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Ilet (locunlent ‘Questions & Answers — Provincies’

Geacht College,

l3ij brievcn van 11 april 2012 beefl cliënte, de Vereniging Gelijkberecbtiging Grondbezitters
(VGG), bij de provincies een verzoek om informatie ingediend als bedoeld in de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Aanleiding voor dit verzoek was bet beroep dat de provincies, waaronder uw
provincie, bebben ingesteld bij bet Gerecht van de Europese Unie tegen de beschikking van de Eu
ropese Commissie van l3juli 2011 tot goedkeuring van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.

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

‘10. Staat nu alles stil?

Nee. De provincies onderzoeken monienteel 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 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
Terreinbeberende 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 bet beheer van (natuur)gronden, zonder dat dit vooraf is
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gemold bij en goedgekeurd door do Comm issie. Zoals do VUG uw provincie al moordere malon
schrecL is cut onrechimalig. 1)at was ook do rodon dat uw provinclo oind vong jaar en begin dit jaar
aun do VGG hock toogczogd Ic zuilen stoppon met hot vorsti’ckken van stem aan do TBO’s. in hot
bijzonder waar hot betroit do vorslrokking van aankoopsubsidies ondor do oudo subsidiorogeling en
do doorlovoring van grondon onder niet—marktcoiilbriuo voorwaarden aan do [BOs.

[)e VGG ging or op basis van voornoemde loozcgging van tiw provincio van ml dat afspraken uit
hot verleden over do verstrekking van steun aan do T130s niet moor zuiicn worden uitgcvocrd. Ar—
tikol 108 lid 3 van hot Vcrdrag betretiendc do Working van do Enropese Unie (VWEU) staat daar
ook dwingend aan in do weg. I-let heell do VGG dan ook onaangcnaam getrolien dat uit voor—
noemd ‘Q&A’—document biijkt dat do provincies, waaronder mogelijk uw provincic, momenteel on—
derzoeken op wolko wijze do ‘lopende verplichlingen’ zo good mogelijk afgewikkeld kunnen wor
den. Daarmoe wordt immers gesuggereerd dat do provincics zuiien proberen om alsnog ulivocring
to gcven aan afsprakcn nit hot verieden die voorzien in do verioning van onrechtmatige steun aan do
TBO’s. Dczo suggestio wordt versterkt doordat do VGG recent signalon hoeft onivangen dat som
mige provincies zouden overwegen om via andere instrumenten dan aankoopsubsidies of grondic
voringen, alsnog gronden aan do TBO’s toe to bodolon. To denken vail bijvoorbceld aan bet om niet
of tegen eon symbolisch bedrag uitgeven van gronden in erfpacht aan do TBO’s.

Zoals u zuit begrijpen, is het voor de VGG niet acceptabel dat aisnog uitvoering wordt gegeven aan
aispraken uit bet verleden die voorzien in do bevoordeling van do TBO’s ten opzichte van andere
particuiicre grondcigenarcn. Evenmin kan de VGG accepteren dat do toezeggingen van uw provin
cie van cind vorigjaar en begin ditjaar over do verslrekking van aankoopsubsidies en de doorieve
ring van gronden zouden worden ‘omzeild’ door andere instrumenten in Ic zetlen, zoals bet middel
van erfpacht.

Do VGG gaat er graag van uit dat deze brief voor uw provincie voldoende aanieiding vormt om af
te zien van eon handeiswijze ais hiervoor beschreven. Daarbij betrekt de VGG de opmerking in uw
besluit op haar Wob-verzoek, dat het beroep van uw provincie bij bet Gcrecht van do EU niet tot
doe! heeft hot sireven naar gelijkberechtiging tussen de TBO’s en overige particulieren to belemme
ren. Zou dit onverhoopt echter anders zijn, dan verneern ik dat graag per omrnegaande.

