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lict document ‘Questions & Answers - Provincies’

Geacht College,

Bij brieven van 11 april 2012 heeft cliëntc, de Vereniging Gelijkberecbtiging Grondbezitters
(VGG), bij de provincies een verzoek orn informatie ingediend als bedoeld in de Wet openbaarheid
van bcstuur (Wob). Aanleiding voor dit verzoek was het beroep dat de provincies, waaronder uw
provincie, hebben ingesteld bij bet Gerecht van de Europese Unie legen de bescbikking van de Eu
ropese Commissie van l3juli 2011 tot goedkeuring van de nicuwe aankoopsubsidieregeling.

Inmiddels hebben alle provincies een besluit genomen op bet verzoek om informatie van de VGG.
Bij bet besluit van bet College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecbt d.d. 26juni 2012
is daarbij een document verstrekt met als titel ‘Questions & Answers - Provincies’. In dit document
wordt onder meer het volgende opgemerkt:

‘10. Staat flu alics stil?

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

Naar aanleiding hiervan brengt de VGG graag het 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
gemeld bij, en goedgekeurd 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
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gemeld bij en goedgekeurd door de Commissie. Zoals de VGG uw provincie al meerdere malen
schreef, is dit onrecbtmatig. Dat was ook de reden dat uw provincie eind vorigjaar en begin ditjaar
aan de VGG bee it loegezegd Ic zullen stoppen met bet verstrekken van steun aan de TBO’s, in het
bijzonder waar bet betreft de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude subsidieregeling en
de doorlevering van gronden onder niet-marktconforme voorwaarden aan de TBO’s.

Dc VGG ging er op basis van voornoemde toezegging van uw provincie van uit dat afspraken uit
bet verleden over de verstrekking van steun aan de TBO’s niet meer zullen worden uitgevoerd. Ar
tikel 108 lid 3 van bet Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) staat daar
ook dwingend aan in de weg.’ Het beeft de VGG dan ook onaangenaam getroffen dat uit voor
nocmd ‘Q&A’-document blijkt dat de provincies, waaronder mogelijk uw provincie, momenteel on
derzocken op welke wijze de ‘lopende verplicbtingen’ zo goed mogelijk afgewikkeld kunnen wor
den. Daarrnee wordt immers gesuggereerd dat de provincies zullen proberen om aisnog uitvoering
te geven aan afspraken uit bet verleden die voorzien in de verlening van onrecbtmatige steun aan de
TBO’s. Deze suggestie wordt versterkt doordat de VGG recent signalen beeft ontvangen dat som
mige provincies zouden overwegen om via andere instruinenten dan aankoopsubsidies of grondle
veringen, alsnog gronden aan de TBO’s toe te bedelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan bet om niet
of tegen een symbolisch bedrag uitgeven van gronden in erfpacbt aan de TBO’s.

Zoals u zult begrij pen, is het voor de VGG niet acceptabel dat aisnog uitvoering wordt gegeven aan
afspraken uit bet verleden die voorzien in de bevoordeling van de TRO’s ten opzicbte van andere
particuliere grondeigenaren. Evenmin kan de VGG accepteren dat de toezeggingen van uw provin
cie van eind vorigjaar en begin ditjaar over de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorleve
ring van gronden zouden worden ‘omzeild’ door andere instrumenten in te zetten, zoals bet middel
van erfpacbt.

Dc VGG gaat er graag van uit dat deze brief voor uw provincie voldoende aanleiding vormt om af
te zien van een handelswijze als hiervoor bescbreven. Daarbij betrekt de VGG de opmerking in uw
besluit op haar Wob-verzoek, dat het beroep van uw provincie bij bet Gerecht van de EU niet tot
dod heeft bet streven naar gelijkberechtiging tussen de TBO’s en overige particulieren te belemme
ren. Zou dit onverhoopt echter anders zijn, dan verneem ik dat graag per ommegaande.

