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Onderwerp Erratum Statenvoorstel NV OMU: wensen en bedenkingen en besluit 
algemeen belang 

Kern van het advies 
 

Vanuit VVD is bij behandeling van het Statenvoorstel in de commissie BEM op 
25-01-2023 de voorwaarde gesteld dat de activiteiten in Herstructureringsfonds 
B pas kunnen worden gestart op het moment dat de Europese Commissie 
goedkeuring heeft gegeven. Dit was al een voorwaarde voor het starten van 
activiteiten in Herstructureringsfonds B, maar niet expliciet beschreven in het 
Statenvoorstel. Deze voorwaarde is in het Statenvoorstel geëxpliciteerd.   
 
Ook is een aanvullende toelichting gegeven op het onderscheid tussen het 
algemeen belang besluit dat ziet op de verstrekking van kapitaal voor de 
activiteiten die plaatsvinden in Herstructureringsfonds A. En daarnaast de 
meldingsprocedure bij de Europese Commissie voor de goedkeuring van de 
staatssteun in Herstructureringsfonds B.  

Financiële consequenties Geen  

Aangebrachte wijzigingen Pagina 1 derde alinea onder Inleiding: 
 
Daarnaast vragen wij u om te besluiten dat de verstrekking van kapitaal aan 
N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht plaatsvindt in het algemeen belang. 
Eerder is aangekondigd dat de gekozen staatssteunoplossing aangemeld zou 
worden bij de Europese Commissie voor een controle op staatssteun. De 
verwachting was dat dit traject bij de Europese Commissie niet te lang zou 
duren. We hebben echter nog steeds geen duidelijkheid verkregen. Zover 
bekend is dit omdat corona en de oorlog in Oekraïne tot veel nieuwe 
maatregelen leiden in de verschillende landen, die elk om een staatsteuntoets 
vragen bij de Europese Commissie. Deze vragen hebben prioriteit bij de 
commissie. Wel bleek het uit aanvullend juridisch advies noodzakelijk om de 
kapitaalverstrekking aan te wijzen als een verstrekking in het algemeen 
belang. Wij vragen u met deze brief om dat besluit. 
 
Wordt gewijzigd in:  
Daarnaast vragen wij u om te besluiten dat de verstrekking van kapitaal aan 
N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht plaatsvindt in het algemeen belang. 
Dit algemeen belang besluit ziet op de verstrekking van kapitaal voor de 
activiteiten die plaatsvinden in Herstructureringfonds A. Bij deze activiteiten is 
geen sprake van staatssteun. Wel is de Wet markt en overheid van toepassing 
en dient op grond hiervan een algemeen belang besluit te worden vastgesteld, 
voordat de aankopen in dit fonds kunnen plaatsvinden.  
Het voorliggende algemeen belangbesluit heeft geen betrekking op de 
activiteiten in Herstructureringfonds B. Bij de activiteiten in dit fonds is er 
sprake van staatssteun en hierop is de Wet markt en overheid niet van 
toepassing. Voor de activiteiten in Herstructureringfonds B loopt een 
meldingsprocedure bij de Europese Commissie voor de goedkeuring van de 
staatssteun. Deze goedkeuringsprocedure duurt langer dan eerder verwacht. 
Voor zover bekend is dit omdat corona en de oorlog in Oekraïne tot veel 
nieuwe maatregelen leiden in de verschillende landen, die elk om een 
staatsteuntoets vragen bij de Europese Commissie. Deze vragen hebben 
prioriteit bij de commissie. De activiteiten in fonds B kunnen pas worden 
uitgevoerd nadat de goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen. 
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Pagina 3 eerste alinea onder Besluit: Verstrekking van kapitaal aan NV 
OMU. 
Op basis van aanvullend extern advies is geconcludeerd dat er toch alleen een 
algemeen belang-besluit in het kader van de Wet markt en overheid nodig is. 
Voor zover er sprake is van staatssteun, valt dit onder het meldingstraject voor 
het verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie. 
 
Wordt gewijzigd in:  
Op basis van aanvullend extern advies is geconcludeerd dat er toch alleen een 
algemeen belang-besluit in het kader van de Wet markt en overheid nodig is. 
Dit geldt alleen voor de activiteiten in Herstructureringsfonds A, waarbij geen 
sprake is van staatssteun. Voor zover er sprake is van staatssteun, dit betreft 
de activiteiten in Herstructureringsfonds B, valt dit onder het meldingstraject 
voor het verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie. 
 
Pagina 5 onder Vervolg 
Ook is de EU-melding rondom staatssteun nog niet afgerond, vanwege 
complexiteit van het onderwerp en drukte in het aantal meldingen bij de EU. 
 
Wordt gewijzigd in:  
Wanneer deze zaken rond zijn, kunnen de activiteiten in 
Herstructureringsfonds A worden gestart. Daarnaast is de 
goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie met betrekking tot 
staatssteun nog niet afgerond, vanwege complexiteit van het onderwerp en 
drukte in het aantal meldingen bij de EU. Nadat goedkeuring van de Europese 
Commissie is verkregen, kunnen ook de activiteiten in Herstructureringsfonds 
B worden gestart. 
 
De rest van het Statenvoorstel blijft ongewijzigd. 
 

 


