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ilet document ‘Questions & Answers

-

Provincics’

Geacht College,

Bij brieven van 11 april 2012 heeft cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging 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, hebben ingesteld bij bet Gerecht van de Europese Unie tegen do beschikking van de Eu
ropese Commissie van I3juli 2011 tot goedkeuring van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.
Inmiddels hebben alle provincies een besluit genomen op bet verzoek om informatie van de VGG.
Bij bet besluit van het 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 mornenteel op welke wijze de lopende verplichtingen zo goed mo
gelijk afgewikkeld kunnen worden. Hierbij is rnaatwerk nodig. Nadat de herijking van de Ecolo

gische Hoofdstructuur een feit is, medio najaar 2012, zal er meer duidelijkheid zijn hoe de Provin
cies bet 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
gerneld 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 Comiiiissie. Zoals de VGG uw prov[cie al meerdere malen
schreel is dii onrechimatig. 1)at was ook (IC reden dat tiw provincie eind VOrig jaar en bcgin dit jaar
aan de VGG heeft toegezegd Ic zullen stoppen met het verstrckken van steun aan de TBO’s, iii het
bijzonder waar bet heirell de verstrekking van aankoopsubsidies onder (Ic oude subsidieregeling en
de doorlevering van gronden oncler niel—marktcon lornie voorwaarden aan de ‘1130’s.
[)e VGG ging er op basis van voornoemde toezegging van uw provincie van uit dat afspraken uit
bet verleden over de verstrekking van stcun aan de ‘I’130’s niel mecr zullen worden uitgevoerd. Ar—
tikel 108 lid 3 van bet Verdrag beirefl’endc de Werking van de Europese Unie (VWEU) staat daar
ook dwingcnd aan in de weg. Ilet heell de VGG dan ook onaangenaam geiroffen dat uit voor—
noemd ‘Q&A’—document blijkt dat de provincies, waarondcr mogelijk uw provincie, momenteel on—
derzoekcn op welke wize de ‘lopende verplichtingen’ zo goed mogelijk at’gewikkeld kunnen wor
den. Daanriee \vordi immers gesuggereerd dat de provincies zullen proberen om aisnog uitvoering
Ic geven aan afpraken tiit bet verleden die voorzien in de verlening van onrechimatige steun aan de
TBO’s. Deze suggestie wordt versterkt doordat de VGG recent signalen heeft ontvangen dat som
mige provincies zouden overwegen om via andere instrumenten dan aankoopsubsidies of grondle
veringen, aisnog gronden aan de ‘FBO’s toe Ic bedelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan bet om niet
of legen ecn symbolisch bedrag uitgeven van gronden in erfpacht aan de TBO’s.
Zoals u zult begrij pen, is het voor de VGG niet acceptabel dat aisnog uitvoering wordt gegeven aan
afspraken (lit bet verleden die voorzien in de bevoordeling van de TBO’s ten opzicbte van andere
parliculiere grondeigenaren. Evenmin kan de VGG accepteren dat de toezeggingen van uw provin
cie van eind vorigjaar en begin ditjaar over de verstrckking van aankoopsubsidies en de doorleve
ring van gronden zouden worden ‘omzeild’ door andere instrumenten in te zetten, zoals bet niiddel
van erfpacht.
Dc VGG gaat er graag van uit dat deze brief voor uw provincie voldoende aanleiding vorrnt orn af
te zien van een bandelswijze als hiervoor beschreven. Daarbij betrekt de VGG de oprnerking in uw
besluit op baar Wob-vcrzoek, dat bet beroep van uw provincie bij bet Gerecht van de EU niet tot
dod beeft bet streven naar gelijkberechtiging tussen de TBO’s en overige particulieren te belemme
ren. Zou dit onverboopt ecbter anders zijn, dan verneem ik dat graag per ornmegaande.
Tot slot maak ik nog graag van de gelegenheid gebruik om puntsgewijs te reageren op een aantal

