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Geachte heer Bos,
Naar aanleiding van uw brief van 6 augustus 2012, berichten wij u het volgende.
U verwijst in uw brief naar een ‘Questions & Answers document’ dat u van de
provincie Utrecht hebt ontvangen. U reageert op een aantal onderdelen uit dit
document en vraagt ons daarop te reageren.
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Op 11 januari 2012 hebben wij u reeds bericht dat de provincie Groningen geen
gronden om niet of onder de marktprijs zal doorleveren aan de Vereniging
Natuurmonumenten en de 12 provinciale Landschappen (TBO’s). Daarbij hebben
wij toen ook aangegeven dat, mocht de provincie, al dan niet via BBL, overwegen
om gronden te verkopen aan particuliere terreinbeheerders (waaronder, maar niet
uitsluitend, eden van de VGG of TBO’s), zij daarbij de geldende staatssteunregels,
inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de Mededeling
Grondverkoop van de Europese Commissie of door de Europese Commissie
goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zullen nemen. De provincie Groningen is
daarmee volledig aan de essentie van de bezwaren van uw client tegemoet
gekomen.
De provincie heeft deze toezegging sindsdien gestand gedaan en zal deze
toezegging gestand blijven doen.
Voorts verzoek u op de hoogte te willen worden gebracht over de ‘implementatie’
van de nieuwe aankoopregeling.
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Wij kunnen u meedelen dat de provincie Groningen op dit moment niet over een
dergelijke regeling beschikt. Zou de provincie een dergelijke regeling aannemen,
dan wordt deze in het Provinciaal Blad bekendgemaakt volgens de daarvoor
geldende regels.
Tenslotte kunnen wij u meedelen dat wij bekend zijn met de dialoog tussen
vertegenwoordigers van de provincies en uw client.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

