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Onderwerp Besluit inzake het bezwaar VGG

Geachte heer Al Khatib,

Als aanvulling op de beslissing op bezwaar d.d. 5 februari 2013 (kenmerk 80D7B0E8) sturen wij u
hierbij de stukken die aisnog openbaar worden gemaakt.

Wij hebben deze stukken ook gestuurd naar de VGG.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mw. mr. C.J. Kiep
Secretaris Awb-adviescommissie van PS en OS

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn Ii (richting De Uithof).
1-leeft u klachten’? Provinciale klachtencommissie, 030 -2583322.
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Rcwiit hi eliëntc cfl Circiidheitci (VOG) or Iranis vaii eno•.
ulon dat d prcwincies:rnei it rninhohercnde Ot niscies (T1O n met aehruikmating
vrn dezIfie advocaar bctcp liebben ngcste1d hij hot tiof ‘an Jutitie van & Eurpse Unit tegen
de hesohikkin!. van ck Europe Conmissie I Ijuli 201! (or. C20I 1)4945 def). De btroe
pI siain gii ireoi’d hii Tier H iuder dc uuintnors T—i .51! 2 n T-i &1 2. Do V(G heer ioz gen
volledig ziht op alle pdlijen diberoep hebbon ingestoki. rnuar za.it r •- nu spiiLo IijLt Le zijn van
cen gccordiriccrdc actie via hot IPO. behoudens ow teenbeñcht vamiit (Jilt uk uw provinc.ie be—
oep hcrti r.esteId.

Her Lerc van uw provincie tegn de coinLni5iebeschikking liecif de VGG veibaasd. Bij brief van
To janwiri 2C•12 heeft iw prcwnc7ie hveigd en orireohLinatie St Lct.iiri meeT W ufleIL ‘.ede••

dt TRCYs. De VG; hcef ervoIiens hij hrieian 20 ianuziri 2012 ig-gcven erheiigd to
ziji tv:r de:o bcktngrije stap op xl.lar de QllethO !hkber iing van DUiICU!LOi’ gind—

in Nederlarid. AIntc.u wordi cnk erkrid dat een cerlartan. van de rt van ndere pari
c.ilicr gnhiirterii1Izakohjk i!i vciiW ic crdore omwikkeiii en 1ut bcheer van nalnur in
ederIa:icJ Hot czamoullj heLTnp tcti k b c1ii!king van do Cc inmisie, npereert eehtcr dat
de piOViflCic;r pfi’H1IL. e sni: mel do flC) WnL qLi’L•’JeiI cm do hvôrchte
siSI1iLS %•in do TROs in stand to mien, •ftl dh concer is din berreurt do VCJC. dat Vanoit hL’I: opliek
•o do provincies begrijpt do V(JG ok miiet ced w acorn deze tap i geot. Dc beschil in biidr
jtüt ee kins Oin ‘.‘cra Iiri:mciiLe mnic1cn vrmj waken v.ir do eiupi5:rirrg vaum do bL’T(k1O hf4S
nncri ‘eor!ammcL n me’ ens con chIag in tpr:iken nft ht erdcs de tnn miniui.ieci nic or
lrtig ri1voe i:mi iim. cn e brokemi. I.os !lieii’arL heft do ‘v(.G htii br fan 20 ianunri 2012
aarigegovcn an L)pk.attLmg tO Zijll dc illOt het St ,!eItcn yam! ie tyoiiV rbLH1U. ann dc •FL3O otik
cen op1ossimi hi n.,:l br’k ligm_ vccr onmech iat ta 5cun dic in r rTedon is rrJnd ion
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Stibbe

tIe ‘1130’s. Onderdeel van t’ze opIosing zou oo cit iairekking yea tie kiachiLancedure iJij tic Ruin
pese Cc..innisic kiinneii zkjn. 1)e VOG bcgrijpr rilet dat tic provincics cza’..iitcsrakcn band nce
rcn cii bebben gckn7en b’UC’i tie inridisebe weg zondor c ‘d(iO djarvnn in kennis Ic stelicu.

I lieninast bcviecindi Itetdis’VC;G dat tic i)rc)incir .sauscn toe! tie ‘[130’s lxioep 1ehbcn in ..%Fc Id
ow! gebrtükmking vati dere1iUe jdvciceut. Th sen’Itei be1an. van tie prcvinaieenerzkjds en bet be—
lang van tIe 1130 ander4jds• besucti. imniers ten spanningsvetd. Her belang van tie TB0’stc cm tic
ShuitSstcun die 4 in bet verledcu hebbon nntva.ngen nict te kneven lerwbez•a1cn. Hel bei!mg van tie
)>iT3’iILCic5 is anden. en (dads) tegt’ngestdd. Zn ken Itit heL pruvhieiaal hdang onder mctr wurden
icrekend bet nicer a11cnwnc l.,ebuiia tint sluatsstenntegels moeten worden :tagcieefd en bet bcI;irn
van tie rêaiiserine. van tie Ells teen in Iaag inogelijke- kosrtrz. Niet valt datn’em ult te sin [ten tint ci

• CCII contlict zal oritslaari tussen tie belau4en van cleLO’sen die san tie provincies a1s ten derge
lik conflict nict at bestaut). : :... -r -

In dit kadcr-yraattt tie VGG tich bwenciien at’ of d onisaadirajield tins tic praWiài6s, waaronderuw.
floivilicic. sarneil met tie 1130’s vi’ocedern via clezettds advocntitict cpntêwi’oiutditmati$.,
attielasteun ana tie TOO’s opkrvcrr of anderr:ins ‘.‘nrechttrlatiL is. OiV’GG veçzo&t nwpcb.ciñâie.
onodig met ceri heroep tip tie Wet opcnbaarheid van hesinor iWeb), hatfr daatkwer*tnf’onneren’
Conercec vcrzcie.kt tie VUG ii linar Le miormeren over, en lazanc Fe gcvw&allc.stnkbwm..bs
titkkIiig rot hot volgende:

(1) MIt cIncw)lqnUgIflvtr tie rci:iacr van ow prçviñeje-mct tic 1’i30!sin het onderIzaE[g4
sict en voornoãde beioepspweedun bkjt- aWwairb waatndernucfrdttjjk.b4wi
grepen alle currespondentie met tie
tigers van tie THU’s daat-nmtrenr.

(2) Dc overwegingen van ow College cm saiiieuthibtêndëreptovindes en déTf$CYsbtrcp
in in ;teilcn tcnri tie hescbikking van tie Earôpest.Cèmmiie van 13 joB 201 IbUha.r
“an .1I5t11ie en nIle dqcutnentatie daaromtrtnt.Øbtuitcn die intl: kader 4jn.gdOoznt*

(3) Dc liongce van do deeraties-van bet advocattflkEutc’&tInt oud1iavig dc’sr:voer th pro
cincics en tie TBtYs beitandelt (vooizoverVGGbtdAKD svncaten).&wedzzwn
heden die daarcoer door dir kanwor zUn verrieIitnjJxr-wcike partij af parjcct &ze tic
claraUes .i3n voldaan en alit docnmentath, d’1WornflbIit.

(4) HCL beniepsebrift en/of tie bernepsebi-iflen (tie LWc provnien. aetfl •itgeclicnci bij bet FloP v:n
Justine oma-ent tic besehikking van tic 1aerrpc:; Commissie van [3 joli 201 1 en bet hijhe
borende proceshesluit van nyc Unllege.

(5) 01 uw onw mdc near uauleiding van daze brief Ca notate odvocsatfadviaeur heeft inge
st-hakdd iii -al inschakulen en hem/bear zult vragen cen neuw advie.c en/cfnienwe analyse
te rwer tie pasitie van OW provineie in tilt dcsshw

(6) ALIt overigc decnntenten di hetrekiclug hebben op tie beroepeprocedure bij bet HoP van
Just it le,



Stibbe

De VGG vcrzockc uw provincie om bet ondcihavig vcrzuek op kcwc tct’mijn al Ic hanciden. Ter
• nIbrmatie merkt de VGCi op dat zij strikt de hand zal liouclen aai de daarvoor geldende wettelijke

• termijnen en daartoc ook cbruik zal inaken van de danrvoor geldeiide wctt&]ke instruinentaria Dc
VGG spreekt eehter de hoop uii dat dit nieLnoodzdcelik zat xijn.

Tht slot merkt de VGG nog op dat liaar signalen hebben bereikt dat. soinmige provincies er van uit
•

. gaan dat de VOG voor bet eerst bij brief van 2 sep(ernber 2011 crop zou hebbn gewezen dat spra-
k.e was van onreclirniatige staitsseun on zou hobben verocht oin dearop ceo moratorium afte kon
digen. Dat is niet het geval. Al bj brief vrni IS me 2009 ijifórrneerde de VOG uw provincle clover
dat do versekking. van. aaiikoopsubsidies en de doorleveriug van onden n de TBOs viel ann
merkeri als unrechtmatige alaacssteun verzocht en sommeerde zjj uw provncie oin die onrecht
Inatige steunvertening per direct op te schortn. In elk geval vanaf die dawni wist trw provincie this

• dat van onrechtmatige staatssteun sprake was. Desondmks heeft uw provincie die sttnznniaatregeleri
•

. gccontinueerd en claarmec hot risicc aanvaard dot doze steui zoil moeton wordcn tcruggevorderd.

Een ufsc1irii van doze brief zend ik ter informatie ann mr. Van Nuland van AKD Advocaten dIe. zo
nt.em ik aan uw provineic in ikz.n nog stc.ds ad’ ;ert

Flooga.. if

.
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AKD advüan & notariseft
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Bij dez. o*avangL u Itet prncabvsIwt vm de prwtncie Utreoh Lm’aIcc her beslwt van de burpes4.
Cornnnssnt’.an I3juIi OI I (N308!0I0)cn2Oaprj101I (N376/2010) warin4) heftjcoordcId dat
NederIands natti bech irngsorgmsaties ondernemingeti zgn
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PrxebesLt1t Prvincjewet . . .

De edeputeerde,staten overwegen af volgt:

Dc

Europee Commissc heeft bij besIuitn van 13 iui ;Wi1 (N308/2010) en 20 april 011
• (N376/2010) geo.wdeeld dat JederIandse natuurbcschermingsorganisatis ondernemingen ijn. DIt

bee1t tot geroIg dat (aankoopsubsidies die aan Nederlandse natuurbeschermin rgansatie jjn
verstrekt onder het staatssteuntoezicht van de Europee Cornmksie vallen. In het verleden ver:eerde
{aankoop)subsidies zJjn mogelljk onrechtrnatig veileend. weardoor een rsice bestaat dat dee
subsidies met rente teruggevorderd moeten worden.

De gedeputeerde staten besluiten ingevolge artikel 158 Provinciewet tot het instelleri van beroep
tegen genuernd besluiten van 13 lull 2011 (N308/2010) en 20 april 2011 N 376/2010) on wijzen mr.
P.H.L.M. Kuypers en rnr. ‘I. van tuland dan wet een hurtnr kantoo rioten van het
advocatelikantoor AKO, Louizalaan 240, te (B4050t Brussel, 8eIg aan oni ale noodzakelijke
processuele handelingen te verrichten ten behoeve van bet instetlan van ber3ep tgen de genoenide
beuitef 1 bij bet Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg, waaronder he eventucel instellen van
hoger beroep tegen bet arrest van het 6erecht.

22 december 201 L

Dc gedepi.teerde staten van Utrecht.

narnens hen,

lr. H.M.l. kuijsters

Afdelingsrnanager nric-htthg Landehjk Gc2hied

L )‘4_ 4::•

I 1III:TIII’mlni:r: I3 •\22 I4. tjac ri-l4O:22t 13



provincie : Utrecht

VorstcI aan GeJeputardc Staten an Utrecirt
A-tuk

GS-vergadering Ld.:
lOjanuan 20L

Ondcrwerp:
Bekrchtignt procesbestuit mstellen heroep bj rupees 1—Jof

Fsseutie / saiuewartng:
Dc Eurpese Camnusste kortwet [C hectt op lull jI. n cen
heichikkmg over goedkenring van de nienwe subsideverordernng year
ondaankopen ten beheeve van de ecalogisehe heofdstructuur aangegeven
dat ztj nacuurorgan,satic’s ale o deretningen besehouwt. l)it heell tot
gevolg dat (aankoop)suhsidies die aan Nederlandse
nauiurbeschertningsorean isaties verstreki onder bet staatsereuntoezicht
van de EQ vaHen. In bet verleden verleende (aankoop)stthsidies tlJn
mogelijk onrechtmatig verleend. waardoor een risico hestaat dat de’e
suhiidies met rcnte teruggevorderd nloeten warden. Oat dir te voorkomen is
bet tank beroep can te tekenen hij bet Europese [lof.
in verband tact her keistreces is bet p ucesbesiult tot bet unsteflen van hager
beroep door de Conunissaris van de Kaningun ondertekend natnens uw
college. liet voorstel is, dat ii dit heshiit bekrachtigt.

Voorgeschiedenis:
In 2009 heeti de Verenigung Gclijkherechtigiric Grondbezitters (kortweg
V(iG) een klachi urigediend hij de Europese Commissie. Zij stellen hierun
dat de PNF3—regelirig voor cankopen natuuurterreinerl atigeoorloofde
staatssteun is. aindat tIe nge1ing tulleen bcschikbaar is voor
Natuurnumenten en de provinciale Landechappen. O.a, door deze kiaclit
is bet voormalige mrnktcrie van LNV am d gang gegaan met bet
orutwikkeien van cen meuwe ku1crregeIirig. die year ccii ieder roegankelijk
is. Deze nieuwe regelung is cart ic EQ vo&wge[egd am te teetsien op
ongeoortoofde staatssteun. Op 13 jttli ji. hcef tIe EQ tie nieusve regeling
goedgekeurd, rnaar hecti zij ook eangegeven dat zij nateurorganisaties ziet
als onderiserningen. Ms reactie op deze uitepraak heef’t tIe VCIG one
gesonnmeerd tie PNR-regcling staple zenen Dc provuncies hebben in IPO
verhand besloten de firma AKD in te schakelen voor juridisch advice tact
betrekkung tot tIe V(IC en veer ceru eventuele beroep.szaak bi bet Furopese
[loft Na advies van Al[) en in sameneprack met tIe andere provincies heet
us coIIeuu gehoor gegeven aan de sommatie (icier tIe PNPu-regelune per I?
november tI. re ski.iten. [evens is in cen brief bevest igd aen tie VGG dat sil
seen gronden am niet iii anderde unarktwaardc doorIe% eren aan
Na! eurunonuanenten en bet (itrechis t..andschap.

