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Bijlage II Economische activiteiten van de gemeente Schagen 

Een economische activiteit is iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen of 

diensten op een bepaalde markt. 

Economische activiteit, ondernomen door de gemeente Algemeen belang? 

 

Ingebruikgeving van gemeentelijke grond ten behoeve 

van sportverenigingen 

 

In het belang van volksgezondheid moet 

sporten bij een sportvereniging 

laagdrempelig en betaalbaar zijn. 

Doorberekenen van integrale kosten zou 

betekenen dat sportvereniging hun 

contributies moeten verhogen, zodat 

sporten te duur kan worden. Deze 

sportverenigingen dienen een algemeen 

belang en het in gebruik geven van 

gemeentelijke grond aan de 

verenigingen is daarmee dienstig aan 

het algemeen belang. 

Ingebruikgeving van gemeentelijke grond ten behoeve 

van diverse stichtingen  

 

Gedoeld wordt op dorpshuizen, 

buurtverenigingen en bijvoorbeeld 

stichtingen die een monumentaal of 

cultuurhistorisch belang dienen. Deze 

stichtingen dragen bij aan het vergroten 

van een maatschappelijke verbinding, 

het cultureel of artistieke aanbod of  een 

betere betrokkenheid binnen de wijken. 

Deze stichtingen dienen een algemeen 

belang en het in gebruik geven van 

gemeentelijke grond aan de stichtingen 

is daarmee dienstig aan het algemeen 

belang.  

Afvoeren van bedrijfsafval van strandpaviljoens (die 

daarvoor een bijdrage betalen) door de gemeente. 

Gebeurt gelijktijdig met afvoer van zwerfvuil van de 

stranden, dat door de strandpaviljoens is verzameld. 

 

Deze activiteit vindt plaats in het 

algemeen belang, ten behoeve van de 

bescherming van het milieu. 

Beschikbaar stellen van gemeentelijke ruimten aan 

derden (om niet), zoals het gebouw aan de Oostwal in 

Tuitjenhorn voor kunstexposities, tentoonstellingen en 

theatervoorstellingen, of het gebouw aan de Zijperweg 

voor (interne) trainingen van het Rode Kruis. 

 

Economische activiteit die niet 

plaatsvindt in het algemeen belang. 

Omdat de gemeentelijke ruimten ‘om 

niet’ ter beschikking worden gesteld, is 

het beschikbaar stellen van de 

gemeentelijke ruimten in strijd met de 

Wet Markt en Overheid (integrale 

kostendoorberekening). Deze activiteit 

dient daarom gestaakt te worden.  

In de hal van het gemeentehuis aan de Laan 19 staat 

een pasfoto-apparaat. Dit apparaat is niet van de 

gemeente. De gemeente biedt slechts een plek waar 

het apparaat geplaatst mag worden. Het aanbieden 

van een stukje ruimte in het gemeentehuis, betreft een 

economische activiteit.  

 

Voor het mogen plaatsen van het 

pasfoto-apparaat, worden aan de 

eigenaar van het apparaat integrale 

kosten worden doorberekend. Deze 

activiteit vindt niet plaats in het 

algemeen belang, maar voldoet aan de 

eisen van de Wet Markt en Overheid, en 

behoeft niet gestaakt te worden. 
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Verhuur van een dienstwoning aan de beheerder van de 

begraafplaats in Sint Maartensbrug. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid, wat in ieder 

geval betekent dat aan de 

eerstvolgende huurder een integrale 

huurprijs moet worden berekend.  

Verkoop en verhuur van grond en vastgoed. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Een en ander gebeurt, 

zodat geen strijd met de Wet Markt en 

Overheid ontstaat. 

Detacheren of uitlenen van personeel aan andere 

gemeenten. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Een en ander gebeurt, 

zodat geen strijd met de Wet Markt en 

Overheid ontstaat. 

Kopiëren van bouwtekeningen ten behoeve van derden 

(niet uit hoofde van een verplichting op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur). 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Gebeurt dat niet, dan 

moet de activiteit worden gestaakt. 

Het plegen van onderhoud door de gemeente aan 

particuliere, monumentale bomen. 

 

Het onderhouden van particulier groen is 

een economische activiteit, die ook kan 

worden uitgevoerd door commerciële 

hoveniersbedrijven. De gemeente wil niet 

concurrerend optreden met dit soort 

bedrijven, dus de gemeente voert geen 

onderhoud uit aan particulier groen. 

Daarop is één uitzondering: daar waar 

het om monumentale bomen gaat. 

Monumentale bomen hebben een 

bijzondere status en moeten door de 

gemeente worden beschermd. Dat vindt 

plaats in het algemeen belang (ter 

bescherming van monumentale 

waarden). Deze specifieke vorm van 

onderhoud is dus in het algemeen 

belang en daarom niet strijdig met de 

Wet Markt en Overheid. Deze activiteit 

kan worden voortgezet.    

Onderhoud van groen op grond die niet in eigendom is 

van de gemeente, zoals grond van de NS, het 

Hoogheemraadschap en de Wooncompagnie. 

 

Economische activiteit, die plaatsvindt in 

het algemeen belang, ten behoeve van 

de bescherming van een prettige en 

veilige leefomgeving. Deze activiteit kan 

worden voortgezet. 
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Niet wettelijke plaagdierbestrijding. Als plaagdieren het 

algemeen belang niet bedreigen, voert de gemeente 

geen bestrijdende taken uit. Echter, als het algemeen 

belang bedreigd raakt, treedt de gemeente op door  

niet wettelijk verplichte plaagdierbestrijdiging toe te 

passen.  

