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Onderwerp
Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente
Wij stellen u voor:
De exploitatie van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek, Lageveld en het Arboretum Poortbulten,
conform bijgaand besluit, aan te wijzen als economische activiteiten van algemeen belang als bedoeld in
artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op 12 november 2014 heeft uw raad besloten dat het beheer van de recreatieparken een taak blijft van
Regio Twente en dat de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3:4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) wordt gestart ten behoeve van het nemen van een besluit om de exploitatie van
de recreatieparken aan te wijzen als een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel
25h, lid 5 van de Mededingingswet. Deze procedure is thans zover gevorderd dat het besluit kan worden
genomen. In de procedure is ook betrokken het Arboretum Poortbulten.
Beoogd resultaat
Het voldoen aan de Mededingingswet door de recreatieparken en het Arboretum aan te wijzen als een
dienst van algemeen economisch belang.
Overwegingen
Per 1 juli 2012 is in werking getreden de Wet Markt en Overheid, waarvan de bepalingen zijn opgenomen
in de Mededingingswet. Deze wet heeft tot doel zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen
overheden en bedrijven te creëren om aldus oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen.
Toetsing aan de wet leert, dat deze niet van toepassing is op uitzonderingen van algemeen belang. Het
gaat dan om economische activiteiten van een overheid die in het algemeen belang worden uitgeoefend
omdat de markt daar niet in voorziet. Concreet komt het er op neer, dat de overheid een economische
taak in het publiek belang mag uitoefenen, mits de verhouding met de markt daardoor niet onevenredig
wordt verstoord. Hiervoor dient door uw raad een besluit te worden genomen. Voordat een dergelijk
besluit kan worden genomen is het gebruikelijk dat de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in
afdeling 3:4 van de Awb wordt gevolgd.
Middels een publicatie in de Twentsche Courant Tubantia is de procedure medio februari 2015 gestart.
Met ingang van 14 februari 2015 heeft het ontwerp aanwijzingsbesluit gedurende zes weken ter inzage
gelegen en gedurende deze termijn kon een ieder zijn zienswijze omtrent dit ontwerp kenbaar maken bij
uw raad. Hiervan is geen gebruik gemaakt, zodat tot vaststelling van het besluit kan worden overgegaan.
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Op basis van een intern onderzoek is vastgesteld dat Regio Twente geen andere activiteiten uitvoert
waarop de Mededingingswet van toepassing is.
Kosten, baten, dekking
N.v.t.
Communicatie
De vaststelling van het besluit dient te worden gepubliceerd.
Vervolg
Publicatie besluit.
Bijlagen
Aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente.

Enschede, 29 april 2015
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

H.M. Bolhaar, plv.

J.H. Coes, plv.

Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 1 juli 2015

secretaris,

voorzitter,
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