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Onderwerp 
Besluit vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang, van de gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De volgende economische activiteiten vast te stellen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen 
belang, als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet: 

- Verhuur en exploitatie  van sportaccommodaties  
- Verhuur van maatschappelijk vastgoed 
- Verhuur van fietsenstallingen  

 
Inleiding 
In het najaar van 2014 heeft de projectgroep Vennootschapsbelasting en Wet markt & overheid in 
samenwerking met een externe adviseur de economische activiteiten van de gemeente 
geïnventariseerd. Met de raadsinformatiebrief van 16 december 2014 zijn u de resultaten van deze 
inventarisatiefase toegestuurd. 
 
In het vervolg hierop is een nadere analyse gemaakt van de economische activiteiten uit de eerste 
fase door de projectgroep. Dit heeft geresulteerd in dit voorstel. Wij adviseren u de volgende 
economische activiteiten vast te stellen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang. 
Daarmee voldoen deze activiteiten aan de vereisten in de wet (artikel 25 h , vijfde en zesde lid van de 
Mededingingswet): 

- Verhuur en exploitatie  van de sportaccommodaties; 
- Verhuur van maatschappelijk vastgoed; 
- Verhuur van fietsenstallingen  

 
Beoogd effect 
Dit voorstel beoogt een aantal door de gemeente Albrandswaard ondernomen economische 
activiteiten uit te zonderen van de werking van de Wet Markt en Overheid, omdat deze worden 
ondernomen in het algemeen belang. Handhaving op de vereisten uit deze wet door de Autoriteit 
Consument en Markt is dan – voor die onderdelen – niet meer mogelijk. Ook hoeft dan niet meer te 
worden voldaan aan de vereisten uit de wet, waarvan de doorrekening van de integrale kosten de 
voornaamste is.  
 
 
 



 
Relatie met beleidskaders 
 Het aanwijzen van de economische activiteiten zoals opgenomen in het besluit betekent niet dat in 
alle gevallen uitsluitend een prijs in rekening gebracht zal worden onder de integrale kostprijs. Indien 
bijvoorbeeld een sportaccommodatie wordt verhuurd aan een commercieel bedrijf dan blijft het 
mogelijk minimaal de kostprijs daarvoor te rekenen. Indien nodig zal het prijsbeleid daartoe worden 
aangepast. 
 
 
Argumenten 
Aanleiding 
Op 1 juli 2012 is de Wet markt & Overheid (hierna : “de wet”), als onderdeel van de mededingingswet, 
in werking getreden. Deze wet bevat gedragsregels voor overheden die economische activiteiten 
verrichten. Doelstelling van de wet is dat overheden en overheidsbedrijven bij het verrichten van 
economische activiteiten eerlijk concurreren met bedrijven. De wet trad onmiddellijk in werking voor 
nieuwe economische activiteiten. Voor bestaande economische activiteiten van voor 1 juli 2012 gold 
een overgangsperiode van twee jaar, deze dienden op 1 juli 2014 aan de gedragsregels  van de wet 
te voldoen. 
 
De gedragsregels komen kort gezegd op het volgende neer:  

- De bekostiging van ondernemersactiviteiten door middel van integrale kostprijsberekening; 
- Het hergebruik van gegevens verkregen voor de uitvoering van de publieke taak; 
- Het voorkomen van functievermenging; 
- Het voorkomen van bevoordeling van eigen overheidsbedrijven. 

 
De wet kent een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is dat de wet niet van toepassing 
is als de gemeenteraad gemotiveerd besluit dat bepaalde activiteiten in het algemeen belang 
plaatsvinden. Dat algemeen belang is er niet, indien de markt zelf voorziet in het aanbod van de 
desbetreffende goederen of diensten, dus wanneer er geen sprake is van marktfalen. Evenmin wordt 
als algemeen belang aangemerkt het eigen financieel of economisch belang. Er moet dus sprake zijn 
van een breder belang, denk hierbij aan: volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzijn, culturele 
activiteiten, ruimtelijke ordening en veiligheid. 
 