Meetbaa r / beaagd. beleidseffect:
Stwleui van ccii beroepsprucedure bi bet Eurupese I Ed

Gevolgen oor de uuiddelen; nec. word! in I[1O—erband crrekenU.
le,eiift/inuncnw 0J’ /‘CZ1flU 2;

Bestisputi ten:
Gedeputcerde Staten bestuiwn:

11 bet tijderus bet kerstTeccs in unandaat genounen proceshestuit van 7
januari 2012 (met kenrnerL 80A.40B5E), waarmee tie provitteic
lJtrecht ccii beroepszaak unstelt hij bet Europese Ref en daarbij
AK I) nusehakeft, te hekrachticen.
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Lnleidiug
De Europese Commisse heeft bij besluiten van 13 juli 201 I (N308/201 0) en 20 april 201 1 (N376/21) 10) geoordeeld dat
Nederlandse ti uurbescherningsorganisaties ondornerningen zijn. Dit heefi tot govoig dat aankoop)subsidies die aai
Nederlandse natuurbeschet-mingsorganisaties zijn verstrekt onder bet staatssteuntoezicbi van de Europese Gotninissie
‘aIlen. In bet vurleden verleende (aarikoop)subsidies zijn niogelijk onrechtmatig verleend, waardoor eon risico bestaat
dat deze subsidies met renre 1eruggevorderd moeten worderi.
Om ditto voorkomen is bet zoak beroep ann te tekenen bij bet Europese 1-lof. Ret heroep diende uiterlljk op 9 januari
2012 ingedierid to worden. Vanwege het kerstreces, is do eerstvolgende GS-vorgadering pas weer op lOjanuari. Ret is
niet zeker of bet 1uropese Kot na 9 januari, flog niouwe stukken (zoals eon procesbesluk van do provincie Utrecht) in
ontvangst zal willen nemen’

_ ..li ..

Vandaar dat de Comxnissijebruik heeft gemaakt van de noodprocedure. waarmee hij tijdens
vakantieperiodes nainens OS mag hesluiten. In do eerstvolgende OS-vergadering client bet genomen hesiuit dan
bekrachtigd te worden. Dat Eigt an voor in dir A-stuk.

Eerdere beslaken:
— Beroep in te sic lien hj bet Etc opese 1—Loftegen bet besluit van de Europese C’ommissic dat

nauurhescberzningsorganisades eedernemingon zijn en daarbii A.KD in te schakein GS 2. I -20 12
(GA40B3E).

- Verzenden brief can de VGG. wacrin u eangeeft geen gronden om niet oE’onder de niarktwaarde ann de TBOs
doorte levereri, (iS 22-11-2011 (gO9EBECA).

- Stopzetten PNB-subsklieverorclening voornankopen natuttrtcneincn, GS 15-11-201 I (8O3CAc9Di.
- Beantwoording statenvrcgen terrein beherende nrganisai’ies. (iS 4- 0-20 I I (800A2A88). waarin uw cal legeicennis hee1 genoroen van tie prohienwiek rood de VG en dc huidige PNB-rogeliog.

213

Ovarwogen npIoss4ngricitingeu en alternet.teven



Fiuaaci4n
Do kosten voor do limit \Kr) orden verdeeld over twaalf provüeies en verrekend via grorid voor grond (huidig l3Ft.-
bezit dat diem als tinan cnnoshron oor nicowe aankopen). [let goat orO Ca. €17.000 per provincie. We kiljgen bier
dos geen aparte tctuur nor.

Jurtdasch
GS zijn bevoegd nm bemoep in to ste on tart. 58 ProvincicwcO. Vanwege bet kerstreces was bet niet meet mogelijk dat
er tijdens con GS-vergadering eon b’sluit genomen word over bet in to steHen beroep (hot beroep diende uiterlijk op ()

jannari bi bet Europeso [lotte t;dn ogediend. terwi1 ow college pas weer op lOjanoari vergadert). Volgens hot
Besiissingsmandaat aan de Qomnmisaris van do Koningin in Utreehi tljdens vakantieperiodes (Art. en 3. lid I, aarihef
en onderN is hot mo-gelijk dat do (Lnlrntssaris iii rrgente gevallen narnens (iS besluiten neerni.

__. -

-I Ti_-1

______

heeft do Connnissaris bier gebtuik nmaakt van
ijn ntandaat. Op I januari 2012 dxont uu collcoo dit hesluit te bekrachtigen.

Wettelijke grondthtg
Art. 158 Provincicwet
Artilcel I en artikel 3, lid 1. aanhcl en ondor 1,. van hot Beslissingsmandaatbesluit aan dv Comrnissaris arm do Kcnmmngin
in lJtrecht tidens vakantieperiodes.

Mandaat -

Zie bij Juridisch en Wettelike grondsiag.

Europa

CT

Acivies Ondemeni ingsraad

Toeliebting medepa raferende a Fdeling(en :

Resisatie
AK[) beefi ccii heroepsschrmft irigcdiend na,neris do 2 waarna hot Furopcc i-lctruitspraaL .sal do.m,
Mogelijk volgt daarna nos con hoer beroop.

Procedure (inclusief behandeliiig ProinciaIe Staten)
Indict-i u imt’aemm met hot voorstel oil dii. A-stuk is daarmee hot heiuit. dat namens ow cotlcn in nusndaet is genonion.

(:,nmunicatie
Ucen. Mogehk votrt iii eon later stadium ccii vc7arnenIljk pershorcht met de andere provincics (cvcntueel nok mct do
at-dote hetrnkkenen samen . Ak dii ann do orde is. wordt eon en ander cmfgesternd met do portefeuil!ehnoder

P.ijlagen

ProceshesluiI

lesluit (edepnteerde Staten cLd.:



j proi..’ivicie :: Utrecht

Voorstel aan Gedeputeèrde Staten van Utrecht
B-stuk

GS-vergadering d.d.:
2 januari 2012

Onderwerp:
Procesbesluit instetlen beroep bij Europees Hof

Essentie I samenvatting:
De Europese Cornniissie (kortweg EC) heeft op 13 juli ji. in een
beschikking over goedkeuring van de iüeuwe subsidieverordening voor
grondaankopen ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur aangegeven
dat zij natuurorganisaties als ondernemingen beschouwt. Dit heeft tot
gevoig dat (aankoop)subsidies die ann Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties zijn verstrekt onder het staatssterntoezicht
van de EC vallen. In bet verleden verleende (aankoop)subsidies zijn
mogehjk onrechtmatig verleend, waardoor een risico bestaat dat deze
subsidies met rente teruggevorderd inoeten worden. Om dit te voorkomen is
bet zaak beroep aan te ekenen bij bet Europese Hof.
Volgens de provinciewet kan GS het besluit nemen tot bet instellen van
beroep. Door bet kerstreces komt bet besluit van GS te laat, om zonder
risico beroep in te kunnen stellen, vandaar dat de noodprocedure wordt
gehanteerd, waarmee de Conimissaris van de Koningin namens GS mag
besluiten gedurende de vakantieperiode. GS bekrachtigen het besluit dan in
de eerstvolgende vergadering.

Voorgesehiedenis:
In 2009 heeft de Vereniging Gelijkberecbtiging Grondbezitters (kortweg
VGG) een Idacht ingediend bij de Europese Commissie. Zij stellen hierin
dat de PNB-regeling voor aankopen natuurterreinen ongeoorloofde
staatssteun is, omdat de regeling alleen bescbikbaar is voor
Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. O.a. door deze klacht
is bet voormalige ministerie van LNV ann de gang gegaan met het
oritwikkelen van een nieuwe kaderregeling, die voor een ieder toegankelijk
is. Deze nieuwe regeling is ann de EC voorgelegd om te toetsten op
ongeoorloofde staatssteun. Op 13 juli ji. heeft de BC de nieuwe regeling
goedgekeurd, maar heeft zij ook aangegeven dat zij natuurorganisaties ziet
als ondernemingen. Ms reactie op deze uitspraak heeft de VGG ons
gesommeerd de PNB-regeling stop te zetten. De provincies hebben in [P0-
verband besioten de firma AKD in te schakelen voor juridisch advies met
betrekldng tot de VGG en voor een eventuele beroepszaak bij het Europese
Hof. Na advies van AKD en in samenspraak met de andere provincies heeft
uw college gehoor gegeven ann de sommatie door de PNB-regeling per 17
november jI. te sluiten. Tevens is in cen brief bevestigd ann de VGG dat wij
geen gronden om niet of onder de marktwaarde doorleveren aan
Natuurmonumenten en bet Utrechts Landsehap.

Meetbaar I beoogd beleidseffect:
Starten van een beroepsprocedure bij het Europese Hof.

Gevolgen voor de middelen: nee, wordt in IPO-verband verrekend.
Vervolgfinancien op pagina 2: ja

Beslispunten:
Gedeputeerde Staten besluiten:

1) beroep in te stellen bij het Europese Hof tegen bet besluit van de
Europese Commissie dat natuurbescherniingsorganisaties
ondernerningen zijn en daarbij AKD in te schakelen.
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Registraiennmmer 80A40B5E
Afdeling :LLG
Team : Progamnienng
Behandelend ambtenaar
Toestel er
Paiaafafdelingsmanager

Uiterste beslissingsdatum 6-1-2012, ivm instellen
beroep

InDIRvan
InGSvan
InCIE.van
InPSvan
Statenbrief ja x nee
Statenvoorstel; ja x nee
Starmotitie ja x nee

Openbaar: Ja

GS-flits/Persbericbt: nee

Medeparaferende afdeting(en):

1. BJZ
Naam:
2.
Naam:

3.
Naain:

4.
Naam:

Naam directeur: Andringa

Naam portefedillehouder: Krol

Advies provinciesecretaris;

Ace. Bespr.

Ace. Bespr.

CvdK

Van Lunteren

Krol

De Vries

Pennarts-Pouw

Advies portefeuillehouder;

Aldus besloten d.d.:



Inleiding
De Europese Cominissie heeft bij besluiten van 13 juli 2011 (N30812010) en 20 april 2011 (N376/2010) geoordeeld dat
Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn. Dit heeft tot gevoig dat (aankoop)subsidies die ann
Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties iijn versrekt onder het staatssteuntoezicht van de Europese Comniissie
vallen. In het verleden verleende (aankoop)subsidies zijn mogelijk onrechtmatig verleend, waardoor een risico bestaat
dat deze subsidies net rente teruggevorderd moeten worden.
Om dii Ic voorkomen is bet voorstel beroep aan Ic tekenen bij het Europese Hof en hiertoe de firma AKD in Ic
schakelen. Het beroep dient uiterlijk op 9januari 2012 ingediend te worden. Vanwege bet kersireces, is de
eerstvolgende GS-vergadering pas weer op lOjanuari. Het is niet zeker of het Europese Hof, na 9 januari, nog nieuwe
stukken (wals een procesbesluit van de provincie Utrecht) in ontvangst zal willen nemen.

L_
— __ • Vandaar dat het voorstel is gebruik te maken van de

noodprocedure, waarmee de Comniissaris van de Koningin tijdens vakantieperiodes namens GS mag besluiten. In de
eerstvolgende GS—vergadering wordt bet genomen besluit dan bekrachtigd.

Overwagen oplossi srichtingen en alteruatieven

Eerdere besluiten:
- Verzenden brief aan de VGO, waarin u aangeeft geen gronden orn niet of onder de rnarktwaarde ann de TBO’s

door in leveren, OS 22-11-2011 (8O9EBECA).
- Stopzetten PNB-subsidieverordening voor aankopen natuurterreinen, GS 15-11-2011 (803CA99D).
- Beantwoordiiig statenvragen terrein beherende organisaties, GS 4-10-2011 (809A2A88), waarm uw college

kennis heeft genomen van de problematiek rood de VGG en de huidige PNB-regeling.

Finnncia
De kosten voor de firma AKD worden verdeeki ovet

diis geen aparte factuur voor.
om ca. €17.000 per provancie. We krijgen liter
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Juridisch
OS zijn bevoegd om beroep in te stellen (art. 158 Provinciewet). Vanwege bet kerstreces is bet met meer mogelijk dat
er tijdens een GS-vergadering een besluit genomen wordt over het in te stellen beroep (het beroep dient uiterlijk op 9
januari bij het Europese Hof te worden ingediend, terwiji OS pas weer op 10 januari vergaderen). Volgens het
Beslissingsmandaat aan de Comnüssaris van de Koningin in Utrecht tijdens vakantieperiodes (Art. 1 en 3, lid 1, aanhef
en onder b) is het mogelijk dat de Commissaris in urgente Eevallen naxnens OS besluiten neemt. 1J TI
_.— —-

- -IJ. is het voorstel dat de Commissaris bier gebruik
maakt van zijn mandaat. Op lOjanuari 2012 bekrachtigen GS dan bet besluit uit dit B-stuk.

Wettelijke grondsiag
Art. 158 Provinciewet
Artilcel 1 en artikel 3, lid 1, aanbef en onder b, van bet Beslissingsmandaatbesluit aan de Commissaris van de Koaingin
in Utrecht tijdens vakantieperiodes.

Mandaat
Zie bij Juridiscb en Wettelijke grondsiag.

Europa

ICT

Advies Ondernemrngsraad

Toelichting niedeparaferende afdeling(en):

Realisatie
AKD dient uiterlijk op9 januari 2012 een beroepsschrift in namens de 12 provincies, waarna bet Europese Hof
uitspraak zal doen. Mogelijk volgt daarna nog een hoger beroep.

Procedure (inclusief behandeling Provinciale Staten)
Na ondertekening van bet procesbesluit door de Commissaris, namens GS, wordt bet besluit opgestuurd naar AK]),
waarna AK]) ook nainens de provincie Utrecht beroep kan instellen. GS bekrachtigen dit besluit in de eerstvolgende
vergadering op lOjanuari 2012.

Communicatie
Geen. Mogelijk volgt in een later stadium een gezanienlijk persbericht met de andere provincies (eventueel ook met de
andere betrokkenen samen). Als dit aan de orde is, wordt een en ander afgestemd met de portefeuillehouder.

