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Acht het college het een gemeentelijke taak om dit soort ondernemers door het 
achterwege laten van huurbetaling te bevoordelen boven vergelijkbare bedrijven die 
elders in de gemeente zijn gevestigd? Is er geen sprake van concurrentievervalsing 
ten opzichte van gelijksoortige bedrijven die zonder overheidssteun wel de volle 
huisvestingslasten hebben te dragen? 
De huurders van IJzersterk Ondernemer, die overigens vooral bestaan uit weinig 
kapitaalkrachtige starters en ZZP’ers, betalen middels een staffel- of ingroeimodel eerst het 
verstrekte startkapitaal af en daarna huur. Hier is voor dezelfde structuur gekozen als bij de 
Het Klooster. Bij de huisvesting in het Rabobank-pand in Gendringen is door de Rabobank 
overigens een zelfde soort structuur gekozen.  

Is met absolute zekerheid te zeggen, dat geen sprake is van verboden staatssteun in 
de zin van art. 107 lid 1 VwEU, mede gezien de ligging in de nabijheid van de 
landsgrens en de aard van de betrokken ondernemingen, welke deels 
grensoverschrijdende transacties lijken te hebben? Is het college voornemens een 
melding aan de Europese Commissie te doen als bedoeld in art 108, lid 3 VwEU? 
Artikel 107 lid 1 van de VwEU zegt: “Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen 
voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde 
producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover 
deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”.
Om te beoordelen of er sprake is van staatssteun wordt een vijftal criteria gehanteerd.

 de steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit   verricht;

 de steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;

 deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel   dat niet via normale commerciële 
weg zou zijn verkregen (  non-marktconformiteit); 

 de maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke 
sector/regio;

 de maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige 
beïnvloeding van het handelsverkeer   in de EU.

De criteria werken cumulatief. Enkel indien de verleende steun aan al deze criteria voldoet 
kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Daarnaast zijn er meerdere regelingen 
waarbij de overheid ondernemingen kan steunen met een minimaal bedrag, waarbij geen 
sprake is van staatssteun. We kunnen met zekerheid zeggen dat er in dit geval geen sprake 
is van een dergelijke cumulatie en ergo niet van staatssteun.

Welke financiële gevolgen komen voor rekening van de gemeente en de gebruikers, 
indien e.e.a. wel als verboden staatssteun wordt aangemerkt? 
Als het al zo is en dat ligt niet voor de hand, dan kan daar op dit moment geen inschatting 
van gemaakt worden. 

Is het college het met ons eens, dat het aanbieden van gratis bedrijfsruimte door de 
gemeente marktverstorend werkt en de belangen van de eigenaren van die panden 
daardoor in de knel komen, en acht zij dat wenselijk? 
Er wordt geen gratis bedrijfsruimte aangeboden en dus gaat bovenstaande redenering niet 
op. Punt is juist dat aan jonge, startende en weinig kapitaalkrachtige ondernemers ruimte 
wordt geboden. Die ruimte en faciliteiten zijn nu onvoldoende in onze gemeente voor 
handen. 

https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/onderneming/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/grensoverschrijdend-effect/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/grensoverschrijdend-effect/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/selectiviteit/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/marktconformiteit/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/marktconformiteit/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/staat-en-staatsmiddelen/
https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/criteria-staatssteun/onderneming/


Ziet het college enig risico op schadevergoedingsvorderingen van dergelijke 
verhuurders? 
Nee, dat is immers ook niet bij Het Klooster in Ulft gebeurd.