Tot slot maak 1k nog graag van de gelegenheid gebruik om puntsgewijs te reageren op een aantal
andere onderdelen van voornoemd ‘Q&A’-document:

In het document staat dat de provincies zich momenteel beraden op de wijze waarop de
nieuwe aankoopsubsidieregeling kan worden geIrnplementeerd. Tevens staat in bet 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 binnen uw provin
cie? Als uw provincie de nieuwe aankoopsubsidieregeling al beeft geImplementeerd, ont

Daarorn is het ook mogelijk om eventuele met de TBO’s gemaakte afspraken nietig te laten verkia
ren. Uw provincie kan door de TBO’s dus niet worden gehouden orn afspraken uit het verleden na te
komen die voorzien in de verstrekking van onrechtrnatige staatssteun. Zie HvJ EU 8 december 2011,
NJ2O 12/124 (Residex).
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yang ik daarvan graag ccii aischrill.

In hot document wordt torecht opgemorkt dat do klacht van de VGG bij do Europese Corn
missie tot gevoig zou kunnon hobbon dat do in hot verlodcn onrechimatig verstrekle aan—
koopsubsidies moclen wordcn teruggcvorderd. 1-Her wordt echier aan tocgevoegd dat dit
‘desastreuze gevolgen zou hobben voor bet bohoud van natuur in Nederland omdat bet be—
beer van tienduizenden hectares natuur onzekcr zou worden. I liermee zouden do sinds do
Tweedo Wereldoorlog zorgvuldig opgebouwdo natuurbescherrning en de resultaton daar
van. ‘to grabbol wordon gegooid’. Dc VGG hceft doze slellingnarno ervaren als Ic zijn go
richt togen natuurbchoer door andero particulioren dan do TBO’s. Dat doot geen recht aan
do waardevollc bijdrage die particulioron al decennialang levoren aan natuurbeheer. Andere
particulieren zijn naar overtuiging van do VGG ook prima in staat en bereid om bet beheer
van bopaalde natuurgronden van de TBO’s over to nemon, zo doze TBO’s zich genoodzaakt
zouden zien om ten gevolge van oen terugvordering van in hot verleden verleende steun,
doze gronden af te stoton. Van ‘desastreuze govolgon’ of eon onzeker beheor van natuur is
dan ook geen sprake. Overigens is dat ook één van do redenen waarom de VGG niet goed
begrijpt dat iiw provincie beroep hoeft ingostold togen do boschikking van do Europese
Commissie van l3juIi 2011.

Onder punt 9 in hot document staat dat do provincies hobben gelracht om in contact te tre
don met do VGG orn to bokijken of hot rnogelijk zou zijn partijon met olkaar te verzoonen,
rnaar dat do VGG tot op hedon eon gesprek om tot eon roele oplossing to komen zou weigo
ron. Dat is eon misvorstand. Do VGG heoft in haar boloving moordere malon — onder moor
in haar brief aan uw provincie van 20 januari 2012 — hot signaal afgegovon bereid te zijn
om met do belrokken overheden to praton over eon minnelijke oplossing. Voorzovor do
VGG bekond, heoft zij ook nooit gewoigord orn met do provincios in gesprok te gaan. Ove
rigens gaat do VGG or graag van uit dat dit misvorstand al is opgehelderd tijdons hot go
sprok dat op 8 juni 2012 plaatsvond op hot provinciohuis van Zuid-Holland, tussen vorte
gonwoordigers van do VGG (waarondor ondorgotokonde) en movr. Tor Kuilo en dhr. Woij
dorna van do provincio Zuid-1-lolland on uw advocaat mr. Van Nuland van AKD Advoca
ton. Op 5 juli 2012 heoft ook a! eon vervoiggosprek plaatsgovonden tusson hot bostuur van
do VGG on afgevaardigden van hot IPO (waaronder Gedeputoorden Van Dijk van Goldor
land en Webor van Zuid-Holland) waarin do mogolijkhoden voor eon rogeling zijn verkond.
Do VGG hoopt dat bier nog eon vorvoig op komt.

1k vortrouw or op u hiormee voldoonde te hebben geInformoord on zie uw roactie graag togomoot.
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