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

Excellentie,

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

Recent heefi cliënte, de VGG, er kennis van genomen dat uw ministerie een bijdrage van 15 mu
joen euro zal leveren voor het project Marker Wadden. Dit blijkt onder andere uit de brief van
Staatssecretaris Dijksma d.d. 17 januari 2013 (kenmerk DGNR-NB/13005395) aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft (mede namens u) eerder in
een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 10 december 2012 (kenmerk IENM/BSK
2012/231809) vragen over de Marker Wadden beantwoord. In deze brief werd aangegeven dat de
Marker Wadden rnogelijk een oplossing kunnen bieden voor de problematiek rondom het Marker
meer.

Context van het verzoek oin informatie

De door uw ministerie toegezegde bijdrage heeft de VGG verrast, en wel om een aantal redenen.
Allereerst orndat uw bijdrage bovenop het bedrag van 15 miljoen euro, dat door het ministerie van
Economische Zaken is toegezegd, komt. Hierdoor krijgt bet project Marker Wadden in totaal 30
rniljoen euro. Dit is een substantieel deel van het bedrag (126,9 miljoen euro) dat is gereserveerd
voor het investeren in nieuwe natuur. Ten tweede acht cliente het opmerkelijk dat dit substantiële
deel wordt toegekend aan bet project Marker Wadden (dat door Vereniging Natuurmonumenten
wordt geInitieerd) zonder dat andere partijen de gelegenheid hebben gehad om middels een open en
transparante procedure bun projecten en initiatieven te presenteren. Dit terwijl (voormalig) minister
Bleker, bij brief d.d. 6 augustus 2012 heeft aangegeven, dat gelijkberechting en marktwerking bet
uitgangspunt dienen te zijn in bet natuurbeleid. Deze gang van zaken lijkt zich niet te verhouden
met de gedane toezegging zijdens de overheid (onder andere bij monde van (voormalig) minister
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Bleker) dat gelijkberechtiging in bet natuurbeleid bet uitgangspunt zal zijn, en dat bet voortrekken
van telTein beherende organisaties tot bet verleden behoort.

Verzoek oni informatie

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

(I) 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 het bijzonder is in dit verband van belang aan welk deel van het 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
monurnenten zal zjn 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) bet project Marker Wadden een financiele
bijdrage toe te zeggen, (2) hoe uw ministerie tot de conclusie is gekomen dat bet 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 het toe
gezegde bedrag.

(3) Communicatie tussen uw rninisterie en het ministerie van Economische Zaken over het pro
ject Marker Wadden. Communicatie tussen uw ministerie en de Vereniging Natuurmonu
menten over bet project Marker Wadden. Alle andere communicatie die betrekking heeft op
bet project Marker Wadden.

(4) Docurnentatie betreffende de vraag of uw ministerie acht heefi geslagen op de rnogelijkheid
dat het toegekende bedrag staatssteun inhoudt en dat van die toekenning een melding dient
te worden gedaan bij de Europese Comm issie.

(5) Maatregelen die uw ministerie neernt, dan wel voornemens is te nernen, te einde te voor
komen dat het toegekende bedrag tot overcompensatie van de Vereniging Natuurmonumen
ten Ieidt. Of overwegingen die uw ministerie tot de conclusie doen komen dat een dergelij
ke overcompensatie niet zal voorkomen.

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

(7) AIle overige documenten die betrekking hebben op (de financiële steun aan) bet project
Marker Wadden.

ST\ASD\1 3349994.1 (2)



Stibbe

Termifn om le beslissen op het verzoek orn 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 1k u rnij de gevraagde informatie
voor 7 rnaart 2013 te doen toekomen.

T. Barkhuysen
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