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lict uitvocrcn van afspraken uit het verleden die strekken tot bevoordeling van tie TBO’s

Excellent ie,

Hedcn zond 1k namens cliënte. de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), bijgaande
brief aan de provincies (bij wijze van voorbeeld is slechts bijgevoegd de brief aan Overijssel). Zoals
u zult lezen, heeft deze brief onder meer betrekking op de afspraken die de provincies in bet vcrle
den hebben gernaakt met de Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) en die strekken tot bevoorde
ling van die TBO’s ten opzichte van andere particuliere grondeigenaren. In haar brief geeft de VGG
te kennen dat zij niet kan accepteren dat aisnog uitvoering wordt gegeven aan die afspraken. Omdat
ook op Rijksniveau discussie bestaat over de vraag hoe moet worden orngegaan met afspraken uit
het verleden (onder meer in bet kader van de casus Havelte), leek bet de VGG correct om dit ook
nog ecns onder uw aandacht te brengen.

Hiemaast maakt de VGG nog graag van de gelegenbeid gebruik orn uw aandacht te vestigen op
haar standpunt met betrekking tot bet inzetten van andere instrumenten dan aankoopsubsidies of
grondleveringen ter bevoordeling van de TBOs. Te denken valt bijvoorbeeld aan bet uitgeven van
gronden in erfpacbt onder niet-marktconforme voorwaarden. Zoals u zult begrijpen, kan de VGG
daar evenmin mee akkoord gaan.

Bij Lage

De praktjk wordt gevoerd door Stbbe NV. (ngeschreven in het Handeisregister van de (amer van Koopharrde) onder nummer 34198700) De atgemene voorwaarden van Stibbe N V. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdamen warden op verzoek kosteloos varstrekt. Zij zijn tevena te vinden op www.stibbe.com.

STV\SD\12861522.1



S i bbe At lix Iii I Ii i, ri; xiii ir ii ii J I ii ‘11)11 Ni w Yr irk liii,,

Aantokenen mr. A.W. t3os
advocaatAaii ( iedcputeerdc Staten van de

nc Ic ()verijssel Advocaten en notarissen
lay. iuevr. 1.1 I.B.M. I lois Strawinskylaan 2001

Postbus I 0078 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam8000 GB twol Ic
Nederland
T +31 20 546 02 01
F +31 205460710
arwin.bos@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze rot

CKIAB 1023079-12859611
Uw ref.
2012/0007726
Datum

6 augustus 2012

1 let (lOCLImeHt ‘Questions & Answers —l9roviiicies’

Geacht College,

Bij brieven van II april 2012 hecll cliëntc. de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(VGG). bij de provincies ecu verzock om informatie ingediend als bedocid in de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Aanleiding voor dit verzoek was bet beroep dat de provincies, waarondcr uw
provincie, hebben ingesteld bij bet Gcrecht van de Europese Unie tegen de bcscbikking van de Eu
ropese Commissie van l3juIi 2011 tot goedkeuring van de nicuwe aankoopsubsidiercgeling.

Inmiddels bebben alle provincies cen besluit genomen op bet verzoek orn informatie van de VGG.
Bij bet besluit van bet College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht d.d. 26 juni 2012
is daarbij ecu document vcrstrekt met als titel ‘Questions & Answers - Provincies’. In dit document
wordt ondcr meer bet volgende opgemerkt:

“10. Staat nu alles stil?

Nee. De provincies onderzoeken mornenteel op welke wijze de lopende verplichtingen zo goed mo
gelijk afgewikkeld kunnen worden. Hierbij is maatwerk nodig. Nadat de herijking van de Ecolo
gische Floofdstructuur een feit is, medio najaar 2012, zal er meer duidelijkheid zijn hoe de Provin
cies hot natuurbeleid verder gestalte willen geven.”