 

Plaagdierbestrijding is een economische 

activiteit. Daar waar de gemeente (niet 

wettelijke) plaagdierbestrijding toepast, 

doet zij dat ter bescherming van het 

algemeen belang, ten behoeve van de 

bescherming van de volksgezondheid en 

de bescherming van een prettige en 

veilige leefomgeving. In dat geval vindt 

geen strijd met de Wet Markt en 

Overheid plaats. Niet wettelijke 

plaagdierbestrijding die niet plaatsvindt 

in het algemeen belang, is wel strijdig 

met de Wet Markt en Overheid en moet 

worden gestaakt. 

Onderhoud kerktorens. 

 

Betreft geen (eigen) economische 

activiteit. Een aantal kerktorens is in 

eigendom van de gemeente en 

onderhoud aan eigen panden is geen 

economische activiteit. Bij de kerktorens 

die niet in eigendom van de gemeente 

zijn, voert de gemeente geen onderhoud 

uit. 

Aanbieden van gemeentelijke camperplaatsen en 

ligplaatsen in de recreatiehaven. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Dit gebeurt, zodat geen 

strijd met de Wet Markt en Overheid 

plaatsvindt. Deze activiteit kan dus 

worden voortgezet. 

Leveren van dranghekken bij evenementen aan 

evenementenorganisatoren. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Gebeurt dat niet, dan 

dient de activiteit te worden gestaakt. 

Schoonmaken na afloop van evenementen (door 

medewerkers  van de gemeente). 

Evenementenorganisatoren zijn verplicht hun eigen 

rommel op te ruimen na afloop van een evenement. 

Eventueel zwerfvuil dat verder verspreid is dan het 

evenemententerrein, wordt door de gemeente 

opgeruimd. 

 

Opruimen van (zwerf)afval na een 

evenement is een economische 

activiteit. Daar waar de gemeente 

(zwerf)vuil opruimt buiten het 

evenemententerrein, doet zij dat ter 

bescherming van het algemeen belang, 

ten behoeve van de bescherming van 

de volksgezondheid en de bescherming 

van een prettige en veilige 

leefomgeving. In dat geval vindt geen 

strijd met de Wet Markt en Overheid 

plaats.  
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Elektriciteit: aanlichten van kerken en bijvoorbeeld 

verzorgingshuizen op het gemeentelijk 

elektriciteitsnetwerk. 

 

Aanlichten van speciale objecten van 

derden, binnen het openbaar gebied 

betreft een economische activiteit van 

algemeen belang. Het dient ter 

verfraaiing van de leefomgeving, en het 

vergroot het gevoel van veiligheid 

binnen de openbare ruimte. Omdat 

deze economische activiteit het 

algemeen belang plaatsvindt, levert het 

geen strijd op met de Wet Markt en 

Overheid.  

Exploitatie van de kermissen. 

 

Economische activiteit, niet in het 

algemeen belang. Deze activiteit moet 

daarom voldoen aan de eisen van de 

Wet Markt en Overheid en in ieder geval 

de integrale kosten moeten worden 

doorberekend. Gebeurt dat niet, dan 

dient de activiteit te worden gestaakt. 

Aanbieden van gratis elektrische laadpalen voor 

elektrische auto’s op de openbare weg.  

 

Het aanbieden van elektrische 

laadpalen betreft een economische 

activiteit, in het algemeen belang. 

Elektrisch rijden moet worden 

gestimuleerd ten behoeve van het 

milieu. In de gemeente Schagen zijn 

geen commerciële bedrijven actief, die 

elektrische laadpalen in de openbare 

ruimte exploiteren. Het gratis het 

aanbieden van de palen door de 

gemeente dient daarom algemeen 

belang en levert geen strijd op met de 

Wet Markt en Overheid. 

Innen van private bijdrage voor deelnemers aan de West 

Friese markt, ten behoeve van de Stichting West Friese 

Folklore. 

 

Het innen van private gelden is een 

economische activiteit, die geen 

algemeen belang dient. Deze activiteit 

moet daarom voldoen aan de eisen van 

de Wet Markt en Overheid en in ieder 

geval de integrale kosten moeten 

worden doorberekend. Er worden geen 

kosten doorberekend aan de stichting, 

zodat  de activiteit ‘innen van private 

gelden’ plaatsvindt in strijd met de Wet 

Markt en Overheid. 

Het verstrekken van startersleningen voor koopwoningen.  

 

Economische activiteit, van algemeen 

belang. Er zijn geen marktpartijen die 

tegen relatief eenvoudige voorwaarden 

startersleningen aanbieden, terwijl 

startersleningen zeer nodig zijn om de 

huizenmarkt (en daarmee de lokale 

economie) te stimuleren. Omdat deze 

economische activiteit het algemeen 

belang plaatsvindt, levert het geen strijd 

op met de Wet Markt en Overheid. 
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Aanbieden van wifi in openbare ruimte. 

 

Economische activiteit, van algemeen 

belang. Gratis internet is niet meer weg 

te denken uit het straatbeeld en op dit 

moment zijn er geen marktpartijen in 

Schagen die gratis wifi (in de openbare 

ruimte) aanbieden. De gemeente biedt 

gratis wifi ten behoeve van economische 

en toeristische doeleinden. Omdat deze 

economische activiteit het algemeen 

belang plaatsvindt, levert het geen strijd 

op met de Wet Markt en Overheid. 

 