De vaststelling dat economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden, is een Awb besluit 
en moet dus goed worden gemotiveerd. Zo moet bijvoorbeeld een afweging hebben  plaatsgevonden 
tussen het algemeen belang en de belangen van mogelijke derden. Het besluit is ook vatbaar voor 
bezwaar en beroep.  
Deze mogelijkheid, om vast te stellen dat economische activiteiten worden verricht in het algemeen 
belang, is dan ook de concrete aanleiding voor dit voorstel aan uw raad. Hiermee kan worden 
voorkomen dat (bestaande) economische activiteiten die in het algemeen belang plaatsvinden in strijd 
zijn met de wet. 
 
Overtreding van de gedragsregels kan gevolgen hebben. 
De Autoriteit Consument en Markt ( hierna : “ACM”) houdt toezicht op de naleving van de uit de wet 
voortvloeiende verplichtingen. Wanneer naleving van de gedragsregels door overheden uitblijft, is de 
ACM bevoegd handhavend op te treden. Niet aan de wet voldoen, brengt daarom financiële risico’s 
met zich mee.  
Een (potentiele) overtreding kan dan door de ACM met een last onder dwangsom volgen. Private 
ondernemers kunnen het besluit van de ACM vervolgens gebruiken om de betrokken 
overheidsorganisatie aansprakelijk te stellen voor geleden schade. 



 
De verhuur en exploitatie van de sportaccommodaties. 
Sport heeft grote positieve maatschappelijke effecten. Sport draagt onder andere bij aan de sociale 
samenhang, gezondheid en participatie. De aanwezigheid van voldoende en geschikte 
sportaccommodaties is nodig om deze thema’s op een goede manier uit te voeren. De gemeente 
heeft de ambitie het in standhouden van deze hoogwaardige sportinfrastructuur, het hanteren van 
sociale verhuurprijs aan sportverenigingen past binnen de doelstellingen van sport  
(bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit).  
 
De wet eist dat overheden de integrale kostprijs in rekening brengen wanneer zij economische 
activiteiten verrichten. In veel gevallen is het de gemeente die de eigenaar is van sportcomplexen, 
welke worden verhuurd aan verenigingen. In deze huur zouden dus alle betrokken kosten moeten 
worden doorberekend. Dit zou voor veel verhuurde sportcomplexen leiden tot een veel hoger tarief en 
een verhoging van de contributies. En hogere contributies betekent een aanzienlijke vermindering van 
vraag om sport bij sportverenigingen, scholen en individuele sporters.  
Verengingen spelen een belangrijke rol in de sociale basisinfrastructuur. Zij vormen een onmisbaar 
platform waar van oudsher een sterk beroep wordt gedaan op de eigen kracht van burgers en samen 
kracht van het dorp. Het wegvallen van de vereniging zou een onverantwoorde aanslag betekenen op 
de sociale basisinfrastructuur van onze stad. 
 
Binnen de gemeente is momenteel enig aanbod van sportaccommodaties door private partijen. Gelet 
op de aard van dat aanbod (veelal fitness en health-accommodaties), ontvangen deze aanbieders 
geen gemeentelijke steun. Wij zijn van mening dat het algemeen belang zwaarder weegt dan de 
eventuele belangen van en de nadelige gevolgen voor marktpartijen. Gezien het enorme belang wat 
gemoeid is met het brede aanbod van sporten voor alle lagen van de bevolking, moet worden 
geoordeeld dat dit belang zwaarder weegt dan het concurrentiebelang van enkele private 
ondernemers.  
 
Verhuur van maatschappelijk vastgoed 
Het gaat hierbij om de verhuur van accommodaties aan de maatschappelijke-, culturele- en creatieve 
instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke. Het in rekening brengen van de volledige 
integrale kostprijs zal er toe leiden dat dergelijke organisaties hogere kosten krijgen en zo hun 
maatschappelijke, culturele en creatieve activiteiten door hun beperkte financiële armslag niet of niet 
volledig meer kunnen uitvoeren. Hoewel het streven enigszins gericht is om de gemaakte kosten door 
te rekenen in de huurprijzen, is dit echter lang niet altijd te realiseren.  
 
