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wijziging aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid -

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

statenstukken

Samenvatting:
De Wet Markt en Overheid geeft gedragsregels die overheden moeten volgen als zij
economische activiteiten uitoefenen. Een van die gedragsregels is dat de volledige kosten
moeten worden doorberekend voor de verrichte economische activiteiten. In de Wet Markt en
Overheid is geregeld dat de gedragsregels niet hoeven te worden opgevolgd als provinciale
staten besluiten dat economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden. Dit besluit
heeft tot gevolg dat de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid op de genoemde
activiteiten niet van toepassing zijn. Hierdoor is het mogelijk om genoemde economische
activiteiten zonder financiële tegenprestatie dan wel tegen een betaalbaar tarief aan te
bieden.
De toepassing van de Wet markt en overheid is in dit besluit afgebakend tot de inzet van
provinciaal personeel en ter beschikking stellen van terreinen en ruimten binnen het
Abdijcomplex. Het is een bevoegdheid van gedeputeerde staten om te beoordelen of een
aanvraag voor het gebruik ruimten en terreinen van het Abdijcomplex kan worden
gehonoreerd. Het besluit biedt in artikel 2, voor de beoordeling of sprake is van een activiteit
in het algemeen belang, een kader.
Herziening van het besluit is noodzakelijk vanwege de wens om een juridisch betere
omschrijving te hebben van de activiteiten. De expliciete vermelding in artikel 1 onder b en c
is een uitbreiding.

Wat willen we bereiken?

De wijziging van het aanwijzingsbesluit voorziet in een algemeen belang vaststelling.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?

Een juridische basis waarbij geen conflict kan ontstaan over de vraag of een bepaalde
activiteit wel of niet valt onder de werking van de Wet Markt en Overheid gedragsregels.

Wat doen we daarvoor?

Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Tegen het besluit kan
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij Provinciale
Staten.

Wat zijn de klimaateffecten?
n.v.t.

Wat mag het kosten?
n.v.t.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op - (kostensoort -)
n.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Onderwerp:
wijziging aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

Ontwerpbesluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2022, nr.115140;
Overwegende dat
a) wij vinden dat het provinciehuis in de Abdij te Middelburg een opengesteld huis dient
te zijn en binnen daartoe aangegeven kaders beschikbaar moet zijn ten behoeve van
ideële, educatieve of niet-commerciële instellingen;
b) wij meer specifiek een algemeen belang aanwijzen als het gaat om bepaalde
activiteiten ten behoeve van het Zeeuws Museum, de Stichting Roosevelt Foundation
en Zeeuwse studie- en onderwijsinstellingen;
c) het beschikbaar stellen van personeel en vergaderruimten een economische dienst is
die valt onder de werking van de Wet Markt en Overheid;
d) de Wet Markt en Overheid verplicht om bij het aanbieden van economische diensten
minimaal de integrale kostprijs door te berekenen;
e) het doorberekenen van de integrale kosten ertoe leidt dat het voor veel nietcommerciële organisaties niet meer haalbaar is gebruik te maken van ruimten in en
rond het provinciehuis;
f)

het mogelijk is een economische dienst uit te zonderen van de werking van de Wet
Markt en Overheid door aanwijzing hiervan als een dienst van algemeen belang;

g) Provinciale Staten bevoegd zijn te besluiten tot deze aanwijzing;
Besluiten
I.

de wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid conform bijgevoegd concept
Provinciaal Blad, vast te stellen, te publiceren in het Provinciaal Blad en derdebelanghebbenden de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen dit besluit.