Bijiagen
Procesbesiuit

Besinit Gedeputeerde Staten d.d.:
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- VERTROUWLI -

Landelujk Gebied

Datum : 10 oktober 2011

Onderwerp : Stand van zaken advies AKI) over PND-snbsidieregeling

Opsteller : par. Afdelingsmanager:

Het stuk is besproken met de afdeling: GRN, BJZ

Betrokken Portefenifiehouders: dhr. B Krol

Geagendeerd voor: x besLuitvorining

o ter bespreking oriënterendlbrainstormend

o ter kennisneming (worden onder een apart agendapunt opgenomen; als zodanig
agendereu als ket goat om informatie die de PH moe weten maar waurop op ziclzz4f
geen actie nodig is

Voorgesteide beslissing van het P0:
- Kennisnemen van de hoofdlijnen van het advies van AK]) over de brief van Stibbe en de

huidige PNB-regeiing.
- Via de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied van het IPO (kortweg BALG) gezamenlijk

met de andere provincies en het IPO optrekken in de te nemen stappen (mci. besluit over
hoe om te gaan met huidige PNB-regeling), waarbij het advies van AK]) aLs uitgangspunt
wordt genomen.

Toeiichting op het PO-agendapunt:
Na ontvangst van de brief van Stibbe namens cle Vereniging Gelijkberecbtiging Gronclbezitters
(VGG) begin september en de uitspraak van Europese Commissie (EC) dat natuurorganisaties
ondernemingen zijn, is in IPO-verband (opnieuw) advocatenkantoor AKD Wijmen (dhr. Van
Nuland) mgehuurd voor advies.
Zij adviseren de gezamenlijke provincies de volgende



Het voorstel is orn ambtelijk in IPO-verband te besluiten hoe met deze adviezen wordtomgegaan.
Definitieve besluitvorming over bijvoorbeeld het instellen van beroep bij het Gerecht, loopt
vervolgens weer via GS.

inleiding
Op 26 septemberjl. is in het p.o. gesproken over de brief van Stibbe namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters. Daar is ook aangegeven dat advocatenkantoor AK]) vanuit bet
IPO om juridisch advies is gevraagd. Advies is gevraagd over de brief en over een eventueel in te
stellen beroep bij het Europese Gerecht tegen de beschildcing van de BC waarin zij de nieuwe
PNB-regeling goedkeuren en stellen dat natuurorganisaties ondernemingen zijn. Op27 september
is bet advies ontvangen en is er een eerste ambtelijke bespreking geweest. Op het voorbiad zija de
punten uit bet advies weergegeven. Daaraan is het punt van overleg met de VGG toegevoegd.
Het voorstel is om de hoofcUijnen van het advies, inclusief het punt van overleg, voor
kennisgeving ann te nemen en de discussie en afweging van de te volgen liju ambtelijk in IPO
verband te laten plaatsvinden, waarbij het aclvies als uitgangspunt wordt genomen.

Uitwerking punten nit advies

van cle BC van juli
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Vervoig
Ambtelijk wordt in IPO-verband verder gesproken over het advies van AKD en de te nemen
stappen. Vervolgens zal dit in de afzonderlijke provincies geaccordeerd moeten worden via GS.

Kauttekeniugen
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P0 : Landelijk Gebied

Datum :26maart2Ol2

Onderwerp : memo statencie RGW nay vragen over beroep bij Europese Gerecht (PNB)

Opsteller : Opmerking coordinator grond:

Paraaf afddingshoofd:

Betrokken portefeufilehouder: gedeputeerde R.W. Krol

Geagendeerd voor: besluitvorming door gedeputeerde R.W. Krol

Voorgestelde beslissing van P0:
Akkoord gaan met verzending van bijgevoegd memo aan de statencominissie RGW.

Kern van de bestuurlijke problematiek
In de statencormn.issie RGW zijn, n.a.v. het GS-verslag van lOjanuari 2012, vragen gesteld
over het beroep dat door de gezamenlijice provincies is ingesteld bij bet Europese Gerecht.
Het beroep is ingesteld tegen de uitspraak van de Europese Commissies dat
natuurorganisaties gezien moeten worden als ondememingen.
Er was vraag naar meer achtergrond informatie en meer specifiek over waarom bet rijk geen
beroep heeft aangetekend. In bijgevoegd memo wordt deze informatie gegeven.
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Memorandum

Datum :29 maart 2012

Aan : statencommissie RGW

Van :R.W.Krol

Onderwerp : Beroepszaak Europees Gerecht over nieuwe aankoopregeling natuurterreinen

Inleiding
In de GS-vergadering van 10 januari ji. is het besluit bekrachtigd om beroep aan te tekenen bij het
Europese Gerecht tegen de beschikking van de Europese Commissie (kortweg EC) over de nieuwe
aankoopregeling natuurterreinen (zie bijiage). Naar aanleiding van het versiag van GS hebben enkele
leden van de statencommissie RGW aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie, onder meer
over de vraag waarom het rijk geen beroep aantekent.

Voorgeschiedenis
Sinds 1993 is de rijks PNB-regeling voor aanlcopen natuurterreinen van kracht. In 2008 hebben de
provincies de verantwoordelijkheid over de regeling gekregen. De regeling is nooit door het
voormalige miinisterie van LNV aan de Europese Commissie (kortweg EC) voorgelegd voor een
staatssteuntoets. Men ging ervanuit dat de terreinbeherende organisaties (kortweg TBO’ s) geen
ondememingen waren maar een overheidstaak uitvoerden in het beheer van natuurterreinen en er
zodoende geen sprake was van staatssteun.
In december 2008 heeft de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (kortweg VGG) een klacht
ingediend bij de EC: er zou bij de PNB-regeling sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun omdat
alleen Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen gebruik kunnen maken van de regeling.
Naar aanleiding van de klacht en als uitwerking van het zogenaamde Linschotenberaad heeft het
ministerie een nieuwe PNB-regeling gemaakt, die voor een ieder beschikbaar is. Deze regeling is op
13 juli 2011 door de EC goedgekeurd. Tevens heeft de EC in haar beschikking aangegeven dat zij
natuurorganisaties beschouwd als ondememingen.

In reactie op de beschiklcing van de EC heeft de VGG alle provincies via de firma Stibbe eind 2011
meerdere brieven gestuurd, waarin zij ons sommeerde een moratorium af te kondigen over de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige subsidieregeling en de doorleveririg van gronden
om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Naar aanleiding van de sommatiebrieven en de uitspraak
van de EC dat natuurorganisaties ondernemingen zijn, hebben de gezamenlijke provincies, na juridisch
advies van de firma AKD, besloten gehoor te geven ann de sommatie. Tevens is besloten gezamenlijk
bezwaar aan te tekenen bij het Europese Gerecht tegen de uitspraak van de EC dat natuurorganisaties
ondememingen zijn.

-_

---.--1
—

-—

-
—
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Op 22 november 2011 bent u, middels een statenbrief, geInfonueerd over bet sluiten van de
zogenaamde PNB-subsidieregeling voor aankopen van natuurterreinen. In deze statenbrief is ook
aangegeven dat de provincies zich beraden op het aan tekenen van beroep bij het Europese Gerecht.



—2--

Jnmiddels hebben de provincies besloten beroep aan te tekenen. Ook Natuurmonumenten en de
Landschappen hebben dit gedaan.

Waarom stelt het rijk geen beroep in?
Het Rijk heeft geen beroep mgesteld tegen het oordeel van de Cornmissie dat natuurbeheerders
ondernemingen zijn. Dit standpunt is namelijk al door de lidstaat Nederland ingenomen in een
procedure, gestart door Duitsiand, tegen een beschikking van de BC waarin door Nederland is
geIntervenieerd. De lidstaat Nederland heeft zich daarbij aangesloten bij het beroep van Duitsianci.
Hier speelt een soortgelijke problematiek.

Vervoig
De verwachting is dat het Europese Gerecht eerst uitspraak zal doen over de beroepszaak in Duitsiand.
Daarna komt er waarschijnlijk uitspraak in de beroepszaak van de provincies en Natuurmonumenten
en de Landschappen. Parallel zal de EC uitspraalc doen over de klacht van de VGG. Naar verwachting
wacht zij daarbij op de uitspraken van het Europese Gerecht. Al met a! kan dit traject meerdere jaren
in beslag nemen. Doorlevering van natuurgrond is weer mogelijk zodra de provincie de nieuwe
subsidieregeling vast- en openstelt en hoeft dus niet op de uitkomst van deze procedures te wachten.

Bijiage: uit het GS-verslag van lOjanuari 2012

07 Bekrachtiging procesbesluit instellen beroep bij Europees Hof

SAMENVATTING:
De Europese Commissie (kortweg EC) heeft op 13 juli ji. in een beschildcing over goedkeuring van de
nieuwe subsidieverordening voor grondaankopen ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur
aangegeven dat zij natuurorganisaties als ondernemingen beschouwt.

— -___I_-- i-
—

-.-

—

-— I_*_-n_ ---I- -sIn verband met het kerstreces is het procesbesluit tot het instellen van hoger beroep door de
Commissaris van de Komngin ondertekend namens het college. Het voorstel is dit besluit te
bekrachtigen.

BESLUIT:
Gedeputeerde Staten besluiten bet tijdens het kerstreces in mandaat genomen procesbesluit van 2
januari 2Q12 met kenmerk0A40B5E), waarrnee de provincie Utrecht een beroepszaalc instelt bij bet
Europese Hof en daarbij AKD insehakelt, te bekrachtigen.
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I.

Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG)

OvERLEG BALG D..D.: 13 OKTOBER 2011

AGENDAPUNT: 4

Korte omschrijving
inhoud:

Opstelter(s):

Op 13 juli 2011 heeft de Europese Commissie de Subsidieregeling
grondaarikopen EHS vastgestetd waarna de firma Stibbe op 2
septemberjl. een brief aen alle provnicies heeft gestuurd waarin de
provincies worden gesommeerd op per direct een moratorium af ter
kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies onder de
huidiqe subsidiereielinq en doorleverinq om niet aan de TBO’s.

Onderwerp Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregeting grondaankopen
EHS — brief Stibbe

Portefeulliehouder
— fl

BALG:
Status x Ter kennisname/informatie

x Ter bespreking/besIuitvormng

Advies-IBeslispunten 1. Besluiten AKD een (vervolg)opdracht te geven voor het
uitwerken van een beroep tegen de beschikking van de
Europese Commissie van 13 juli ji. De kosten van deze
opdracht worden gefinancierd door de provincies gezamenlijk
(€ 16.700,- per provincie).

2.

3.

4._
- 1 1

o.ftF

7.rrT

SetaraatvandeBALG,t.a

Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogeribosch

fl—

__
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AGENDAPtJNT: 4

Aanleidinci
Op 2 september jI. hebben alte provincies eon sommatiebriof ontvangen van hetAdvocatenkantoor Stibbe namens do Vereriiging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG)(bijlage 1). In do brief worden de provincles verzocht binrien twee weken eon reecHo tegeven. Met deze brief wil ik kort een inhoudeUjke beschrijving geven van de zaak aismedeeen behandelvoorstet voor do brief van de firma Stibbe.

Stibbe verzoekt namens de VGG om per direct eon moratorium af te kondigen over doverstrekklng van aankoopsubsidies onder de huidige subsidleregeling en de doorleveringvan groniden om niet of ondpr do marktprs aan TBO’s. Daarnaast stelt de VGG de provinciezonodig aansprakelljk voor ie schade die haar loden hebben geleden en nog zullen Iijdenten gevolge van do verstrekking van onrechtmatige staatssteun aan do TBOs in hotverleden en de toekomst

Op 13 juli 2011 heeft do Europese Cornmissie( EC) op verzoek van do lldstaat Nedenlandbeoordeekl of do nieuwe subsidleregeling grondveiwerving ten behoove van natuurbehoudpast binnen de Europese regelgeving (bijlage 2). Nederland heeft als gevoig van eon klachtvan de Stlchtlng Nationasi Park de Hoge Veluwe en do Stichting Landgoed Linschoteni (laterheeft do Vereniging van Gelijkberechtiging Grondbezitters zich ook achter doze klachtgeschaard en is penvoeder geworden) besloten om do huidige PNB-regeling1om te bouwennaar een nieuwe regeling.

In de nieuwe regeling ken nu eon ieder in aanmerkirig komen voor 100% subsidie vooraankoop van gronden tori behoeve van bet natuurbehoud. Do rneuwe regeling wijkt op eonaantat punten af van de bestaande PNB regeling (o.a. vestigen van een kwalitatieveverplichting, verrekeninig van vermogensgroei).

B haar oordeel is de EC samengevat van mening dat begunstigers van de regeling(Natuurmonumeriten, de twaalf provinciale Landschappen, StIchtingen, Verenigingen enparticulieren) ondernemingen zijri binnen do kaders van do Europese regels (op basis vanmogelijke opbrengsteri zoals verkoop hout, net, pacht en toeristische activiteiten die geldopleveren).

Op basis van Europese rechtspraak is eon onderrieming een entiteit die economischeactiviteiten uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm of wze van financiering. Vanwege dozebeoordeling en andere argumenten is or naar hot oordeel van do EC sprake van geoorloofdestaatssteun. Lidstaat Nederland is in do voorbereiding op het besluit van de EC altijd vanmening geweest dat natuurorganisaties geen ondernemingen zijn en dus dat er geen sprakeis van staatssteun. De EC heeft nu echter anders geoordeeld.

Na goedkeuring van do Regeling door de EC zal de Regeling aen de twaalf provinciesworden voorgelegd voor goedkeuring en tar vervanging van do huidige PNB-regeling. In degesprekken over de totstandkoming van do nieuwe regeling is door do provincies altdaangegeven dat de goedkeuring van een nieuwe regeling alleen mogelijk is am voldoendeduidelijkheid is over do financiële consequentios (administratief en procedureel). Tot opheden is daaraan geen invulling gegeven door het ministenie van EL&I. Zolang do financiëledekking van do nieuwe regeting niet rond is zullen do provinicies rilet overgaan tot
‘“ictenieuwer -- en 1”tde h’ -‘ “j gelden.

subsidieregeling voor aankopen ten behoeve van Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf provincialeLandsehappen
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I
AGENDAPUNT: 4

Op 23 december 2008 heeft advocatenkantoor Stibbe namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) eon klacht ingediond over do verstrekking van
aankoopsubsidies en do doorlevering van gronden om niet aan do Terreinbeherende
Organisaties (TBO’s, dat zijn Natuurmonumenten en do twaalf provinciale Landschappen).
De klacht van 23 december2O08 is nog niet in behandeling genomen door do EC. Men
wilde eerst een besluit nemn over de nieuwe subsidieregeling Grondverwervlng ten
behoove van natuurbehoud.

