metaalwerkers in verzet tegen pensioenakkoord
Geen aanscherping sancties 'eurozondaars'
Fitch verlaagt rating Friesland Bank
IMF maant eurolanden tot actie
Nieuwe sanering Tata Steel IJmuiden
CDA wil moratorium bij aanpak schulden
Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart
ABP steunt pensioenakkoord
Akkoord over permanent noodfonds EU
Boeken- en tijdschriftenuitgevers hebben nieuwe cao
Grieken staken uit protest tegen privatisering
'Airbus tekent grootste order ooit'
Dreiging kost Ikea geld
Nederlandse salarissen stijgen bovengemiddeld
Google meest geliefde werkgever onder starters
Herstart productie Saab blijft ongewis
Anderhalfverdieners meest voorkomend
'ING wil af van autoleasetak'
Besluit over hulppakket Griekenland in juli

Gisteren
• De Jager verwacht nog geen akkoord
• 'Griekenland zal doelstellingen halen'
• Boeing vol vertrouwen over Air France-KLM order
• Trichet verdedigt euro
• 'Duits compromisplan niet aan de orde'
• 'Griekenland komt uit crisis'
• Studenten steken zich flink in de schulden
• Beraad eurozone over extra steun Griekenland
• ‘Grondstofprijzen blijven stijgen’
• Vakbondsleden bespreken pensioenakkoord
• Wellink ziet risico's bij Griekse bijdrage van banken
• Juncker vreest uitbreiding schuldencrisis
Eerder
• Nieuwe cao voor gehandicaptenzorg
• Regels rond privégebruik leaseauto aangepast
• Werktijdverkorting mogelijk wegens EHEC
• Oneerlijke regel voor nabestaanden aangepakt
• Donner snijdt in huurtoeslag
• 'Schiphol beste luchthaven van Europa'
• Verhagen schiet innoverend mkb te hulp
• 'Griekenland moet worden gered en zal worden gered'
• IMF ziet grotere risico's voor economie
• Spaanse staatsschuld boven EU-norm
• Nog geen akkoord over sancties 'eurozondaars'
• Rijksambtenaren voeren actie op Schiphol
• Frankrijk en Duitsland willen snelle oplossing Griekenland
• 'Fraudeur is oudere man met lang dienstverband'
• Ex-werknemers moeten vragen NMa beantwoorden
• Gesprek gemeente-cao krijgt geen tweede kans
• Ziekenhuizen moeten nog verder bezuinigen
• Amerikanen kopen dochter ING
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