andere onderdelen van voornoernd ‘Q&A’-document:
In bet document staat dat de provincies zich momenteel beraden op de wijze waarop de
nieuwe aankoopsubsidieregeling kan worden geIrnplemcnteerd. Tevens staat in bet docu
ment dat een aantal provincies dit inmiddels al heeft gedaan. Zon 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 aankoopsubsidieregeling a! beeft geIrnplernenteerd, ont
Daarom is het ook mogelijk om eventuele met de TBO’s gemaakte afspraken nietig te laten verkla
ren. Uw provincie kan door de TBO’s dus niet worden gehouden om afspraken uit het verleden na te
komen die voorzien in de verstrekking van onrechtmatige staatssteun. Zie HvJ EU 8 december 2011,
NJ 2012/124 (Residex).
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yang ik daarvan gag eon a fschri ft.
In hot document wordt torocht opgemorkt dat dc klacht van de VGG bij do huropeso Corn—
missic tot govoig iou kunnen hcbbon dat do in hot verleden onrechtnmtig verstrekte ann—
koopsubsidios moelon worden teruggevorderd. Flier wordt echter aan toegevoegd dat dit
‘dosastreuze gevolgen’ iou hebben voor hot behoud van natuur in Nederlanci omdat hct he—
hoer van tiondu izonden heclares natuur onzeker iou worden. II iormoo zouden do sinds do
‘l’wecde Woroldoorlog zorgvuldig opgebouwde natuurbeschcrm ing on do rcsullaten daar—
van, ‘to grabbel wordcn gegooid’. Do VGG hceft deze stellingname orvaren als Ic zijn gc
richt legen natuurbehecr door andere particulieron dan do 1130’s. Dat dod geen recht aan
do waardcvolle bijdrage die iarticulicren al decennialang loveren aan natuurbchccr. Andore
particulicren zijn naar overtuiging van do VGG ook prima in staat en boreid om hot behcer
van bepaaldo natuurgronden van de TBO’s over to nemen, zo doze TBO’s zich genoodzaakt
zouden zion om ten gevolge van con Ierugvordering van in bet verleden verleende steun,
doze gronden alto stoten. Van ‘desastreuzo gevolgen’ of eon onzeker beheer van natuur is
dan ook geen sprake. Overigens is dat ook één van do redenen waarorn de VGG nict goed
bcgrijpt dat uw provincie boroep beoft ingesteld tegon do beschikking van do Europesc
Commissie van 13 juli 2011.
Onder punt 9 in bet document staat dat de provincies hebben getracht om in contact te tre—
don met dc VGG om to bekijken of het rnogolijk zou zijn partijon met elkaar to verzoenen,
maar dat de VGG tot op hoden een gesprok om tot eon role oplossing to komen zou weigo
ron. Dat is eon misverstand. De VGG heeft in haar beleving meerdere malen onder meer
in haar brief aan uw provincie van 20januari 2012— hot signaal afgogeven beroid to zijn
om met de belrokken overheden te praten over een rninnelijke oplossing. Voorzovcr de
VGG bekend, heeft zij ook nooit geweigerd om met de provincies in gesprek te gaan. Ove
rigens gaat de VGG or graag van uit dat dit rnisverstand al is opgehelderd tijdens hot go
sprek dat op 8 juni 2012 plaatsvond op het provinciehuis van Zuid-Holland, tussen vcrte
genwoordigers van de VGG (waaronder ondergetekende) en mevr. Ter Kuile en dhr. Weij
dcma van de provincie Zuid-Holland en uw advocaat mr. Van Nuland van AKD Advoca
ten. Op 5 juli 2012 heeft ook al een vervolggesprek plaatsgevonden tussen bet bestuur van
do VGG en afgevaardigden van bet IPO (waaronder Gedeputeerdon Van Dijk van Golder
land en Weber van Zuid-Holland) waarin de mogelijkheden voor een regeling zijn verkend.
Dc VGG hoopt dat bier nog een vervoig op kornt.
—

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