Do klachi betrof in hot bijzonder do bevoordeling van Vereniging Natuurmonumenten en de
twaalf provinciale Landschappon ten opzichte van particulieren. Eon deel van de bezwaren
zijn in de beschikking van de EC besproken en weerlegd. Blijft flog wol staan het felt dat de
huidige vigrende subsidieregeling voor aankopen (de PNBregeling) niet is getoetst voordat
subsidies zun verleend. In het kader van POP I heeft Nederlarid als een van do fiches de
PNB-regeling meegesuurd. Toen is echter goon spedfieke beoordeling geweest of b do
PNB-regeling sprake was van staatssteun.

Als derhalve de EC van mening is dat ook bij doze voorloper van do onlangs door de
Europese Commissie goedgekeurd Regelirig er sprake is van geoorloofde staatssteun dan
krijgt lidstaat Nederland do verplichting om do rente over do verkregen subsidies bij do
begunstigers terug to vorderen voor de periode 1999 tot flu toe. Als er sprake is van
ongeoorloofde staatssteun dan zal het onrochtmatige subsidiebedrag plus de rente over
dezelfde periode terugbetaald moeten worden.

In feite maakt de VGG principleel bezwaar tegen do bijzondere positie van do TBO’s als
Natuurmonumenten en do Landschappen bij do aanleg en hot beheer van natuurgebieden in
Nederland, Doze TBO’s zun door het rk (toenmalig LNV) gepositiorieerd as
uitvoeringsorganisaties van rijksbeleid. Dus als (semi) publioke partijen, vergelijkbaar met
SBB en recreatiesehap. De VGG stelt dat do TBO’s daardoor worden bevoordeeld ten
opzichte van andere Iandgoedeigenaren. Do klacht vindt in eerste instantie weerkiank bij de
EC.

Op 28 september jI. heeft hot Vakboraad Grond uitvoering gesproken over he advies van
AKD in hot kader van desommatiebriet van Stibbe (bijlage 3). AKD was bij doze bespreking
aanweziq

— JJ De volgende punton / adviezen aan het BALG worden

Procedure voorstel

door hot Vakberaaddaan:
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AGENDAPUNT: 4

J De kosten van AKO zullen in gezameniijkheid provincies (en dus ock de
s) moeten worden betaald. Dit zal ca. € 200.000,- kosten (bijlage 4). Dat komt neer

op € 16.700,- per provincie. Gevraagd wordt om in te stemmen met het ter beschikking
stet!en € 16.700,- per pFovincie.

S

S
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Voorstel/besluit BALG

AGENDAPUNT: 4

1. Besluiten AKD een (vervolg)opdracht te geven voor het uitwerken van een beroep
tegen de besohikkirtg var de Europese Commissie van 13 Juli ji. De kosten van deze
opdracht worden gefinancierd door de provincies gezamenlijk (‘€ 16.700,- per
proviricie).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

S



Datum

13 oktober 2011

Auteur

Telefoon

)nderwerp ctie
Door

)pening en vaststelling agenda

Vlkom — mededelingen vooraf van (benoeming nieuwe functie) en T -

wijziging functie)
lededehngen
Natuurwet;
PAS discussie;
Natuurbeschermingswet

L Ilerijking EHS/Decentralisatie

P0 Adviescommissie laatste stand van zaken.
isteren (12 okt) is gesproken over GLB met Bleker, tevens werden de hervormingsplannen
oor na 2013 gepresenteerd. 13esamengevatte uitkomst is dat in 2013 de eerste definitieve
)eslissingen vallen en dat dit een mime lobbyperiode betekent. Er komt regulier overleg
EL&IIPO

—

— -

Eiiordt een 14-daagsoverleg met (EL&l) gestart, waar 1 aan I
ulIendeelnemen. -

—

iitgetrkt voorstel wordi ter lezing uitgereikt en
esproken.

foor Flevolanci, spelen nog een paar zaken. Er zal een contra-expertise worden uitgevoerd
ri de komende week zal Flevoland de betreffende berekeningen naast elkaar leggen.

f — —
Hierna zal een nieuw bestuurlijk overleg plaats

raan vinden.

/erder hebben we te maken met de politieke situatie, die binnen sommige provincies de

Portefeuiflehoudersoverleg;
VaststeiIin

Besprekingsverslag vergadering BALG 13 oktober 2011

Aanwezig

• (Vz),j,

I (Gr),(,
(D j (U),
uur, Gerben Bierman (NH:

a (NB),’ -

(IPO), • (IPO) later

Afwezig:

ARU:#4793505v1



iandacht vraagt.

De toelichting van de verdeelsleutel zal worden opgeriomen in het voorstet.
Proces organiseren mt welke mensen we komen tot een goede verdeling enwanneer
aan cie daadwerkelijke betalingen plaatsvinden.
Vastgesteld wordt, dat alle provincies uniform in het openstellingsbesluit voorSNL
ezuini—-jen hebben doorgevoerd,I

- 1

Procedurevoorstel: Maandagmiddag wordt een nieuwe versie van beide ciocumenten
oegestuurd aan BALG-Ieden, waarna woensdag de definitieve versie wordt opgestetd, die
iiterlijk donderdagochtend naar de gedeputeerden gaat, zodat de gedeputeerden nog de
ijd hebben om het in GS te bespreken.

stelt een brief op, waarin hij ook het proces aan de gedeputeerden en de BALG
eden toelicht.

In het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat geen cijfers of tabellen worden
pgenomen.

doet een oproep aan de provincies om de gecleputeerde te ondersteunen met dit MvT
n als er vragen zijn deze tijdig te mekien, zodat die opgehelderd kunnen worden.

ubsidieregeIing grondaankopen EHS

eIangrijkste reacties naar aanleiding van do voorgestelde notitie:

-p-—-

Fekstaanpassingen cq een logsche volgorde van de tekst wordt besproken

Memorie van Toelichting:
Reacties van de provincies worden geInventariseerdJ 1Ierwerkt de tekstuele

ianpassingen in het MvT en neemt tabellen zonodig op.

-I

—I

--I

Met inachtneming van de afspraak dat eon paralleltraject van overleg wordt ingezet, wordt
Je besluitenlijst doorgenomen. Met uitzondering van onderstaande punten wordt met de
regeling ingestemd.
Punt i;( F

2/4
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L Ierslag en actiepuntenlijst BALG 22 september jL

Niet besproken.

L ondvraag en sluiting

‘rovincie Brabant heeft een brief opgesteld voor staatssecretaris Bleker inzake de
iatuurbescherrningswefAtgesproken wordt dat elke provincie everituele bezwareh deze
veek bij kenbaar maken. Indien er geen bezwaar is, zaP de brief nameris
et IPO verstuurd worden.

AS; Verzoek aan — om PAS inhoudelijk op de agendate.zetten. ..

r wordt nog voor de BALG 2-daagse op23 en 24 november enextrALG vergadering

rolgende vergadering:
I november a.s. van 16 tot 18 uur Vredenburg Utrecht, rnetaansIuitéisoep en broodjes.
3 en 24 november a.s. aanvang 16:00 uur BALG tWe-daágse

3/4
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AGENDAPLJNT: 8
I

Brede AdvIesgroep aidolljkébièd(BAL..)

OvERLEG BALG DID.: 9 NOVEMBER 2011

Oriderwerp Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregeling groridaankopen
El-iS — brief Stibbe

Aanleiding
In de vergadering van de BALG d.d. 13 oktober is gesproken over een voorstel van hetVakberaad voor de volgende punten:

1. Besluiten AKD een (vervolg)opdracht te geven voor het uitwerken van een beroeptegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 full ji. De kosten van dezeopdracht worden gefinancierd door de provincies gezamenlijk (€ 16.700,- per
provincie).

Korte omschrijving Op 13 juli 2011 heeft de Europese Commissie de Subsidieregelirig
inhoud: grondaankopen EHS vastgestetd. Deze goedkeunng is op 14 oktober

2t.1 I gepubliceerd. Stibbe heeft op 2 september respectievelijk 18
olctober JI. een brief aan alle provnlcles gestuurd wearin de provincles
worden gesommeerd om per direct een moratorium af te kondigen
over de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige
subsidieregeling en doorleveririg om niet aan cia TBO’s.

Op 27 oktober jL heeft het vakberaad Grond hierover gesproken. In
deze notitie wordt kort ingegaan op de resultaten van deze

____________________ bespreking.
Opsteller(s):

Portefeulliehouder I —

BALG:
Status x Ter kennisname/informatie

x Tar bespreking/besluitvorming

Advies4Beslispunten - Kennis nemen van de uitkomsteri van de bespreking van het
Vakberaad Grond d.d. 27 oktober 2011 aangaande de
sommatiebrief verstrekking aankoopsubsidies en doorlevering
gronden aan TBO’s.

- Bespreken vervoig.

Posibus 901S1, 5200 MC s-Hertogenbosch
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Besprekingsverslag vergadering BALG 09 november2011

Aanwezig

• (Vz),
-

_j (IPO), —
- L (IPO),

(Z), —

— 1 (Fr), I1_ (0), 7 (Dr),
— (Fl), Gerben Biermann (NH), (U), Auteur

(ZH),j
—

(Gid), J(NB), L.
(L), — PO), — (IPO), 1 Telefoon

[p(IPO) *

Afwezig: — — (Gr)

)nderwerp ctie Door
)pening en vaststelling agenda

Velkom

L 1ededeIingen

- Comfté van Toezicht;
- Megastallen en GLB;
- Agenda 2-daagse BALG
- PNB Leentaciliteit;
- Rijkscoördinatie team (RCT)
- N0K2012
- Financiering natioriale parken

L PAS

I I._ I—JI—.-i
—

LZISJI 1••
- I I U

au
Ii[i

Iaiiat.j.
-i__I J1 I II—--

• I
L_U1111 iri

—

fE[I

— -. —-- —I—-I -I-

)e betrouwbaarheid van de cijfers is uitgezocht en de bevindingen zijn teruggestuurd met
tis primair doel reactie te krijgen op de vraag hoe de cijfers zijn opgebouwd, een eigen
ontrole dus. Een regionale check met de waterschappen volgt bier nog op. Een derde
heck, interpretatie van het deeiakkoord natuur moet ook nog gebeuren.

enerieke maatregelen liggen als verantwoordelijkheid bij het rijk. Het rijk is nog in overleg
net LTO. De verwachte uitkomst is een pakket generieke maatregelen (deze zijn ons

AKD:#4793794v



)ekend) met LTO. Onduidelijk is de stand van zaken overteg Bleker-LTO.

rempo voor de vergunningen; -

—ii __.H_.._
- F LI - F 1 LIT

-I-..
-

Herinrichting 2014; het rik neemt verantwoordelijkheid voor de herinrichting.

— Ji r —

- LJ -I -[ -—

- Nieuwe Wet Natuur

let ambtelijk advies wordt besproken met de vraag hoee er morgerin de IPO
idviescommissi; eeomgaan., J I T ILET
L_r1.j1

______

‘U iL_

fgesproken wordt o.a.:

____

—

-at

I—
-

(oor de discussie morgen wordt atgesproken, daL T • in reactie op de wet een
erugkoppeling geven vanuit het BALG. Voor de agendeiing op29 november a.s. za
_XU deopmêrkingen uit het BALG van vandaag verwerken, tot een tormele reactie.
riIr —IT . ,.

5. Herljking EHS!Decentralisatie — toelichting akkoord

Met betrekking tot de besluitvorming wordt geInventariseerd welke provincie
onoverkomenlijke punten is tegengekomen in het traject naar PS.

1. Flevo land; nader overleg
2. HL
3. IIJ

—
—. s’ ir . I.. -..

j -. I J
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ils er tussentijdse situaties ontstaan die leiden tot wijzigingen, die voor iedereen van belang
kunnen zin, worth afgesproken dat vanuit één centraal punt te communiceren (via

.icht kort de lobby, die hierop gevoerd wordt toe. Deze wordt morgen veder
esproken en uitgewerkt.

en de bestedingen)
4. Het PBL rapport is in eerste concept besproken, 17 november worth het rapport

gepresenteerd. Vooraf zal EL&l dit rapport met Bleker bespreken.

INL — verdeling kosteri

BALG stemt in met het voorstel voor berekening van de kostenvoor beheer voor de periode
2011-2013.

Vijzigingen WILG

let voorstel wordt unaniem aangenomen.

ubsidieregehng grondaankopen EHS

3esproken en vastgesteld kan worden, dat de onderboiwing wordt gedeeld

) )LG

3ALG stemt in met het voorstei,kverdeII1&ndt plaats voor het jaar 2012

10 !erslag en actiepuntenhjst BALG 13 oktober ji

fastgesteld, wijzigingen op d actilijt worden door doorgegeven.

ondvraagenskIting

BALG 2-daagsop 23 en 24 november2011; agendapunten, die buiten de reguliere
gendering vallen worden gemnventariseerd.
Thea heeft 2 niededelingen inzake GLB en megastalten, ie hi rijda per mail zat
istiibuerer. . .

CvT; -

-

PNB teenfaciliteit
. De Verkgroep

verkgroep grond zal hierover een adviei uitbrengen Grond
Rijkscoordinatieteam; J[ — 1—

NOk;L ._

.

‘olgende vergaderirig:

3/5
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3 en 24 november a.s. aanvang 16:00 uur BALG twee-daagse
gendapunten na inventarisatie:
)rganisatiestructuur BALG
rheo zorgt dat er een position paper GLS komt.
rijdens 2-daagse wordt atscheid van Willem Visser genomen. Aandacht voor traditie om
adeau uit elgen provincie mee te nemen.

4/5
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Actielijst BALG
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AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 15 september 2011

Tijd: 9.30 — 12.00 uur

Ptaats: kamer 15.13 bij DIG in Utrecht (Herman Gorterstraat 5)

1. Opening en mededelingn

. Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grand, volgens schema versiag door
de provincie Overijssel.

2. Verslag vorige vergadering

Bijgevoegd versiag van de vorige reguliere vergadering d.d. 26 mei 2011.

STRATEGISCH

3. BBL-bezit

Toelichting stand van zaken door DIGS - Bijgaand de aanbieding
door BBL van bet bezit per 1-1-2011 alsmede een nadere uitwerking Iandelijk, over de
verspreiding van de tabellen per provincie worden ter vergadering nadere afspraken
gemaakt.

