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Verzoek om informatie over het project Marker Wadden (op basis van de Wet open
baarheid van bestuur)

Exceilentie,

Ais advocaat en gemachtigde van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), geves
tigd te Hoenderloo, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Recent heeft cliente, de VGG, er kennis van genomen dat uw ministerie een bijdrage van 15 mu
joen euro zal leveren voor bet project Marker Wadden. Dit beeft u bij brief d.d. 17 januari 2013
(kenmerk DGNR-NB/13005395) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld.

Context van het verzoek om införmatie

De door uw ministerie toegezegde bijdrage heeft de VGG verrast, en wel om een aantai redenen.
Ailereerst omdat uw bijdrage bovenop bet bedrag van 15 miijoen euro, dat door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu is toegezegd, komt. Hierdoor krijgt het project Marker Wadden in totaal 30
miijoen euro. Dit is een substantieel deel van het bedrag (126,9 miljoen euro) dat is gereserveerd
voor bet investeren in nieuwe natuur. Ten tweede acht ciiënte het opmerkelijk dat dit substantiele
deel wordt toegekend aan het project Marker Wadden (dat door Vereniging Natuurmonumenten
wordt geInitieerd) zonder dat andere partijen de gelegenheid bebben gehad om middels een open en
transparante procedure hun projecten en initiatieven te presenteren. Dit terwiji (voormalig) minister
Bicker, bij brief d.d. 6 augustus 2012 beeft bevestigd aan de VGG, dat geiijkberechting en markt
werking bet uitgangspunt dienen te zijn in het natuurbeieid. Deze gang van zaken iijkt zich niet te
verhouden met de gedane toezegging zijdens de overheid (onder andere bij monde van (voormalig)
minister Bicker) dat geiijkberechtiging in bet natuurbeleid bet uitgangspunt zai zijn, en dat bet
voortrekken van terrein beherende organisaties tot het verieden behoort.

De praktijk wordt gevoord door Stibbe NV. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemono voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij do rechtbank to Amsterdam
en wordon op vorzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens to vindon op www.stibbo.com,
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Verzoek om inforinatie

De VGG verzoekt daarom uw ministerie, zo nodig met een beroep op de Wet Openbaarheid van be
stuur (Wob), haar te informeren over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot bet vol
gende:

(1) Alle documentatie over het project Marker Wadden waarover uw ministerie beschikt. De
documentatie kan onder andere gaan over de totale kosten voor de realisatie van de Marker
Wadden. In bet bijzonder is in dit verband van belang aan welk deel van bet project uw bij
drage zal worden besteed. Ook is van belang wie eigenaar zal zijn van de Marker Wadden
(de Staat of de Vereniging Natuurmonumenten), en wat de rol van de Vereniging Natuur
monumenten zal zijn nadat de Marker Wadden zijn gerealiseerd.

(2) De overwegingen van uw ministerie om voor bet project Marker Wadden bet voorgenoem
de bedrag toe te zeggen. Tot die overwegingen behoort (1) waarom uw ministerie aanlei
ding zag om (op een dergelijk vroeg stadium) het project Marker Wadden een financiële
bijdrage toe te zeggen, (2) hoe uw ministerie tot de conclusie is gekomen dat het project
voldoet aan de criteria die gelden voor de selectie van activiteiten en projecten, (3) welke
(aanvullende) voorwaarden uw ministerie heeft verbonden aan bet toekennen van bet toe
gezegde bedrag.

(3) Communicatie tussen uw ministerie en bet ministerie van Infrastructuur en Milieu over het
project Marker Wadden. Communicatie tussen uw ministerie en de Vereniging Natuurmo
numenten over het project Marker Wadden. Alle andere communicatie die betrekking heeft
op bet project Marker Wadden.

(4) Docurnentatie betreffende de vraag of uw ministerie acht heeft geslagen op de mogelijkheid
dat bet toegekende bedrag staatssteun inhoudt en dat van die toekenning een melding dient
te worden gedaan bij de Europese Commissie.

(5) Maatregelen die uw ministerie neemt, dan wel voornernens is te nemen, te einde te voor
komen dat bet toegekende bedrag tot overcompensatie van de Vereniging Natuurmonumen
ten leidt. Of overwegingen die uw ministerie tot de conclusie doen komen dat een dergelij
ke overcompensatie niet zal voorkornen.

(6) Of uw ministerie naar aanleiding van deze brief een advocaat/adviseur heeft ingeschakeld
dan we! zal inschakelen ten einde bet toegekende bedrag aan bet project Marker Wadden in
bet !icht van zowel het staatssteunrecht als de afspraken over gelijkberechtiging te
(her)beoordelen.

(7) Alle overige documenten die betrekking hebben op (de financiële steun aan) het project
Marker Wadden.
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Termi/n om te beslissen op het verzoek om informatie

Het voorgenoernde verzoek is gebaseerd op artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid bestuur.
Met verwijzing naar de terrnijn genoernd in dit artikel verzoek ik u mij de gevraagde informatie
voor 7 rnaart 2013 te doen toekornen.

T.
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