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Ilet document ‘Questions & Answers - Provincies’

Goacht College,

Bij brieven van 11 april 2012 hooft clinlo, do Vereniging Gclijkberechtiging Grondbeziltors
(VGG), bij de provincios eon verzook om informatie ingediend als bedoold in de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Aanleiding voor dit verzook was het beroop dat de provincios. waarondor uw
provincie, hobbon ingosleld bij hot Gorecht van de Europese Unie tegen do bcschikking van do Eu
ropose Commissie van l3juli 2011 tot gocdkeuring van do niouwe aankoopsubsidieregeling.

inmiddels hobben allo provincies eon besluit gonomen op hot verzook om informatie van do VGG.
Bij hot bosluit van hot College van Godeputoordo Staten van do provincio Utrocht d.d. 26 juni 2012
is daarbij eon document verstrokt met als titol ‘Questions & Answers - Provincios’. In dit document
wordt ondor moor hot volgonde opgomorkt:

“10. Staat flu alics stil?

Nec. De provincies ondorzoeken momenteel op wolke wijze do lopende verplichtingen zo goed nio
golijk afgowikkeld kunnen wordon. Hiorbij is maatwerk nodig. Nadat do horijking van de Ecolo
gische Hoofdstructuur eon foit is, medio najaar 2012, zal or moor duidelijkhoid zijn hoe do Provin
cios het natuurboloid verder gostalte willon goven.’

Naar aanloiding hiervan brongt de VGG graag hot volgondo onder uw aandacht. Zoals bokond volgt
uit do beschikking van do Europese Commissie van 13 juli 2011 dat do vorstrokking van steun aan
Torroinbehoronde Organisaties (TBO’s) valt aan to merkon als staatsstoun dio vooraf moot worden
gomold bij, en goodgekeurd door, de Europese Commissie. In hot verlodon zijn door de provincies
op grote schaal afsprakon gemaakt met de TBO’s ovor do verstrokking aan hon van stoun bij do
vorwerving, de inrichting/ontwikkoling en hot boheer van (natuur)gronden, zonder dat dit vooraf is
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gomeld bij en goedgokeurd door do Commissie. Zoals do VGG uw provincic al meerdere malen
schreoC. is dit onrechtmatig. Dat was ook do redon dat uw provincio eind vorigjaar en begin ditjaar
ann do VGG heefl toogozcgd to zullen stoppen met hot verstrokken van steun aan de TBO’s, in hot
hijzondcr waar hot hetrei’t do verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude subsidioregeling en
do doorlevering van gronden ondor nict-marktconformo voorwaardon aan de TBOs.

Do VGG ging or op basis van voornoemde toezegging van uw provincie van uit dat afspraken nit
hot verledon over de verstrekking van steun aan de TBO’s niet meor zullen worden uitgevoord. Ar
tikel 108 lid 3 van hot Vordrag betreffende de Werking van do Europose Unie (VWEU) staat daar
ook dwingend aan in de wog.’ Het hoeft de VGG dan ook onaangenaam getroffon dat uit voor
nocmd ‘Q&A’-documont blijkt dat do provincies, waarondor mogolijk uw provincie, momenteel on
dorzooken op welke wijzo do ‘lopendo vorplichtingon’ zo good mogelijk afgowikkeld kunnen wor
den. Daarmeo wordt immers gesuggoroord dat do provincios zullon proberon orn alsnog uitvooring
to geven aan aispraken uit hot vorlodon die voorzien in do verloning van onrochtmatigo steun aan do
TBO’s. Doze suggostio wordt versterkt doordat do VGG recent signalon heefi onivangon dat som
migo provincies zouden overwogon om via andere instrurnenten dan aankoopsubsidios of grondlo
veringon, aisnog gronden aan do TBO’s too to bedolen. To denkon valt bijvoorboold aan hot om niet
of tegen eon symbolisch bodrag uitgeven van grondon in erfpacht ann do TBO’s.

Zoals u zult bogrij pen, is hot voor do VGG niot accoptabol dat alsnog uitvoering wordt gegoven aan
aEsprakon uit bet verledon die voorzion in do bovoordoling van do TBO’s ton opzichte van andoro
particuliere grondeigenaren. Evoninin kan do VGG accopteren dat de toezeggingon van uw provin
cio van eind vorigjaar en begin ditjaar over do vorstrekking van aankoopsubsidios en do doorlove
ring van gronden zoudon wordon ‘omzoild’ door andoro instrumenton in to zottcn, zoals hot middol
van erfpacht.