Naar aanleiding hiervan brengt de VGG graag bet volgende onder uw aandacht. Zoals bekend volgt
uit de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli 2011 dat de verstrekking van steun aan
Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) valt aan te merken als staatssteun die vooraf moet worden
gerneld bij, en gocdgekeurd door, de Europese Commissie. In het verleden zijn door de provincies
op grote schaal afspraken gemaakt met de TBO’s over de verstrekking aan hen van steun bij de
verwerving, de inrichting/ontwikkeling en het beheer van (natuur)gronden, zonder dat dit vooraf is

Do praktttk wordt pevoerd door Stibbe N V. (ingoschrevon in het Nandoisregister van de Karrier van KoopharrdeI onder numrner 34198700). Do aigemerie voocwaar
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geineld bij en goedgekeurd door de Commissie. Zoals de VGG uw provincie al iiieerdeie malen
schreeI is dit onrechtmatig. [)at was ook de reden dat uw provilicie eind vorig jaar en begin dit jaar

de VGG heeft toegezegd te zullen stoppen met het vcrstrckken van sleun aan de ‘1’130’s, in het
bijzonder wuar bet betrel’t de verstrekking van aankoopsuhsidies onder (Ic oude subsidieregeling en
de doorlevering van gronden onder niet-marktconfbrme voorwaarden aan de ‘[130’s.

1)e VGG ging er op basis van voornoemde toezegging van uw provincie van nit dat aispraken nit
bet verleden over do verstrekking van steun aan de T[30’s nict moor zullen worden uitgevoerd. Ar
tikel 108 lid 3 van het Verdrag betreliende de Working van de Europese Unie (VWEU) stuat daar
00k dwingend aan in de weg.’ [let heeft do VGG dan ook onaangenaam gctrolThn dat nit voor
noemd ‘Q&A’—docurnent blijkt dat do provincics, waaronder mogelijk 11W provincie, momenleel on—
derzoeken op welke wijze de ‘lopende verplichtingen’ zo goed mogelijk aigewikkcld kunnen wor
den. Daarmee wordt immers gesuggereerd dat de provincies zullen proberen om aisnog uitvoering
te geven aan afspraken nit het verleden die voorzicn in de verlening van onrechtmatige steun aan de
‘[130’s. 1)eze suggestie wordt versterkt doordat de VGG recent signalen heeft ontvangen dat soin
mige provincies zouden overwegen om via andere instrumenten dan aankoopsubsidies of grondle
veringen. aisnog gronden aan do TBO’s toe te bedelen. ‘Fe denken valt bijvoorbeeld aan het om niet
oltegen cen syinbolisch bedrag uitgeven van gronden in eri’pacht aan de i’BO’s.

Zoals u zult bogrij pen, is bet voor de VGG niet acceptabel dat alsnog uitvoering wordt gogovon aan
af’spraken nit bet verleden die voorzion in de bevoordeling van de ‘FBO’s ten opzichte van andore
particuliere grondeigenaren. Evonmin kan de VGG accepteren dat de toezeggingen van uw provin
cic van cind vorigjaar en begin ditjaar over do verstrekking van aankoopsubsidies en do doorlcve
ring van gronden zouden worden ‘omzeild’ door andere instrurnenten in to zetten, zoals hot middel
van eripacht.

Dc VGG gaat or graag van uit dat deze brief voor uw provincie voldoende aanleiding vorint om af
te zion van eon handelswijze als hiervoor beschreven. Daarbij betrekt do VGG de opmerking in uw
besluit op haar Wob-verzoek, dat bet beroep van uw provincie bij het Gerecbt van de EU niot tot
dod heeft het streven naar gelijkberechtiging tussen de TBO’s en overige particulieren to belemme
ron. Zou dit onverhoopt echter anders zijn, dan verneem ik dat graag per ornmegaande.