4. Brief Stibbe

Ter vergadering nadere afspraken maken over de consequenties van de brief van Stibbe
aismede de proviriciale reactie. Bijgaand eeri memo van J I. Eveneens
bijgaand de brief van Stibbe aismede bet besluit van de Europese Commissie.

5. Terugkoppeling Algemeen Overleg (AO) Tweede Kamer

Bijgaand een korte, schriftelijke terugkoppeling van het AO op woensdag 7 september
2011.

FINANCIEEL

6. Stand van zaken kasproblematiek PNB-Ieenfaciliteit bij NM

AKD;#4787959Vi



• Terugkoppeling behandeling BAIG, zie annotatie

• Stand van zaken Garantielening:

Geopend en huidige stand:
Frystan: € 1708.445
Groningen: € 689.914
Drenthe: € 1.137.827
Overijssel: € 3.694.172
Flevoland: € 20.039
Noord-Holland: € 803.018
Zuid-Holland: € 1.108.102
Zeeland: € 464.61
Noord-Brabant: € 4.086.317

Utrecht gaat birinenkort ondertekend worden, € 2.083.949

Nog niet ondertekend:
Gelderland, € 1.281.699
Limburg, €2.111.192

Direct beschikbaar is er dus € 13,7 miljoeri, binnenkort € 15,8 miljoen en kari het € 19,2
miljoeri worden. De gelden van Utrecht, Gelderland en Limburg staan bij ons op de rekening
en zijn reeds aangetrokken. Het wacht dus afleen op de ondertekening van de overeenkomst.

Bijiage is de verdeling van de €41 mioen vanuit de garantieleningen in jaarritme en
provincies.

• In het pMJP en BALG is gesproken over de uitputting van de leenfaciliteit. Bijgaand
het Iaatste overzicht van de uitputting per 1 september 2011. Het BAIG tieeft aan het
Vakberaad gevraagd om voorstellen te doen voor de verrekening tussen de
provincies van de bedragen die enkele provincies meer hebben uitgegeven dan dat er
ILG budget beschikbaar was.

i i - —. r —I.

1.
_—__._ _J_

2. —i_- __

3._•
-

In de tabel zijn ook de beschikbare bedragen per 1-9-2011 van de garantielening
opgenomen.

Ter verdere bespreking.

2
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7. Rondvraag en sluiting 12.00 uur

3
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(Concept)Verslag Vakberaad Grond 15 september 2011

Janny Gerritsen (NH)
—

- _(Nbr)

______

(Lb)
1 (L’schappen)

•SBB)
- l(NM)

(DLG
I— I —

— WL’3.

(Ov), versiag

1. Qpeninnenmedede1inen
— heet een ieder welkom. Geen bijzonderheden.

2. Verslag voria vergadering
Concept-verslag 26 mel 2011 wordt vastgesteld.

STRATEG1SCH

3. BBL-bezj

-—

4. Brief Sdbbe
Via bet IPO is AKD ingeachakeld voor geco&dineerde mactie op de brief Stibbe

Afpraken:
I.

— f tuurt de opdracht aan AKD rand.
2. Provrncies zorgen zelfvaor antvangstbevesting op briefvan Stibbe. evert een voorbeeld
am van een door haar gebruikte antvangstbevestiging.
3.

— iimaakt komende week een concept-reactie op debrief van EL&1 van 26 augustus 201 1
waarbij (nogmaals) benadrukt wordt ann welice randvoorwaarden moet warden voldaan willen de provincies
de regeling kunnen implementemen.
4. Br volgt een gesprek met AKD am de opdracht door Ic spreken. Aan dit gesprek nemen deel:

5. Temugkoppe1in Algemeen Overleg CAO Tweede Kamer
Geen bijzonderheden.

Voorzitter

Afspraak:



‘S.

FINANCIEEL

6. Stand van zaken kasprobleniatiek PNB.Ieenhciliteit bii NM
- geeft uiteenzetting over (historie) van PNB. Limburg en Gelderland moeten-nogeen

.oveaeenkømsfmet het Groenfonds sluiten om gebtuik te kunnen maken van de Garantielening.
heeft con drietal opties uitgewerkt voor veriekening van door enkee provincies teveel gedane uitgaann.

z t

___________

iet Vakberaad komi nlet tot cen eanduidige
voorkeur voor é6n van de borgesteIde optics.

heeft op 13 september per email ceo vraag gesteld over bet in do knel komen vanparticulieren ala gevoig van de kasproblemen bij de Leenthciliteit.

Afpraken:

bmnen DLGIBBL naarI. N.a.v. vraag va L
iltdeuitko!stvooreen check/aanvufflng rood

knelpunten en levert de uitkomst ann bj
aan de leden vakberaad en infonneert vervolgens bet BALO.

1 werkt in een notitie do door voorgestelde optics verder uit inclusiefrisico’senioptief Na check/aanvulling doorrovincies levert*Ie notitie ian voor het BALG.

7. Rondvrag
Geen bijzonderheden.

8. Sluiting
Hot volgende overleg is gepland opT? oktober 2011.

2



AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 27 oktober 2011

Tijd: 9.30 — 12.00 uur

Plaats: kamer 15.13 bij DLG in Utrecht (Herman Gorterstraat 5)

1. Opening en mededellnjen

• Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grond, votgens schema versiag door
de provincie Flevoland.

2. Verslag vorige vergadering

Bijgevoegd concept versiag van de vorige reguliere vergadering d.d. 15 september 2011.

3. Brief Stibbe en klacht VGG

Bijgaand de annotatie voor de BALG, Goedkeuring Europese Commissie
Subsidieregehng grondaankopen EHS — brief Stibbe, aismede bet versiag van deze
vergadering. Nadere toelichting ter vergadering (voor zover niet geagendeerd).

• Voor de beantwoording van vragen van de EC over de klacht van de VGG door bet
ministerie van EL&I is uiterlijk le week november duidelijkheid nodig op een
aantal vragen.

— —.

L... S
--

- I- LI

—

• In de BALG is stilgestaan bij de vraag of bet instellen van een beroep door de
provincies wenselijk is. Een korte notitie I voorstel aangaande dit onderwerp zal
worden nagezonden / ter vergadering uitgereikt.

AKD:#4788050v1



• Op 19 oktober is een tweede brief van Stibbe door provincies en Rijk ontvangen.
Bijgaand een aangepast voorstel voor een conceptbrief / reactie van de
provincies aan Stibbe. Ter vergadering een rondje am te inventariseren op welke
wijze de provincies omgaan met verzoekenvoor doorlevering.

• In de BALG is afgesproken dat de provinciale brief aan het Ministerie van EL&I
nog niet uitgaat en dat hierover overleg plaatsvindt met het Ministerie.

— — -

ir
_J

4. Stand van zaken uitputting PNB-Ieenfaciliteit bij Natuurmonumenten per 1-10-2011

• Stand van zaken uitputting leenfaciliteit per 1 oktober 2011.

5. Rondvraag en sluiting 12.00 uur

2
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AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 5 april 2012

Tijd: 13.30 — 16.30 uur

Plaats: Hejdezaal bij DLG in Utrecht (Sint Jacobstraat 200, 3511 BT te Utrecht)

1. Opening en mededelinn

• Afschrift Federatie Particulier Grondbezit verzoek reactie naleving Verkiaring van Linschoten
grondmarkt gelijkberechting, zie bijgaand.

2. Beroep Gerecht te Luxemburg inzake nieuwe regeling grondaankopen EHS

• Zie bijgaande riotitie procedures

• Concept oplegnotitie Q&A (Questions and Answers)

• Concept Q&A voor provincies

• Samenvattingen van beroep bij Gerecht

3. Kort geding VGG, stand van zaken mondeling

4. K(acht Europese Commissie VGG

Zie bijgaaride notitie procedures

5. Implementatie nieuwe Regeling, uitwerken model

Als voorbereiding op dit agendapunt bijgaand eeri questionnaire opgesteld door AKD.

Verzoek is om voorafgaand aan de bijeenkomst van het Vakberaad uiterlijk 3 april a.s.

het ingevulde questionnaire te sturen aan Niels van Nuland (NvanNuland@akd.eu) en

6. Gevolgen staatssteun problematiek

Bijgaand een notitie ‘Advies gescheiden boekhouding’



7. Uitkomsten onderhandelirigsakkoord rijk provincies en Invulling grond voor grond
prlndpe

8. Functioneren Vakberaad Grand

N.B. Vanaf dit punt in de agenda praten de provlncles samen alleen verder met
betrekking tot een verrekenvoorstel ucor de PNB-Ieenfaciliteit

9. PNB-Ieenfaciliteit

• Bijgevoegd stand van zaken uitputting PNB-Ieertfaciliteit per 1-9-2011

• Nagezonden een notitie met een verrekenvoorstel voor de PNB-Leerifadlliteit

10. Rondvraag en sluiting 16.30 uur

2
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Inle4dlng en vmagat.ulna

1. 1J e-mail cLd. 13 septemher 2011 5 mu verzocht eat’ advies u4t te brengen waarin
wordt Ingegaen op de gevolgen van de beschlkklng van de Europese Cemnilasle van 13
jufl 2011 (P4308/2010) (hlerna: de ‘8.salslkkfng9. De vraag heeft hi het hijzander
betrekking op de wijie waarop da provundes kunnen omgeari met In het verteden
ve.leende subsidIes veer de verwerving van nakuur ann teneinbeherende organisatles
(hierna oak: TBO’) en de wljze wearop de provindes hiermee in ha lieden en de
toekomst kwmen orogean. De achtedggende redenen veer dit verzoek zije (I) de
beieveri van Stibbe d,d. 2 september 2011 aan de Staat en de Provtnde en (H) de
kwalllkatle docr de Europese Commissle (hierna: “CommIasJe) van TBO’s ale
ondememlngen In de zin van artikel 107 lId 1 Vardrag lozake de werking van de
EUropese Utile (hiema: VwfU) In.

2. DIt advies Is mede van belang voor de beslissing van de pravindes oni al dam niet
beroep In te stellen tegen de Beschlkklng, teneinde het oordeel van her Gerecht en
eventueal hat Itof van Justitle (In hager beroep) te krljgen over de vraag of ThO’s ale
ondemeanleg hi de zin van artikel 107 lId 1 VwEU moeten worden aangemerkt.

3. DIt advics heeft de volgende apbauw:
2. Samenvattlng
3 Refevente fhfteii en aannames
4. AdvIes

)
Wet zAfn de gevotgen van de 8eschIkkiitg

4. De Oeschlkklng heeft onder meer de volgende gevulgen:

-

eee handilsnaem ian AKD Pilnean ‘J WHelan hvba, Bilissel. 51W iv- E 0463J48.795. .tfle dinistan en
(andera) weflczaemIiedn warden vtnW* uk hoalda var, Sen owereenkomet van opckacht met AXO Pifesen Van
WTlrnen buba. Op de overeenlcoxrst liii. fldsr uItuhfnq van entge endere aiqeniane voorwaen. de aiqeinrene
vooaWaarden van toqnel,a weadn nader near can bepedc(n van de aene kelilkiteld Is apqenenlen. Zedera
aansprakeUjklreld Is bapia*t tot hat bedra van list algae alum. Op versoek ordtn ale aIamane vuarws3rdn,
kastelnes toeg2zoadee. Z1j kunireri oak woccie maadptaegd op www.ekd.eu.

Aanuierssatvi
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Welke niog.Iljkhedan habben de provmcies am tie gevalgen van du Beschlkklng te
karen?

6. De pravlndes hebben de volgende mogelljkheden am de gevolgen van de Beschikklng te
keren:

7.

D11fl4 26 september 2011
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Hoe ôm te gaa met verwervIngssubsfdla ult het verloden?

-- --

Hoe em to qeon met veiwervlngssubsldles In lint heden en In do t.oekomst

N
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17. DIt advies is gebaseerd op de voigeride feiten en eannames. Endien édn of meer van
deze feiten of aannarnes niet Juist zouden zijn, dan verneern 1k dat graag orndat dat deInlioud van dit advies kan belnvloeden.

18. Op 13 julI 2011 heeft de Comrnissle bij Beschikking geoordeeld dat de Subsidieregeling
grondverwervlng ten behoeve van natuurbehoud (liFerna ook: ‘SAN1-regeIing”) — naaraanieldlng van een staatssteunmeldlng door Nederland — staatssteun betreft die
verenlgbaar Is met artlkel 107 VwEU. In de 8eschikklng kwalitlceei-t de Commlssle debegunstlgden van do SANI-regeling (waaronder de TBO’s) als ondernemingen. De
Beschikking is op 14 juli 2011 aan de Nederlandse autoritelteri verzonden.

19. Voor de oriderbouwing van dit oordeel, verwljst de Cammissle naar de beschIkking van
de Commissie d.d. 20 april 2011 n de steunzaak N 376/2010, betrefferide subsidies
vuor natuurbeheer, waarln aen uitgebrelde onderbouwirig daarvan Is opgenomeri. In
deze beschikklng warden de ThO’s uitdwkkelljk als begunstlgden genoemd en
vervolgens als ondememing gekwaliriceerd.

20. Voor zover mij bekend s, zijn de Beschikking en beschikking N 376/2010 (nag) niet
gepubliceerd In het Publicatieblad van de Europese Urile. Dit Is overigens desgevraagd
bevestigd door de behandelende ambtenareri van de Europese Commissie. Wij houden

Wet betekent het voorgaande voor de reactie van de provincles op de brief van deVGG?

Relevante feiten en aannames

M(D:#3a99v1
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het Pubilcatieblad van de Europese lJnie daqelljks in de gaten, zodat do publicatlesdirect door ons zullen worden opqemerkt.

21. De Commissle heeft in eon Duitse zaak ult 2009 eveneens 9000rdeeld dat bepaaldeDuitse natuurbeheerders ondernemirigen In de zin van artlkel 107 lid 1 VwEU ziJn(beschlkklng d.d. 2 juIl 2009, NIl 8/2009). Duitsland heeft tegen deze besctiikkingberoep Ingesteld blj het Gerecht (zaak bekend onder nummer T-347/09). Duitslandwordt hierin onder meer door Nederfand ondersteund.

22. Do Nederlandse Stast heeft geen beroep tegen de Beschikklng ingesteld. Op 26
september 2011 is de beroepstermljn voor do Staat verstrekeri. Net Is niet bekend of deVGG beroep heeft Ingesteid tegen de Bescliikktng en her is evenmin bekend wanneer deberoepstermljn vow- de VGG Is aangegeven or nog zal aanvangeri omdat wlj niet wetenof en zo ja wanneer de VGG een kennisgeving van do Cornmlssie aangaande de
BeschlkkIng heeft gekregen. Net is lnmlddels tevens bekend dat do klachten van diverseparticuliere grondbezitters tegen subsidjes voor grondverwervlng voor TBO’s inNederland zija gereactiveerd. van hot ministeiie van EU behandeltdeze klachtprocedure voor cfe Staat. ZIj heeft mU toegezegd mij op de hoogte to houdenvan het verloop van do klachtprocedure.