Do VGG gaat er graag van nit dat doze brief voor uw provincie voldoondo aanleiding vorrnt om af
to zion van eon handolswijze als hiorvoor boschreven. Daarbij botrekt de VGG do oprnorking in uw
besluit op haar Wob-vorzook, dat hot beroep van uw provincio bij hot Gorocht van do EU niot tot
dool hooft hot strevon naar gelijkberechtiging tusson do TBO’s en ovorige particulieren to bolomme
ron. Zou dit onverhoopt echter anders zijn, dan vernoom ik dat graag per ommogaande.

Tot slot maak ik nog graag van de golegenheid gebruik orn puntsgewijs to reagoron op eon aantal
andore onderdolen van voornoomd ‘Q&A’-document:

In hot document staat dat do provincios zich mornontool boradon op do wijzo waarop do
nieuwo aankoopsubsidieregoling kan wordon goImplernontoord. Tevens staat in hot docu
ment dat eon aantal provincios dit inmiddols al hoeft godaan. Zou u mij binnen vier weken
vanaf heden willen informeren wat in dezen de stand van zaken is binnen uw provin
cie? Als uw provincie de niouwe aankoopsubsidieregeling al heoft goImplementoord, ont

Daarom is hot ook mogelijk orn eventuele met de TBOs gemaakte afspraken nietig te laton verkia
ren. Uw provincie kan door de TBO’s dus niet wordon gohouden om afsprakon uit bet verlodon na te
komon die voorzien in do verstrekking van onrechtmatige staatssteun. Zie HvJ EU 8 december2011,
NJ 2012/124 (Residex).
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yang ik daarvan graag eon afschrift.

In hot document wordt torecht opgomorkt dat do klacbt van de VGG bij do Europese Com
missie tot gevoig zou kunnen hebben dat de in het verleden onrechtmatig vorstrekte aan—
koopsubsidies moeten worden teruggevorderd. 1-her wordt echtcr aan toegevocgd dat dit
‘desastreuze gevolgen zou hebben voor het behoud van natuur in Nederland omdat het be-
hoer van tienduizenden hectares natuur onzcker zou worden. iliermee zouden de sinds de
Tweede Wereldoorlog zorgvuldig opgebouwde natuurbescherrning en de resultaten daar
van, Ic grabbel worden gegooid. Do VGG heeft deze stellingname ervaren als to zijn go
richt tegen natuurbeheer door andere particulieren dan do TBO’s. Dat doot goen recht aan
de waardevollo bijdrage die particulicron al decennialang leveren aan natuurbeheer. Andere
particulieren zijn naar overtuiging van de VGG ook prima in staat en bereid om het beheer
van bepaalde natuurgrondcn van de TBO’s over to nemen, zo doze TBOs zich gonoodzaakt
zouden zion om ten govolge van eon terugvordering van in bet verleden vorleende steun,
doze gronden af to stoten. Van ‘desastreuze govolgen’ of eon onzoker behoor van natuur is
dan ook goon sprake. Overigens is dat ook één van do redenen waarom de VGG niet goed
begrijpt dat uw provincie beroep heeft ingosteld tegon do boschikking van do Europese
Commissie van l3juIi 2011.

Onder punt 9 in hot document staat dat de provincies hebben getracht oni in contact to tre
den met de VGG orn te bokijken of bet niogelijk zou zijn partijen met elkaar to vcrzoenen,
maar dat do VGG tot op heden eon gosprok om tot eon reële oplossing to kornon zou weige
ron. Dat is eon rnisverstand. Do VGG heeft in baar beleving meerdero malen — onder moor
in haar brief aan uw provincie van 20 januari 2012 — bet signaal afgegeven bereid te zijn
om met de betrokken overheden te praten over eon minnelijke oplossing. Voorzover do
VGG bekond, heeft zij ook nooit geweigerd orn met do provincies in gesprek to gaan. Ovo
rigens gaat de VGG er graag van uit dat dit misverstand al is opgohelderd tijdons hot ge
sprek dat op 8 juni 2012 plaatsvond op hot provinciehuis van Zuid-Holland, tiisson verte
gonwoordigors van de VGG (waaronder ondergetekende) en movr. Ter Kuile en dhr. Weij
dema van de provincie Zuid-Holland en uw advocaat mr. Van Nuland van AKD Advoca
ten. Op 5 juli 2012 heeft ook al eon vervolggosprek plaatsgevonden tusson hot bestuur van
do VGG en afgevaardigden van hot IPO (waaronder Gedeputeerden Van Dijk van Gelder
land en Weber van Zuid-Holland) waarin de mogehijkheden voor eon regeling zijn verkend.
Do VGG hoopt dat bier nog een vervolg op kornt.

1k vertrouw er op u hiermee voldoende to hebben geInformeerd on zie uw reactie graag tegemoet.
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