Tot slot rnaak ik nog graag van de geiegenheid gebruik om puntsgewijs te reageren op een aantal
andere onderdeien van voornoernd ‘Q&A’-document:

In bet document staat dat de provincies zich momenteel beraden op de wijze waarop de
nieuwe aankoopsubsidieregeiing kan worden geImplernenteerd. Tevens staat in het docu
ment dat een aantal provincies dit inmiddels a! heeft gedaan. 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 nieuwe aankoopsubsidieregeiing a! heeft geIinplernenteerd, ont

Daarom is het ook mogeiijk om eventuele met de TBO’s gemaakte afspraken nietig te iaten verkia
ren. Uw provincie kan door de TBOs dus niet worden gehouden om afspraken uit het verieden na te
komen die voorzien in de verstrekking van onrechtmatige staatssteun. Zie HvJ EU 8 december 2011,
NJ2012/124 (Residex).
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yang ik daarvan graag eon aischri ft.

In hot document wordt terecht opgemorkt dat do klacht van do VGG bij de Europeso Com—
m issic tot gevoig zou kunncn hobbon dat do in hot verledon onrechtmatig vcrstrekto aan—
koopsubsidies moeten worden toruggcvordcrd. Hior wordt ochter aan tocgovoegd dat dit
‘desastreuze gevolgen’ zou hebben voor het behoud van natuur in Nederland omdat hot be—
hoer van tienduizenden hectares natuur onzcker zou worden. I Iicrmeo zoudon de sinds do
Tweede \Vcreldoorlog zorgvuldig opgobouwdo natuurbeschorming en de resultaton daar
van, ‘to grabbel worden gegooid’. Do VGG heeft deze stellingname ervaren als te zijn ge
richt tegon natuurbcheer door andere particulioren dan de TBO’s. Dat doet geen rccht aan
do waardevolle bijdrage die particulioron at doconnialang loveren aan natuurbohoor. Andoro
particulieren zijn naar overtuiging van de VGG ook prima in staat en bereid om hot boheor
van bopaatde natuurgronden van de TBO’s over te nemen, zo doze TBO’s zich genoodzaakt
zoudon zion om ten gevolge van eon torugvordering van in hot vorledon verleonde stoun,
doze gronden af to stoton. Van ‘desastreuze govolgon’ of eon onzeker boheer van natuur is
dan ook goon sprako. Ovorigens is dat ook één van de rodonen waarom do VGG niot good
begrijpt dat uw provincie beroop hoeft ingosteld tegon do beschikking van do Europoso
Commissio van l3juli 2011.

Ondor punt 9 in hot document staat dat do provincies hobben getracht om in contact te tre—
don met do VGG om to bokijken of hot mogolijk zou zijn partijon met olkaar te verzoonen,
maar dat do VGG tot op hodon eon gosprok om tot eon reëlo oplossing to komon zou woige
ron. Dat is eon misvorstand. De VGG heoft in haar boloving meerdore malon — onder moor
in haar brief aan uw provincio van 20 januari 2012 — hot signaal afgogoven boroid to zijn
om met do botrokkon overheden to praton over een rninnolijke oplossing. Voorzovor do
VGG bokond, hooft zij ook nooit gewoigord om met do provincies in gosprek to gaan. Ovo
rigens gaat do VGG er graag van uit dat dit misverstand al is opgehelderd tijdons hot go
sprok dat op 8 juni 2012 plaatsvond op hot provinciehuis van Zuid-Holland, tusson verto
genwoordigers van do VGG (waarondor ondorgotokondo) on movr. Tor Kuile en dhr. Woij
doma van do provincio Zuid-Holland on uw advocaat mr. Van Nuland van AKD Advoca
ten. Op 5 juli 2012 hoeft ook al eon vervoiggesprek plaatsgovondon tusson bet bostuur van
do VGG en afgevaardigdon van hot IPO (waaronder Gedoputeordon Van Dijk van Gelder
land en Webor van Zuid-Holland) waarin de rnogelijkhedon voor eon rogoling zijn verkond.
Do VGG hoopt dat bier nog een vorvoig op komt.

1k vertrouw or op u biormee voldoonde to hebbon geInforineerd en zie uw roactie graag tegemoot.

ST\ASD\12861704.1 (3)


