
Geachte heer Dinklo, 
 
Onderstaand de beantwoording van de technische vragen m.b.t. Wet markt en overheid. 
 
Bij de vaststelling van de agenda verneemt de voorzitter graag van u of u dit onderdeel 'ter 
bespreking' op de agenda wilt. 
 

1.  Wat is het huidige beleid is m.b.t. de wet markt en overheid en de verhuur van de vergaderruimte?  

Het huidige beleid vloeit voort uit het “algemeen belang besluit” dat Provinciale Staten hebben 
genomen op 10 december 2013 (A-stuk met documentnummer 80EEBE0B) over het ‘om niet’ 
verhuren van de Statenzaal, foyer en bijbehorende vergaderzalen aan niet-commerciële organisaties. 
Het voornaamste argument om destijds hiertoe besluiten, was dat het Huis voor de provincie Utrecht 
een voor alle Utrechters opengesteld huis dient te zijn. De provincie ondersteunt hiermee niet-
commerciële organisaties door het op laagdrempelige wijze beschikbaar stellen van ruimte. Het gaat 
daarbij om het gebruik van ruimtes op werkdagen overdag, op momenten dat het provinciehuis voor 
eenieder is geopend en het betreft verhuur van restcapaciteit die de provincie niet voor haar eigen 
werkzaamheden nodig heeft. Er is geen actieve promotie van de verhuur om niet.  

2. Wanneer wordt het nieuwe beleid verwacht ? 

Derde belanghebbenden hebben tot eind december 2019 gelegenheid hun zienswijzen in te dienen 
over de verhuur van foyer en bijbehorende vergaderruimtes. Daarna stelt het college met 
inachtneming van deze zienswijzen een conceptbesluit op. Dit wordt naar verwachting in februari 
2020 aan Provinciale Staten voorgelegd.  

3. Gaat hierbij de handreiking worden gevolgd? 

De Minister van EZK heeft in juli 2012 de Handreiking Wet Markt en Overheid uitgebracht. Deze is 
destijds gehanteerd bij het opstellen van het ‘algemeen belang besluit’ en deze is nu ook gevolgd. 
Inmiddels zijn er verschillende gerechtelijke uitspraken geweest die meer duiding geven aan de Wet 
Markt en Overheid. Ook deze uitspraken betrekken wij nu bij het opstellen van het nieuwe algemeen 
belang besluit. 
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