
Datum 

2 september 2022 

Onderwerp 
VNG inbreng RTG markt en overheid 8 september

Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken, 

U heeft op 8 september uw rondetafelgesprek Wet Markt en Overheid. Omdat er geen 
vertegenwoordigers van gemeenten zijn uitgenodigd willen we u schriftelijk informeren over het 
gemeentelijk standpunt.  

De VNG is altijd tegen aanpassing van de wet geweest. Op basis van een zwartboek dat niet 
openbaar is en ‘signalen zijn vanuit het bedrijfsleven’ over een gemeentelijke camperplaats, 
jachthaven, volkstuin of sportveld wordt een wet opgetuigd die voor gemeenten niet proportioneel 
is. Op de laatste twee activiteiten na (waar de markt sowieso geen interesse in heeft) zijn dat geen 
wijdverbreide gemeentelijke activiteiten. Helaas is er geen onderzoek gedaan naar het probleem en 
ontbreekt de onderbouwing. En daarmee is de wet een oplossing voor een niet bestaand probleem 
bij gemeenten, opgesteld in de tijdgeest dat geloofd werd dat de markt alles beter en goedkoper kan. 

Invoering van dit wetsvoorstel leidt tot overbodige extra taken en dus hogere uitvoeringslasten voor 
overheden, in het bijzonder gemeenten, omdat zij het meest gebruikmaken van de algemeen belang 
uitzondering. Met de wet worden gemeenten gedwongen vijfjaarlijks alle ‘algemeen belang 
besluiten’ te evalueren, een consultatie te houden onder ondernemers en een nieuw besluit te 
nemen, waarvoor extra motiveringseisen gelden en waartegen bezwaar en beroep openstaat. Dat 
zijn onmiskenbaar extra taken en kosten waar geen vergoeding tegenover staat.  

Mocht uw Kamer in meerderheid wel instemmen met de wet willen we u vragen enkele wijzigingen 
aan te brengen:  

1. Sluit sportaccommodaties uit in de wet. Gemeenten willen niet elke vijf jaar zinloos verplicht
worden uitgebreid te motiveren waarom zij sportvelden en zwembaden exploiteren.
Breedtesport dient een maatschappelijk doel wat nu eenmaal publiek geld kost en waarin de
markt niet is geïnteresseerd. Hierbij doelen wij overigens niet op publiek-private
samenwerking van horeca in sportaccommodaties dat naar tevredenheid van de markt en de
lokale overheid al decennia goed werkt.

2. De wet moet duidelijker. Ons is nog erg onduidelijk wat de reikwijdte van de wet is en hoe
het ‘algemeen belang’ kan worden gemotiveerd als een gemeente een maatschappelijke
wens wil oppakken wat de markt laat liggen. Met de grote opgaven op klimaat,
energiearmoede (energieloketten/klusteams) en sociale woningbouw waar de markt en
overheid elkaar nodig hebben maar eveneens tempo geboden is, een belangrijk punt.



Voorkomen moet worden dat op elke maatschappelijke activiteit discussie ontstaat en 
onnodige procedures tot vertraging leiden. 

 

3. Tot slot. Het rijk moet de extra lasten vergoeden, conform art. 2 Financiële-verhoudingswet, 
ongeacht de hoogte van het bedrag. Het ministerie van EZK schat de jaarlijkse kosten voor 
alle bestuursorganen op € 2 miljoen, waarvan 1,3 miljoen voor gemeenten en te gering om te 
vergoeden en stelt zonder onderbouwing dat de wet zorgt voor kostenbesparingen. Deze 
stellingen berusten beiden enkel op aannames en is niet onderbouwd met objectieve 
gegevens. De VNG weet van gemeenten dat de schatting van de kosten te laag is. Daarnaast 
is het principieel onjuist.  

 

Wij vragen uw Kamer bij de verdere behandeling van dit wetsvoorstel oog te hebben voor nut en 
noodzaak van de wet, de onderbouwing van de aannames, een inperking en verduidelijking, de extra 
lasten die de wetswijziging met zich meebrengt voor gemeenten en voor de wettelijk geregelde 
compensatie van deze lasten. 

 

 

 

 
 
 
 
 