23. Ult het dossier van de VGG op de website www.yer-enjoinapg.nj blijkt dat zlj blj brief van13 aprIl 2011 de idachtprocedure bIj do Commissle heeft gereactiveerd. Eerder had deVGG deze procedure op verzoek van 4e Commissie kennolljk gepauzeerd, zodat deaangemeide subsidleregeling kon worderi beoordeeld door de Commissie.
LL1 1lL Ii

24. Op 2 september 2011 heeft do VGG advocatenicantoor Stibbe een brief laten sturen aande Staat en de provincles waarln zij vordert dat de Stoat en de provincles eenmoratorium atkondlgen op de verstrekking van verwervlngssubsldies en hat doorleverenvan natuurgronden san de 760’s op basis van de huldige rljks- en provinciale P148-regelingen. Er wordt gedreigd dat dir moratorium zal worden afgedwongen door kortgedlngprocedures opgestart door een of meer loden van do VGG. De VGG steit de Stasten de provides tevens aansprakelijk voor eventuele schade die de leden van de VGGzouden hebben geleden als gevoig van do beweerde anrechtmatlge subsidleverleningaan do TBO’s In het verleden. ZU dreigt ermee dat haar led en mogelijk
schadevergoeding van de provincies oF de Staat zuiien vorderen en stult eventueleverjsringstermijn In dat kader (of dat een geldige stuiting is, valt overigens te bezien),

25. lilt de correspondentle tussen de VGG en do Commissle kan warden afgeleid dat dekiachtprocedure zich in het voôrjaar 2011 nog in de voorioplge onderzoeksfase’ beyond.De VGG had do Commissie verzocht eeri formele onderzoeksprocedure op to starten,welk verzoek de VGG order druk van lie Commissle aanvankelljk heeft moeten
intrekken. I-let Is riot duidolljk In hoeverre do VGG dit verzoek gelijk met de reactiveringvan de klachtprocedure heeft herhasid. Evenmin Is de reactie van de Commissie hieropbekeeld.

26. Ult do corresporidentie tussen de VGG, de Nederlandse overheid en do Commissie blijkttevens dat do VGG gewag heeft gemaakt van het terugvorderen door de Nederlandseoverheld van in hot verleden verstrekte verwervingssubsidies.

AX:t3B959’4
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Advies

Watzijn de gevolgen van de Beschlkklng?

27. De Beschikldng is door de Commissle gegeven near aanieldlng van de aanmeldlng van
de SANI-regeling voor de subsidlërlng van de aankoop van natuui-terrelnen door
eenjeder die voldoet aan de voorwaarden zoals opgenornen In de SANI-regeling.

28, Oe aanvankeiUk gemelde SANI-regeling beperkte het aantai begunstigden tot bepaatde
verenigingen ol stichtingen die een aantal voorgeschreven natuurdoelert oriderschreven
Oft Is tIjdens de meldlngsprocedure en onder druk van de VGG verbreedt tot een leder
die deze natuurdoeien zou onderschrljven. Dit betekent concreet dat de Beschiktdng
betrekklng heeft op een aigemene subsidleregeling1die net beperkt is tot ten bepaaide
groep begunstigden.

29. De TBO’s worden nietternin een aental malen concreet en met naam genoemd in de
Beschikking ais (potentlëie) beg unstigden van de gemelde SANI-regeling. In de
Beschikking kwalificeert de Commissle de begunstigden als ondernemingen. Niervoor
verwijst de Commissle naar de besdilkldng van de Commissle d.d. 20 april 2011 in de
steunzaak N 376/2010, betreffende subsidies voor natuurbeheer, waarin ten
ultgebrelde onderbouwing daarvan is opgenomen. De Commissie heeft Ii, de Beschlkking
ten aanzien van de kwaiiftcatie van de begunstigden als ondememing, geen ultzondering
gemaakt voor de TBOs. De TBO’s zljn bUgevoig door de Comrnlssie &s ondernerningen
aYielerkt- +1

e Commissle heeft d •.,, de Besci rig tevens verenoaar
v - - I met de Interne Markt, waardoor het verstrekken van verweMngssubsidies
overeenkomstig cit voorwaarden van de Beschikking geoorloofd Is.

31. Er is sprake van staatssteun in do ziri van artikel 107 lid 1 VWEIJ wanneer flnandëie
steun (of op geld waardeerbare steun) aan de voigende vijf cumulatieve criteria voldoet:

1) Zij verschaft een voordeel aan ten onderneming dat deze net langs normale,
commerciele weg zou hebben verkregeri (niet-marktconform voordeel);
2) Zlj wordt door de overheld verleend of met overheidsmiddeten bekostigd;
3) ZU komt ten goede rian hepaaide ondernemingen of bepaaide producties
(selectiviteit);
4) Zlj Ieidt tot (drelgende) vervaisirig van de mededlnging; en
5) Zij teidt tot origunstige beinvioeding van het handelsverkeer tussen do lidstaten.

32. De Beschikking heeft in het Iicht hiervan een aantal andere belangrljke gevoigen
• De Commissie kwaiiflceert TBO’s ais ondernemingen, zodat andere subsidies die

aan TBO’s worden verleend dienen te worden getoetst aan de Europese
staatssteunregels.

• Subsidies die in het verleden aan cit ThO’s zljn verleend betreffen eveneens
staatssteun en zijn — tenzij de Commissie deze verenlgbaar heeft verklaard met
de interne rnarkt — onrechtmatig ver!eend.

AKD:#SS5S99v
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_____________________ ______

Issle heeft
al van onrechtmatige staatsL...fl, op grond van a. -. ..J1 Verordening

659/i999fG, de bevoegdheld om Nederland te gebleden alle nodge maatregelen te
nemen am de onrechtmatig verleende staatssteun terug te vorderen. Het uitgangspunt
is dat de terugvordering geschledt door terugbetallng van de toegekende staatssteun bijwljze van betallng van ean gekisom. Het terug te betalen bedrag dient in beginsel tewarden vermeerderd met rente (artlkel 14 lid 2 Verordenlng 659/1999/EG). DeCommissle heeft bet toepasselljke rentepercentage hiervoor in een mededeling
vastgelegd.2

36. —

a
a
*i7

AKO389S99v1.
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39. Tegen een besch(kking van de Commissie staat op grand van artikel 263 (vierde atinea)
VWEU beroep open voor partijen die rechtstreeks en indivldueet geraakt zjn door de
Beschikking.

40 Provindes zI)n piibIlekrehteIijke lichamen en hebben rechtspersoonfljkhefd. Op grand
van artikel 263 at. 4 juncto al. 6 VWlJ kunner, zlj binrien twee maanden te
rekenen vanaf de dag van de bekendrnaking van de beschlkking, beroep insteUen blj het
Gerecht. Ult het Reglement voor de procesvoenng van het Gerecht vloelt vervolgens
voort dat de beroepsterrmjn pas ingaat op de veertiencie dag na de bekendmaklng n het
Publicatieblad. Voorts loopt tie terrnljn aan het eind nag 10 dagen door wegens
afstand. 1

•akd

cAN1regeIlng.

p

Welke mogelijkheden hebben de provincles om de gevolgen van de Beschikking to
keren?

AKD3895D99v1
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• In het kader van een natlonale procedure (civieI/adminIstratiet) kan,
Indian de rechter daaraan meewerkt, ii, het kader van aen piejudiclëie vraaq aan hat
Hol van

- ‘j ter d word

In alle instanties kan de rechter worden Hof

‘6e rechter is ri beginsel
ñiet verpllcht In te gaan op een dergefljk verzoek, hoewel dit in de proceclurein
hoog State) mog&k anders lIgt.

_______

AKO:
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63. De VGG eist van de Staat en de provindes dat zij de veriening van verwervingssubsides
op basis van de huidige rijks- en provincaie subsidieregelingen stakenfopschortei-i. Voor
iiet geval geen gehoor zou warden gegeven aan deze vordering, dreigt de VGG ermee
dat haar eden kort gedirig procedures tegen do Staat en/or eon of meer provincles
zouden opstarten om dft te bewerksteliigen. De VGG verwijst In haar brieven naar de
Beschikking en in het bijzonder naar het oordeel van de Commissie dat do ThO’s
ondernenilngen zijn en daarmee binnen de ret kwijdte van do staatssteuriregeis vallen.

aeschlkkkig EC 15 december 2009, E2/2005 en N 642/2009 hferegen Is beitep Ingesteld bij hat Gemc(it door
versdiillende wonlngbouwcorporatfes: zaak T-151/2010 en T-2&1/201 0.

53855S9i
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67, Zoals gezegd kari in alle instarities cle rechter worden verzocht om nreud1ciëe vraa.
aan het Hof van Justitle in Luxemburg te steIen. I I

______

-.

- J_ LwThter Is InInseI
niet verplicht in te gaan op aen dergelijk verzoek, hoewel dIin de procedure in hcoste
instantie (Hoge Raad / Raad van State) mogelijk anders Iigt.

DA1UM 26 september 2011
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66. Tegen een civiel voninis kan hoger beroep bij het bevoegde Nederlandse gerechtshof
wordeni Ingesteld en dearna eventueel cassatle blj de Hoge Raad.

3SS99v1
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72. De VGG merkt in de moratoriumbrieven op dat haar leden schade hebben geleden als
gevoig van de beweerde schendthgen door de Staat en de provincles van de
staatssteunregels. Zij meent dat deze overhederi hiennee onrechtmatig hebben
gehandeld jegens haar leden, zodat deze leden recht hebben op schadevergoeding. Zij
drelgt ermee deze schade Ia vorderen van de Staat en/of de provincies.
Schadevergoeding van dergelijke orde kan overigens alleen in een bodemprocedure
worden gevorderd.

76,

AKbR3N9SE99vi
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Maclit u Wet-over nag vragen of opmerklngen hebben, dan verneern 1k graag van u.

Met vrlendeiljke groat,
Made namens Plater Kuypers,

.1
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Niels van Nutand
AKD

AMOø89559t



MEMO

VERTROUWELXIK

akd

MN IPO

DAThU 6 oktober 2011
ONS KENiERK BR750 173
COPIE MN

(AKO)
var der Velden

VAN Plater Kuypers en Niels van Nuland
edvacaten

TE1.EO0N +3t88 882535085
x +3188 882535050

a-MAlt pkuVpers@akdeu & nvannuland@akd.eu

0NDERwERP Vragenlljst Provincies

[Heronder treft u een Iijst met vragen aan waarvan de antwoorden ons behulpzaam kunnen
zjn bij het voorberelden van het Instellen van rechtsmlddelen am te voorkarnen dat de
Nederlandse Staat en provindes warden gedwongen om over te gaarl tot terugvorderinq van
verwervlngssubsides.

L

________________

1.

2.

AKO Is can handelsnaam van AICD Prlnsen Van Wijinen bvba, RPR BrsseI, BTW nr. BE 0463.349.796. AIle dlensten en
(andere) werkzaaniheden worden verrtcht u& hocftle van een overeenkarnst van apdracht met AKD Prinsen Van
Wijinen bvba. Op de overeenkomst zIjn, onder Lfltslultlng van enige andere algemene voorwaarden, de algemene
voorwaarden van toepasslng waarn onder meer cen beperking van de aansprakellJkheld Is opgenamen. ledere
aansprakelljkheld Is beperkt tot het bedrag van hat elgen rialco. Op verzoek warden de algemene voarWaarden
kasteloos oegezonden. Z kinrten cok warden geraadpleegd op www.akd,eu.

4.

esm#3929440v2
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VAN Nies van Nuland

advocaat
TELEFOON +31 88 253 50 85

FAI( +3188 253 50 50
E-MAIL nvannuiand@akd.eu

ONDERWERP Tussentijds verslag procedures Gerecht en CommssIe

1. Inleiding

Oft memorandum bevat een beknopt tussentijds versiag van het procedureverloop van het
beroep dat bij het Gerecht te Luxemburg ingesteld tegen de beschikklng van de Europese
Commissie van 13 juli 2011, zaak N308/2010, aismede van de stand van zaken In de
klachtprocedure die de Vereniging voor Gelijkberechtiging Grondbezit (hiema ook: “VGG”)
bij de Europese Commissie aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot vermeende
staatssteun op het punt van de verwcrvingssubsidies voor de TBO’s.

2. Beroepsprocedure bij het Gerecht

Op 6 januari 2012 hebben wlj bij het Gerecht twee verzoekschriften ex artikel 263 lid 4
VWEU Ingediend: één namens de provincies en één namens de TBO’s. Onlangs hebt u
hiervan per post een aantal kopieën ontvangen.

Bij deze verzoekschriften ging een begeleidende brief waarin wij het Gerecht de volgende
zaken hebben verzocht:

Aj _LTJ
B.) 9

Na ontvangst door het Gerecht van beide verzoekschriften heeft de griffier ons enkele
vrageri van administratieve aard gesteld. Wij hebben deze vragen beantwoord binnen de
daarvoor gegeven termijnen. Procedureel worden deze antwoorden ‘regularisaties’
genoemd. Bij faxen van 23 februari 2012 (Bijlage 1) heeft het Gerecht ons bericht dat de
regularisäties in orde zijn. Voorts heeft het Gerecht ons medegedeeld dat de
verzoekschriften aan de Commissie ztjn betekend, en dat de Commissie 2 maanden heeft

AKO Is een handelsnaam van AKD Prinsen Van WIjmen bvba, RPR Brussel, &TW nr. BE 0463349.796. AIle diensten en
(andere) werkzaamheden worden verrlcht ult hoofde van een overeenkomst van opdracht met AKO Prlnsen Van
Wljmen bvba. Op de overeenkomst zijn, onder ultslultlng van enige andere algemene voorwaarden, de algemene
voorwaarden van toepassng waarlri onder meer een beperking van de aansprakelljkhekl Is opgenomen. ledere
aansprakeujkheld Is beperkt tot bet bedrag van bet elgen rIsico. Op verzoek worden de algemene voorwearden
kosteloos toegezonden. ZIj kunnen 00k worden geraadpleegd op www.akd.eu.