Tot slot maak ik nog graag van de gelegenheid gebruik om puntsgewijs te reageren op eon aantal
andere onderdelen van voornoemd ‘Q&A’-document:

In het document staat dat de provincies zich momenteel beraden op de wijze waarop de
niouwe aankoopsubsidieregeling kan worden geImplernenteerd. Tevens staat in het docu
ment dat een aantal provincies dit inmiddels a! heeft gedaan. Zou u mu binnen vier weken
vanaf heden willen informeren wat in dezen de stand van zaken is bin non uw provin
cie? Als uw provincie de nieuwe aankoopsubsidieregeling a! heeft geImplernenteord, ont

Daarorn is het ook mogelijk om eventucle met de TBO’s gemaakte afspraken nietig te laten vorkia
ren. Uw provincie kan door de TBOs dus niet worden gehouden om afspraken uit het verlcden na te
komen die voorzien in de verstrekking van onrechtmatige staatssteun. Zie HvJ EU 8 december 2011,
NJ 20 12/124 (Residex).
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vaiig ik daarvan graig ccii at’schri tl.

In bet document \Voldt tcrcclit opgcmci’kt dat de klacht van de V(iG de IAlrOpCSC Corn—
In issic lot gevolg zou kunnen hebben dat de in het verleden onrcclitniaiig versirektc aan—
koopsubsidics mocten worden teruggevorderd. 111cr wordt ecliier aan ioegevoegd dat dit
‘desasireuze gevolgen’ zou hebben VOOf het behoud van natuur in Nederland omdat bet be—
beer van tienduizenden hectares natuur oiizeker zou ‘.vordeii. I liermee zouden de sinds de
l’weede Wereldoorlog zorgvuldig opgehouwde natuurhescherming en de resultaten daar—
van, ic grabbel worden gegooid’. Dc VGG heeft deze stel I ingname ervaren als Ic zijn ge—
richt iegcn natuurbeheer door andere particul icren dan de 1130’s. 1)at dod geen rccht aan
de \vaardevollc hidrage die particul leren al decennialang leveren aan na(uurbeheer. Andere
particulicren zijn naar overtuiging van de VGG ook prima in staat en hercid om het beheer
van bepaalde natuurgronden van de I’130’s over te nemen, zo dezc 1130’s zich genoodzaakt
zouden zien em ten gevolge van een terugvordering van in bet verleden verleende steun,
deze gronden af te stolen. Van ‘desastreuze gevolgen’ of cen onzekcr beheer van natuur is
dan ook geen sprake. Overigens is dat ook één van de redenen waarorn de VGG niet gocd
begrijpt dat uw provincic beroep heell ingesteld tcgcn de beschikking van de Europcse
Commissie van 13 juli 2011.

Onder punt 9 in bet document staat dat de provincies hebben getracht orn in contact te Ire—
den met de VGG om te bekijkcn of bet rnogelijk zou zijn partijen met clkaar te vcrzoenen,
maar dat de VGG tot op hedcn cen gesprck em tot cen reële oplossing le kornen zen weige
ren. Dat is een misvcrstand. Dc VGG hecil in haar beleving rncerdcre malen — onder nicer
in haar brief aan uw provincic van 20 januari 2012 — bet signaal afgegcven bereid te zijn
em met de bctrokken overheden te praten over cen minnelijke oplossing. Voorzover de
VGG bekend, heeft zij ook nooit geweigcrd orn met de provincies in gesprek te gaan. Ove
rigens gaat de VGG er graag van uit dat dit rnisvcrstand al is opgehelderd tijdens het ge
sprek dat op 8juni 2012 plaatsvond op bet provinciehuis van Zuid-Ilolland, tussen verte
genwoordigers van de VGG (waaronder ondergetekende) en mevr. Ter Kuile en dhr. Weij
dema van de provincic Zuid-l-Iolland en uw advocaat rnr. Van Nuland van AKD Advoca
ten. Op 5 juli 2012 heeft ook al een vervoiggesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van
de VGG en afgevaardigden van bet IPO (waaronder Gedeputeerden Van Dijk van Gelder
land en Weber van Zuid-Holland) waarin de moge1jk1ieden voor ccii regeling zijn verkend.
Dc VGG hoopt dat hier nog een vervolg op komt.

1k vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geInforrneerd en zie uw reactie graag tegdlnoet.

(3)
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