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Geachte heer Kortmann, 

Bij brief van 29 februari 2016 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechtiging 
Grondbezitters de staatssecretaris van Economische Zaken gesommeerd tot 
terugvordering van rente over subsidie die op grond van de PNB-regeling is 
verleend aan terreinbeherende organisaties ("TBO's"). 

Ik heb bij brief van 9 maart 2015 (DGAN-PDJNG/16036348) aangegeven dat ik 
niet binnen de door u gestelde termijn van twee weken hierop kon reageren, 
onder meer vanwege de benodigde afstemming met de andere betrokken 
overheden. Deze afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Met deze brief reageer ik, met excuses voor de vertraging in de beantwoording, 
op uw sommatie en uw uitnodiging om in overleg te treden over een minnelijke 
regeling. 

U stelt dat uit het besluit van de Europese Commissie van 2 september 2015 volgt 
"dat de Commissie de genoemde staatssteun onrechtmatig heeft geoordeeld". 
Echter is niet gepreciseerd aan welke steun u refereert. U noemt in dit verband 
"de schade die de leden van de VGG hebben geleden door de aan de TBO's over 
vele jaren verstrekte staatssteun". Onduidelijk is welke schade wordt bedoeld, als 
ook waarom het terugvorderen van rente enige compensatie kan bieden voor de 
kennelijk geleden schade. 

Voorts stelt u in uw sommatiebrief dat "in alle gevallen van de TBO's rente moet 
worden teruggevorderd over de verleende steun gedurende de periode van 
onrechtmatigheid". U beroept zich hierbij op het CELF /  SIDE  arrest van 12 
februari 2009, C-199/06, maar geeft daarbij niet aan welke gevolgen het beroep 
op dit arrest zou hebben voor onderhavige situatie. ik merk op dat er noch een 
besluit van de Europese Commissie noch een uitspraak van een nationale rechter 
ligt waaruit een dergelijke plicht tot terugvordering van rente zou kunnen volgen. 

Zowel uw cliënte als de Vereniging Natuurmonumenten heeft beroep ingesteld bij 
het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de beschikking van de Commissie van 2 
september 2015. Dit brengt met zich dat deze beschikking nog niet onherroepelijk 
is. 
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Gelet op het voorgaande zal Ik na een definitieve uitspraak van de rechter over 
de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie een beslissing nemen 
over het al dan niet vorderen van rente van de TBO's. 

Gezien het voorgaande zie ik vooralsnog geen aanleiding om tot terugvordering 
van rente over te gaan. 

In uw brief van 8 maart jl. (kenmerk GK/AaK 1023079-17474181) nodigt u mij 
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters uit om in overleg te 
treden over een minnelijke regeling op basis van het eerder door de betreffende 
vereniging aan mij gezonden  position  paper. ik zie in de bedoelde  position  paper 
geformuleerde randvoorwaarden onvoldoende aanknopingspunten om tot een 
minnelijke regeling te komen. Een overleg zou op dit moment dan ook geen 
toegevoegde waarde hebben. 

Tot slot heeft u bij brief van 11 mei 2016 (kenmerk CK/Aak 1023079-17735287) 
een klacht ingediend. Hiervoor zal de klachtafhandelingsprocedure 
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd. 

Hoogachtend, 

Martijn van Dam 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
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