MEMO

VERTROUWELXJK

IPO en de 12 Provincies
Leden van het Provinciaal Vakberaad

DATUM 16 maart 2012
ONS KENMERIC 8R750493
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voor het indienen vi een verweerschrlft (derhalve tot ulterlijk 23 april as., ervan
uitgaandedat de Commissie de stukken o 21 februari heeft ontvangen).

Voorts konden partijen zich tot uiterhjk 8/l5maart a.s. ultlaten
over de eventuele vertrouwelijke behandeling van de zaak.

Voor wat betreft het vervolg van de procedure verwachten wij de volgende
proceshandelingen:

- verweerschrlft Europese Commissie, -

- conclusie van re- en dupliek,

- pleidooi;
- rrest/beschikking.

Het is lastig aan te geven binnen welke termijnen deze proceshandelingen exact zullen
plaatshebben. Veel hangt af van de wijze waarop de Europese Commissie zich zal verweren
en de vraag of de Europese Commissie zat proberen een verlenging van termijnen te
bekomen. Daamaast beschikt het Gerecht over procedurele instrumenten om de procedure
te verkorten, door bepaalde stappen zoals pleidool of conclusie van re- en dupliek, over te
slaan. Een en ander hangt at van de verweren van de Commissie en de wijze hoe wiJ daarop
reageren.De gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot nietigverklaring ex artikel 263 lid
4 VWEU op het gebied van staatssteunrecht bij het Gerecht is 2,5 jaar.

Afhankelijk van de aard en de inhoud van het arrest van het Gerecht bestaat eventueel de
mogelijkheid om hager beroep in te stellen bij het Hot van Justitie. Hieraan is een aantal
inhoudelijke en procedurele voorwaarden verbonden. Indien dit aan de orde zou komen
zuHen wij u hierover nader adviseren.

Voorts heeft het Gerecht ons bij faxen dd. 24 t’ebruari
zakenaan de vijfde kamer zijn toegewezen.

2012 (Bijlage 2) bericht dat de
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Wij zullen u op de hc1bte houden van het verloop van cle procedure. Wij stellen voor dat wij
hierover tijdens het aanstaande Provinciale vakberaad van 5 april 2012 praktische afspraken
zullen maken.

3. Ktachtprocedure bij de Europese Commissie

. op 17 januari 2012 heeft le antwoorden op vragen van de Europese
Commlssle naar aanleiding van de reactivering van de klacht wegens onrechtmatige steun
aan de TB0’s naar de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese
Commissie gezonden. De antwoorden zijn kórt daarop bij de Europese Commissie Ingediend.

Een kopie van de brief met de vragen van de Europese Commissie is als Bijlage 3
bijgevoegd. Een kopie van de brief met de antwoorden (inclusief bijiage) is als Bijlage 4
bijgevoegd. ‘,j_jeft deze brief met bijiagen reeds aan ledereen gezonden,
•daarvan laten wij de bijiagen weg. Mocht u deze n!ettemin willen ontvangen, dan vernemen
wij zuiks graag.

—

Ll

_tj

T • — 11$,,. -

-1
—:-

..J.

I- — —.. - —

De Europese Commissie heeft vooraisnog niet gereageerd op voornoemde brief van
Nederland. Dit is ook niet ongebruikelijk, omdat voor een klachtprocedure die in de
informele fase verkeert geen strikte reactietermijnen gelden. Wij verwachtenin de loop vaii
het voorjaar nadere handelingen in de klachtprocedure, 11
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In bijlage 5 hebben wij een schets opgenomen van het procedureverloop bij de Europese
CommssIe. Dit zal worden toegellcht tijdens het Provinciaal Vakberaad van 5 april 2012.

4. Slotopmerklngen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aVer beide procedures, dan vernemen wlj dat
graag.

Met vrlendelijke groet,
Mede namens Pieter Kuypers,

c.

Mels van Nuland
AKD

AKD:#4291781v2



Procesbesluit Provinciewet

De gedeputeerde staten overwegen als volgt:

De Europese Commissle heeft blj beslulten van 13 juII 2011 (N308/2010) en 20 aprIl 2011

(N376/2010) geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondememingen

zijn. Dit heeft tot gevoig dat (aankoop)subsidies die aan Nederlandse

natuurbeschermingsorganisaties zijn verstrekt onder het staatssteuntoCbt van de

Europese Commissie vallen. In het verleden verleende (aankoop)suj lies zijn mogelijk

onrechtmaeig verleend, waardoor een risico bestaat dat deze subs1fles niç.t rente

teruggevorderd moeten worden

De gedeputeerde staten besluiten ingevolge artlkel 158 óvinciew&tot het instêfln van

beroep tegeri genoemd beslulten van 13 juli 2011 (3O/20i0)eo20april 201f

(N376/2010) en wljzen mr. P.ItLM. Kuypers en mr. N. van NuIard dan wel een hunner

kantoorgenoten van het advocatenkaritoor AKD, LoulzalaayL. 240, te (Br1O50) Brussel,

België aan om alle noodzakelijke processueleiandelingen te vernchten ten behoeve van

het instellen van beroep tegen de genoejáe bIuiten blj het Gerécht van de Europese
Unie te Luxemburg, waaronder het eveueeI instellen van’ hoper beroep tegen het arrest

van het Gerecht.

2011 j

De gedeputeerde stten,, -.

De secretaris, De commissaris

AICD39382iOv1



deRoojj. Annet (MW)

From; van Nuland, Niels ( AKD)
Sent maandag 10 oktober 2011 22:47
To:

Cc: Kuypers, Peter (AKD)
Subject: RE: Kosten / offerte vervolgvraag

Beste

Aliereerst wens 1k te benadrukken dat wj vereerd zljn met de opdracht die wij van het IPO hebben ontvangen.

De opdracht betreft bet hstellen van beroep blj het Rigemeen Gerecht van de EU namens de 12 provincies tegen de beschikklnci van de Europese
Commissle van 13 juli 2011 (N308/2010) (en eventueel tegen de beschikklng van 20 april 2011 - N376/2010).

_______

Irrrm -ri _Ji —
-. i i

_________________________________ ___

I

. . -. mm

=
— 1-1ij F-- I • •—‘i I —— I

•

___

F ¶ -° •.:: :
-- . .. - — -. — . I. —

I ‘ ijL w . N rn -- ii . . . i

____

i • .. I_Il —
Wlj schatten heel ruw In dat hat honorarium dat wlj aan de provincies In rekening zullen brengen voor onze bfjstand In dit dossier circa EUR 200.000
zal bedragen (exciuslef BTW, verschotten (denk San griffierechten, kosten van externe partijen) en 10% kantoorkosten). Zoals gezegd is dit siechts
een ruwe lnschatting, de kosten kunnen mogeiijk hoger of lager ultvallen.

Mochten er nog vragen of opmerklngen zijn, aarzel dan rilet om contact met mlj opts nemen.

Met vriendeiljke groet,
mede riamens Plater Kuypers,

Niels van Nuland
Advocast
turopees en Mededingingsrect,t -
AI(D advocaten & notarissen
LouIza(sn 240
B-lOSS 8r,Lsst

+35 88 253 5085
54: 1-32 177 887 782

88 253 3050
n uIand(Skd.eu
.iw.afrd.u



Schadd, Aniek (AKD)

From: van Nuland, Mets (AKD - Brussel)
Sent: dinsdag 11 oktober 2011 18:54
To:
Cc:
Subject IPO/beroep Gerecht

Beste

Bijgaand zend 1k Je eeri model proesbesluIt toe voor het instellen van beroep bij het Gerecht van de
Europese Unle toe.

Zou jij dit willen toezenden aan GS van alle provincies en ervoor willen zorgen dat alle provincies dit
besluit zo spoedig mogelijk nemen. 1k zou graag de origirielen terug ontvangen.

Alvast bedankt.

Met vrlendelljke groet,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht

AKD advocaten & notarissen
Loulz&aan 240
B-1050 BrisseI
BelgI

T: +31 88 253 5085
M: +32 477 887 782
F: +31 88 253 5050
E: nvannu’-nd@akd.eu
W:

1



Schadd. Aniek (AKD)

From:
Sent maandag 10 oktober 2011 13:18
To: an Nuland, Niels (AKD - Brussel)
Subject: Iosten / offerte vervolgvraag

Hallo Niels,

Vanweg bestuurlijk akkoord op een vervolgopdracht aan jullie zit ik dringend te wachten op eeri kostenoverzicht
m.b.t. de vervolgvraag. Ken 1k dit vandag nog van je ontvarigen?

Vrlendelljke groeten,
-

Deelprogrammamanager EHS / ILG

Provinde Zud-HoHand Afdeling Water en Groen
Zuid-Hollandplein 1 I
Postbus 90602 2509 LI’ Den Haag

www.zul&hoIlandnI

-Wanneer u de provincie Zuk!-Nollancf een e-mail swurt, ontvangt u bir,nen 2 werkdageri cen reactle en bfr?nen Lwee weken een
antwoord. A! uw informatle wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitslultend gebrvikt wa&n,oor U ze heeft
verstrekt, Uw e-maiiberlchc wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.
-Vregen kunt u stellen via hat contactformulier.

Be green, leave ft on the screen

1



Schadd. Aniek (AKD)

From:
Sent dirisdag 4 oktober 2011 15:41
To: van Nuland, Niels (AKD - Brussel)
Cc
Subject Vervoig opdracht

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Hallo Niels,

Na overleg met Matieke en met hot oog op de voortgang on continuTteit wil ik je vragen een korte offerte /
werkbeschrijving toe to sturen riaar aanleidinçi “i de bes “-- week woensdai in het Vakberaad te Utrecht
Graag do offerte vcorzien van - — -

_______

pleats vragen Wij jullie dan om do uitwerking van een Ueroepscl -- t (o r. - k gecomlineerd n -

TBO’s) richting Brussel.

Vanwege eon vergaderirig van de BALG volgende week is het erg prettig als 1k uiterlijk a.s. maandag over een offerte
kan beschikken. Geat dat lukken?

Vrlendelike groeten,_—
DeelprogrammamanagerEHS I ILG

Provncle Zuld-Holland I Afdellrigjiater en Groan
Zu)d-Hollandplein 1 I
Postbus 906D2 I 2509 LP Den Haag

—

www ,zuld-holland.nI

-Wanneer u de proWncle Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvengt u hinnen 2 werkdagen aen reactie en binnen twee waken can
antwoord. Al uw informatie wordt vert,-ouwelijk betiandeid. Persoons- of adresgegevens worden ustsluitend gebr’ulkt waen’oor u ze heeft
verstrekt. Uw e-ma/Ibericht wordf op ee, goede en veihge rnenier gearchiveerd.
-Vragen kunt u stellen via hat contactformuiier.

8e green, leave It on the screen

ln de tweede
it beroep van do

1



Van:
Veizonden: vrijdag 23 september 2011 9:52
Aan:

-

Onderwerp:

Beste mensen,

1k krijg onizettend veel afmeldingen voor het extra overleg van het Vakberaad vogende week woensdag. 1k ga een
nieuwe paging wagen: Iukt volgende week donderdagochtend? Gra3g snel reageren.

VrendeIJJke greaten,
Deelprogrammamanager EHS / IL.G

Provincie Zuid-Hofland I AfdeIIng Water en Groen
Zuid-Hollandpieiri 1 I
Posthus 90602 I 2509 LP Den Haag

www.zi

-Wanneer u cia provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, onvangt u burnen 2 werkdagen ean reactie en bionen twae waken een
antwoord, Al ow infarmatie wordt vertrouwelijk behandeltL Persoons- of adresgegeve.ns worden ultaluitend gebrulkt waasvoor u se heeft
verstrekt. liv.’ e-maiibericht wordt op ear? goede en veilige manier gean.hiveerd.
-Vragen kuot a stelle,?’ via hetcontatformullei

Be green, leave It en the acreen

Van: -— I .1.
Verzonden: va 23 september 2011 :39
Aan: :j
Onderwerp Fw: Extra vergadering Vakberaad Grond

Hoi
Zoals Tk at zei: 1k ben er ook niet op woensdag en heb oak voorkeur voor een andere dag. J

-UI. -- -

Als je het verzet, zal 1k rnijn uiterste best doeri om nm agenda vrij te maken. Llever niet a.s. Donderciagmiddag.
Andere optie: na woensdag overleg planneri in kielner verband met eI&1.
Groetje

a vergadenng VakberaadGrond



René Gjsbertse

Onderwerp: RE: Extra vergadering Vakberaad Grand

Dag Ffl

We zouden graag bij bet oveileg aanwezlg zijn, maar de woensdag komt ons niet ult 1k werk niet op woensdag en
mijn collega heeft al een ander overleg staan. Is het edit niet mogetijk het overteg te verplaatsen...

Groet

As. maandag 26 september levert AKO een concept advies dat wlj dan volgende week woensdag bespreken.
Vervolgens wordt dit In de werkgroep pMJP van 29 september en de BALG van 13 oktober besproken. Onderstaand
treffen jullie de offerte van AKD aan1 deze offerte is inmiddels goedgekeurd.

Vrlendelljke groeten,
Deeprogrammamanager EHS / [LG

Provincie Zuid-Kalland I Afdellng Water en Groen
Zuid-Hollandplein 1 ...FE I
Postbus 90602 2509 U’ Den haag

ww.JuTd-hoIland.nh

-Wenneer u do provinde Zufd-1-IoI!and eon e-mail stuurt onvangt u binnen 2 werkdagen een reectie en binnen twee woken een
e.niwoard. Al uw informatie wordt vertroowelUk bebandeki. Persoons- of adresgegevens worden u1tsIuitnd gebwlkt ween’oor u ze heeft
verstrekt. Uw e-rnaiibericht wordt op eon goede en veilige manler gearchiveerd.
-Vr-egen kunt u stellen via bet contectftmwller.
Be green. leeve It on the careen

Offerte AKD:

Geachte I._ - — 1,

Near aar,leiding van ons gesprek van afgelopert vrijdag (9 september 2011). bericht 1k u als volgt.

U gaf aari geadviseerd te when worden near aenleiding van de brieven van Stibbe (namens de Vereniging
Gelijkberechtigirig Grondbezitters) die alle provincies recenteIk hebben ontvangen. In dit advies zouden onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde rnoeten komen: korte schets achtergronden, jundische inkadering, risico’s
voor de provincies ten aanzien van het verleden/heden!toekomst, pragmatische suggesties voor actuele subsidienng
en advies reactie riebting Stibbe. Tevens zou u graag een concept brief onhiangen die de provincies in reactie op
voornoemde brief van Stibbe, aan Stibbe kunnen zenderi.

