
Voorstel van het college: Verklaring van algemeen belang in het kader van 
de Wet markt en overheid

De raad besluit:

1. De hiernavolgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het 
algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet: 
a. Verhuur/exploitatie van sportaccommodaties en accommodaties, waaronder het Posthuis theater, ten 
behoeve van culturele en onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties, zowel in rechtstreeks 
eigendom van de gemeente als ondergebracht bij separate rechtspersonen;
b. Verrichten van diensten voor het overkoepelende bestuur ten behoeve van openbare basisscholen in 
de gemeente (het betreft diensten met betrekking tot groen en het onderhoud en inspectie van 
speeltoestellen);

2. Het besluit met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 juli 2014.

Betoog Evert Jan Bokhorst, GB Heerenveen, 11 november 2014

Even een besluit nemen om voor een aantal door de gemeente of gemeentebedrijven uitgevoerde 
economische activiteiten een Verklaring van Algemeen Belang af te geven in het kader van de Wet Markt
en Overheid. Een terloops agendapunt, dat in eerste instantie werd geagendeerd als hamerstuk voor 
deze raadsvergadering. Is dat terecht of zitten er meer haken en ogen aan dan in eerste instantie wellicht
verondersteld.

Waarom gaat het? De Mededingingswet geeft spelregels die overheidsinstanties zoals gemeenten in 
acht moeten nemen, wanneer zij economische activiteiten uitvoeren. Of te wel, goederen en diensten 
aanbieden op de (vrije) markt. Dat is op zich geen probleem zolang die goederen en diensten worden 
aangeboden tegen marktconforme tarieven. Op deze wijze wordt concurrentievervalsing voorkomen.

De wet maakt het mogelijk van deze gedragsregel af te wijken wanneer die activiteiten worden verricht 
in het Algemeen Belang. Daar is dan wel een Raadsbesluit voor nodig waarin die activiteiten specifiek 
worden benoemd. 

Dat besluit moet vanavond genomen worden. Welke aanpak is daarbij noodzakelijk?

- In eerste instantie zal bepaald moeten worden welk specifiek algemeen belang aan de orde is en
of de betreffende economische activiteit dat algemeen belang dient.

- Daarnaast zal de economische afweging onderbouwd moet worden met cijfers. Het is niet 
voldoende vast te stellen dat een activiteit anders te duur wordt.

- Tenslotte zal helder moeten zijn welke gevolgen de Algemeen Belangvaststelling heeft voor 
private ondernemers en zal moeten worden afgewogen of het dienen van de Algemeen 
Belangactiviteiten opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden.

Deze stappen zullen per individueel geval moeten worden doorlopen en kunnen naar de mening van 
GBH niet ruim en algemeen worden verwoord zoals in het voorgestelde raadsbesluit.

In elke situatie moet een concreet besluit worden genomen.



Waar zou dan per individuele situatie naar gekeken moeten worden?

- De eerste vraag die we ons moeten stellen is, of er in dit specifieke geval sprake is van 
‘Marktfalen’. Of te wel, voorziet de markt niet in dit publieke belang?

- En vervolgens, niet minder belangrijk, worden de verhoudingen op de interne markt niet 
onevenredig verstoord?

Het besluit tot vaststelling van de Uitzondering in het Algemeen Belang dient een krachtige motivering te
bevatten  waarin ook de belangen van de private ondernemers  worden meegewogen.

Ter illustratie een paar voorbeelden:

- Sinds een aantal jaren exploiteert Sportstad onder meer tennis- en squashbanen. Eerder was het
racketcentrum naast Thialf het middelpunt van deze activiteiten. Ook het CIOS gaf daar zijn 
tennisonderwijs, maar dat werd na het beschikbaar komen van de accommodatie naar Sportstad
verplaatst. De toenmalige eigenaar van het racketcentrum heeft zijn zaak van de hand moeten 
doen omdat er nauwelijks nog een boterham in te verdienen was.

- Een paar jaar terug nam Sportstad het daar gevestigde en door een marktpartij geëxploiteerde 
Fitnesscentrum over. Die overname bleek weinig succesvol en wij herinneren ons ongetwijfeld 
nog de afboeking van zo’n 1miljoen euro hierop in de jaarrekening van 2012. De vraag die we 
ons in dit kader zouden moeten stellen is: “Hoe zou het in zo’n situatie met een gewone 
marktonderneming zijn afgelopen?” In ieder geval exploiteert Sportstad nu een ‘State of the Art’
Fitnesscentrum, dat deels betaald is uit publieke middelen en mede daardoor een bevoorrechte 
concurrentiepositie heeft.

- Tenslotte zou ook de zojuist  gevoerde discussie over de “Speed Soccerhal” in dit licht kunnen 
worden gezien.

Zo maar enkele voorbeelden om te illustreren hoe snel een overheidsbedrijf bevoordeeld kan worden 
ten opzichte van private ondernemers of tenminste de schijn  daarvan op zich kan laden. Reden waarom 
GBH het raadsbesluit zo zou willen aanpassen, dat uitsluitend limitatief opgesomde en door de Raad 
geaccordeerde economische activiteiten als Economische Activiteiten van Algemeen Belang worden 
vastgesteld.

Daartoe wordt mede namens D66 en de Groen Links fractie de volgende motie ingediend:

… De raad draagt het college op:

- Een inventarisatie van de hiervoor in aanmerking komende specifieke economische activiteiten uit te 
voeren. Deze activiteiten individueel de benoemen en te beargumenteren waarom deze activiteit 
plaatsvindt in het Algemeen Belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

- Deze inventarisatie in het eerste kwartaal 2015 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Toelichting:

Voorkomen moet worden dat een te ruime definitie van economische activiteiten van algemeen belang 
een mogelijk bevoordeelde positie voor gemeente of gemeentebedrijven oplevert dan wel de schijn 
daarvan oproept.