Private ondernemers bieden ook vastgoed aan,  maar niet tegen tarieven die voor maatschappelijke 
organisaties betaalbaar zijn. Het belang dat instellingen op het maatschappelijk, culturele en creatieve 
vlak voor de beleving van het dorp en de samenleving hebben weegt naar ons oordeel zwaarder dan 
het commerciële belang dat partijen op de vastgoedmarkt hebben bij een integrale 
kostendoorberekening door onze gemeente. 
 
De verhuur van fietsenstallingen 
Doel van verhuur van de fietsenkluizen is om het fietsgebruik te stimuleren, zowel vanuit mobiliteits- 
en als uit gezondheidsoogpunt. Daarnaast stimuleert het verhuren van fietsenkluizen om het aantal 
fietsen op straat te beperken en zo overlast te voorkomen. Bovendien beogen afgesloten 
fietsenstallingen diefstal van fietsen tegen te gaan. 
 
Overigens wordt niet voor alle in de  rapportage van december 2014 ( inventarisatiefase ) genoemde 
economische activiteiten  geadviseerd een algemeen belang besluit te nemen. Uit de nadere analyse 



blijkt dat deze activiteiten niet onder de wet Markt & Overheid vallen . Zo is bij de post “ontvangen 
rente en winstuitkeringen” de kapitaallasten benoemd. Uit nadere analyse blijkt het vooral te gaan om 
de afschrijvingen en ontvangen rente op onroerend goed. 
 
  
Overige activiteiten rondom de vaststelling van algemeen belang  
Voor de overige economische activiteiten uit de rapportage Wet Markt & Overheid van november 2014 
( inventarisatiefase) is een algemeen belang besluit niet nodig.  
 
Uit de nadere analyse blijkt dat deze activiteiten niet onder de wet Markt & Overheid vallen. Zo zijn bij 
de post “ontvangen rente en winstuitkeringen” de kapitaallasten benoemd. Dit betreft de afschrijvingen 
en rente op onroerende zaken. 
 
Onder de post “vastgoed” is bouwgrondexploitatie benoemd. Hieronder valt een keur aan 
gemeentelijke activiteiten, zoals de verhuur van restpercelen en inkomsten uit pachten. Daarnaast 
vallen onder deze noemer inkomsten uit de verkoop van gronden. Al deze activiteiten vallen niet onder 
werking van de Wet Markt en Overheid. Het verhuren, verpachten of zelfs het verkopen van 
onroerende zaken is niet te classificeren als een economische activiteit, wanneer het gaat om het 
uitoefenen van het eigendomsrecht, waarbij een commerciële oogmerk ontbreekt.  
 
Bij vele van de onder de post “vastgoed” genoemde activiteiten is daarvan sprake en ontbreekt dit 
oogmerk evident. De inkomsten zijn dan zo laag – vaak omdat het oudere huur- en 
pachtovereenkomsten betreft – , dat  van enig commercieel oogmerk onmogelijk kan worden 
gesproken. Voor zover dit oogmerk bij de verkoop van gronden in het kader van bouwgrondexploitatie 
wel aanwezig moet worden geacht, kan dit moeilijk worden ondergebracht onder het nu voorliggende 
besluit ter vaststelling van het algemeen belang,  nu bij die verkopen juist altijd goed wordt gekeken 
naar het doorbelasten van alle gemaakte kosten. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het besluit moet worden bekendgemaakt 
 
Evaluatie/monitoring 
De inventarisatie van economische activiteiten blijft overigens een aandachtpunt binnen de 
organisatie, omdat er nieuwe economische activiteiten door de gemeente kunnen worden verricht die 
in aanmerking komen voor een algemeen belangvaststelling. Hierom zal in de voorbereiding van aan 
het college voor te leggen besluiten, permanent aandacht worden gevraagd voor de werking van de 
Wet Markt en Overheid. 
 
Juridische zaken 
Tegen het besluit van de raad staat bezwaar open en vervolgens beroep bij de rechtbank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en in het huis-aan huisblad aangezien 
tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het algemeen belang bezwaar en beroep open staat. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
 