Beste mensen,

Graag nodig ik jullie uit voor een extra vergadering van hat Vakberaad Grand op woenedag 28 september
aanvang 9.30-11.30 uur. De vergadenng vlndt plaats bij DLG, Herman Gorterstraat 5 to Utrecht.

2



1k ben beraici daze opdracht te aanvaarden en chat in dat ik voomoemd advies en de genoemde concept brief voor
een bedrag van tussen EUR6000 en EIJR 75U0 aan honorarium (eclusief 10% kantoorkosten, BTW en eventuele
verscliotten) kan uitvoeren. Deze kostenlnschatting geldt enkel voor het opstellen van beide documenten. Indien u
nadlen een bespreking wenst te plannen of nader geadvseerd wenst te worden, zullen hierover nadere afspraken
kunnen warden gemaakt, danwel zal 1k op basis van mijn uurtarief werken (momenteal EUR 315).

1k verwacht het advies en de concept brief eind week 38! begin week 39 aan u te kunnen afgeven, Indieri 1k nag deze
week opdracht van u krijg.

In aanvulllng op het voorgaande zIjn nog enkete zaken van belang. Zoals wiJ ook hebben besproken, treedt AK!) in
deze kwestie niet alleen voor uw organisatie op, maar oak voor de Vereniging Natuurmonumenten, de 12
LandsFhappen, de Provincie Geldeiland (inzake Landgoed Ruben) en de Provincie Utrecht (inzake Landgoed De
Paliz) Na overleg met alle partijen, gaan wij ervan uit dat zich geen belangenconflict zal voordoen. Dit Iaat onverlet
dat dit risico altljd beslaat. Indien In dIoekomst om wat voor reden dan oak de belangen van de genoemde partijen
ulteen zouden lopen, zou mogelijk een belangericonflict kunnen ontstaan. Dit zou ertoe kunnen alden dat w In die
hypothetisctie situatle mogelijk geen van de partijen meer zouden kunnen vertegenwoordigen in deze kwestie. Mocht
U O eriig moment signaleren dat de belangen van genoemde partijen uiteen gaan topen, den vemeem 1k graag van
U.

Graag vemeem 1k uw reactie naar aanleiding van deze email Indien u akkoord gaat met deze olferte, zaP 1k mijn
werkzaamheden aanvangen. U zal geen aftonderlijke opdrachtbevestiging ontvangen, omdat 1k deze adviesvraag zaP
behandelen in het kader van het dossier dat 1k in het verleden heb aangemaakl. Pr, de opdrachtbevestlging die u toen
hebt ontvangen, staan cle voorwaarden op basis waarvan (in aanvulling op het voorgaande) deze zaak zaP
behandelen.

Mocht u overigens nag vragen hebben over deze offerte, dan vemeem 1k graag van u.

Met vriendelijke groet,
mede namens Pleter Kuypers,

Niels van Nuland

Met vriendelljke groet,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mede ingingsrecht

AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
B1050 Bnisse
Bei9Ië

Dit bericht kan. inforinatie bevatten die niet voor u is besteed. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit beriht abusieveJijk aen u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwi j deren.
IDe Staat aanvaardt geen aansprakeuij)heid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

3

ii hebt Ner eerder al mee lngestemd, maar mocht U daarop heden problemen mee hebben dan verneem
1k ç,. . i u. AXD zal hiemiee vanzetfsprekend niet Iichtvaardlg omgaan en per document beoordeten of het
uitwisselen ervan uw belangen niet zaP schaden. Bij twijfel zal 1k vanzelfsprekend vooraf uw toestemniing vrageri



are not the addressee or if this message was seat to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

•De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd veer de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadreaseerde is veboden. Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding enlof verstrekking van daze
informatic sea derden is niet toegestaan.

Fist is mogelijk dat tijdens bet Ixansport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat hat bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor
kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Iiitsiukend het door de bevoegde persoon dan wel hat bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papleren document is bindd. Wij adviseren u em bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ens op
te nemen.

4



Van:
Verzonden:
Aan;

CC:
Onderwerp:

Urgentie:

mBandag 14 november2011 9:53

‘I
Dossiers

Iloog

JannyGeritsen; —

Beste mensen,

VñndeHjke groeten, -

Deciprogrammamariager HS (116

Provincie Zuid-Holland J Adeling Water en Groan
Zuld-Hollandpleln 1 I
Postbus 90602 I 2509 tP1en Haag

wWWL4id-hpIIafld,t1J

-Wanneer U de provincte Zaid-Halland een e-mail stuurt ontvangt a binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een
antwoard. A! uw kformetie wordt vertrauwelqk behendeld Peioan- of adresgegeve.ns warden uitsluitend gebruikt wear,’oor u ze Iieeft
vertrekt. (1w e-meilbericftt wordt op een goede en vellige manier gearchiveerd.
-Viagen knot u stellen ia hat contactformulIer

Be grern leave It on the acreer

1



Van;
- TL...... i

Verzonden: dinsdag 29 november2011 13:02
Aan: 11fJJ1I I —. 1 1.

I I 1
_- r. Janny

1-._ ILI!
--— -;

I I JL
I bi IL

i-.
Onderwerp: FW: Versiag gespre Europese Commissie - natuursubsidies
ejlagen: Model pitcesbeslult.xls

Beste mensen.

Vorige week is overleg geweest met de Europese Commissie, zie onderstaande weergave.

Nomaata wIt 1k beeadrukken dat het noodzakelijk is dat alle proviricies een procesbesluit vaststellan, ondertekenen
en qpturen n AKQ. In b4nd mieizicht heb 1k de stand van zaken bijgehouden. Dii betekent dat ik nog geen
rectie heb otvsgen van de provincles: Brabant - Gelderland - Flevoland - Noord-Holland - Groningen -

Fñesland. NEsPaP1m’

Vdendefljke grneten, —
Deelprogrammamanager EHS / ILG

Provincie Zuid-Holland j Aftieling Water en Groan
Zuid-Hotlandpleln 1
Postbus 9060212509 IP Den Haag

wwwzuld-hotland,nt

-Wanneer U de provincie Zuid-Ilotiand een a-snail stuurL, antvangt u blnnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een
antword. Al uw informatie wag-cit vertrouweigk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden ultaluftend gebruikt waa,voor u ze lieeftverstrekt. Uw a-maflbericht wordt op een goede en vellige matiler gearch!veerd.
-Vragen kunt cj steflen via bet contact(prmuliet

8e green, leave It on the oreen

Van: van Nuland, Niels (AKD - Brussel) [mailto:NvanNulartd@akd.eu)
Verzonden: dlnsdag 29 november 2011 12:10
Aan:JI [[ W -.1
CC:_ --
Onderwerp: Versiag gesprek Europese Commlssie - natuursubsldles

Beste dame en heren,

Zoals u weet heeft afgelopen donderdag 24 november 2011 een gesprek bij de Europese Comrnissie
plaatsgevonden. In mljn hoedanigheid ais advocaat voor de Provincles het 1k dat gesprek mogen
bijwonen. 1k zal hieronder een beknopt versiag geven van dit gesprek.

1.



Gesprekspartners:
------ (EC), j(EC)

(ELI) (AKD)

Locatle:
kantoren Europese Commissie, DG COMP

AanIeiding
klachtprocedure over beweerde onrechtmatige steunverlening: aan koopsubsidies aan TBOs Informele
fase.

* —

j riet _i

Verloop gesrrek:

2



Daarnaast goan wlj ons vanzelfsprekend in december zetten aan de voorbereiding van bet beroep blj
het Gerecht. Waarbij 1k aanteken dat dit in elk geval namens de Landschappen en Natuurmonumenten
zal zljn,’en mogelejk narnens de Provincies. Zoals al eerder aangegeven heb 1k van enkele provincles
reeds de procesbesluiten ontvangen, maar nag nietvan alle provincies.

Mocht ii hieraver nag vragen of opmerkingen hebben, dan verneem 1k deze graag.

Met vriertdelijke groet,

Niels van Nutand
Advocaat
Europees en Mededinglngsrecht

AKD advocaten & notarissen
LOUIZaIaan 240
6-1050 6nissel
B&gtë

T: +31 88 253 5085
M: +32 477 887 782
F- 1-31 8 253 5050
E: .wannuland@akcLeu
W: www.kd.eu

Nadere stappen:

em

4.

3



Van: F - _1L
Verzondon: woensdaZ1 december 2011 14:5W
Aan:

___

. I
jannyGerltsen’; I ILl L_ —r

---- - -. -i
CC: —

________________________

II
Onderwerp: Beroepsschrilt AKD
BIjlagGn: AKDPVW-#4090256--vl4ferzoekschnft_art_263par_4_VWEU_IPO.pdf

Beste mensen,

Vanochterd samen met de TBO’s (Natuurmonumenten en de Landschappen) en AKD gesproken over
een eerste versie van een Beroepsschrlft bij het Gerecht, zie bijgaand. Het betreft een cerste versie en
zeker nog geen volledig ultgewerkt exemplaar. Toch stuur 1k jullIe deze versie door zodat jullie een
beeld hebben van de rlchting waar het heengaat. De tekst is nag ruw en bevatten nag fouten, de
komende dagen zal hard gewerkt warden richting een definitief concept.

De planning is dat dit concept op 28 december as. aan jullie wordt gemaild. Vervolgens wit 1k juIlle
vragen am uiterlijk 4 januari 201.2 vóór 16.00 uur jullie opmerklngen direct aan Niels van Nuland
van AKD te mallen. AKD heeft dan nag een aantal dagen de qelegenheid am de reacties te verwerken
en het stuk definitief te maken. I-let Seroepsschrift moet op 9 januari 2012 warden ingeleverd.

-[ I

__

-
- Lr

__

—

- I LJ_ - iL liii TI[

1k begrijp dat de vraag middenin de oliebollen, zevenklappers, etc. valt en dat een aental van jullie
mlsschien niet werkt, maar 1k ga er van uit dat een grootst geniene reactie’ voldoende moet zljn voor
de provinclale Input. Eenzelfde proces wordt blnrien Natuurmonumenteri en de Lanclschappen
georganiseerd dus oak van die zijde een reactie op feiten.

Rest mij juille nag Iijne feestdagen te wensen en het &lerbeste voor 2012 en alvast bedankt voor jullie
reactie op het Beroepsschrlft!

Vrlendefljke graetcn.
ceelpragrammamanager EHS7 ILG

Prnviride Zuad-Holland I Aldehrig Weer en Groen
Zuld-Hotlandpleiri .

Postbus 9060212509 1P Den Hoeq

www.zicl-holldnI

- Wanneer u de prDvlncIe Zuid-Holland aen e-mail stuwt, antvangt u binnen 2 werkdegen een reactie en binnen twee weken een
entywoord. Al uw lnforrnatie wordt vertrouwefqk behencleld, Persoons- of edresgegevens wogden uitsluitend gebrulkt wearvoor u ze beeft
ve,trekt. Uw e-mallberlchr wordt op een goede en vellige manier gearchiveerrL
- Vragen kunt u stellen vie bet contecC-formulier,

Be green, leave it on the ecreen
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Van;
-

Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 14:22
Aan: I

— ._.- _J -n
I

— Janriy Geritsen; -

I • N __._,._L.1 I,JJI1
• 11JL -

---- — 1 1. --. 11LOnderwerp: FW: Bjeenkomst Vakberaad Grond

Beste mensen,

Op basis van de binnengekomen reacties stel 1k voor om de eerstvolgeride vergadering van het Vakberaad Grond te
plannen op donderdag 5 april, aanvang 13.30 uur.Een agenda zal ik zo snel mogelijk rondsturen. Ann de
voorgestelde agendapunen Is toegevoegd:

meuwe subsidicregeflng - uitwerking model
naast uitputting leenfaciliteit, afronding leenfaciliteit (het voorstel van vorig jaar)

0€ vergadering zal zoats gebruikelijk in Utrecht paatsvinden. DLG is inmiddels verhuisd, bij de agenda zat 1k ook een
Iocatiebeschriving voegen.

Yriendellike groeten, - - ff
Deelprograrnmamanager EHS I ILC

ProvlncLe ZuIcJ-Holland Afdeltng Water en Groan
Zuid-Hollandplarn 1 I
Postbus 90602 [2509 LP Den Haag
1
www,zujd-hpflend.n

-Wanneer u de provincie Zuid-HoRand een e-mail sWurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken earanpwoord. Al uw lnformatle wordt verfrouwe!jk behandeld. Per500ns- of adresgegevens worden uitsluitencl gebruikt waarvoor u ze heeftierstrekt. Uw e-mallberlcht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd
-Vragen kurt u stellen via hat cntactformuiier

Be green, leave Iton the eaean

Van:
Verzonden: vrijdag 2 maart 2012 L0;10
Aan.

- _J]F- • _1 iLL iLJ
I . —

- _.. Janny Geritsen; LL
— ,_ I

— . 1
.,

IL 1 _

__L.

lt - a
CC ‘van Nuland, Niets (AKD - Brussel)’
Onderwerp Bijeenkomst Vakberaad Grond

Beste mensen,

Na een vergaderdip wil 1k proberen bet Vakberaad Grond weer bij elkaar te krijgen. Verschillende ontwikkelingen
hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden, het is nu zinvol om als gezamenhijke provincies en TBO’s deze punten
larigs te lopen en te bespreken. Daarnaast moeteri we (samen met IPO) inventariseren welke rot bet Vakberaad in de
toekomst heeft AIs agenda denk 1k ann de volgende onderwerpen:

• Beroep nieuwe regeling grondaankopen EHS
• Klacht VGGISIIbbe

1



• Kort geding VGG
• Gevolgen staatssteun problemadek
• Uitkomsten oriderhandellngsakkoord rljk-provincles en Invulling grond voor grand prinoipe
• Uitputting Ieenfacfliteit
• Functioneren Vakberaad Grand

Graag wil 1k b juflie iriventariseren warineer een beenkorrt van het Vakberaad het best kan plaatsvlnden. 1K heb
Iwee momenten, kunnen JuBie reageren welke moment scNkt? Vooraisnog ga 1k er van uit dat een vergadering bij
DIG in Utrectit kan plaatsvinden.

Potentléle vergadermomenten:

1. donderdag 29 maart, aanvang.13.30 uur
2. donderdag 5 aprIl, aanvang 13.30 uur

Graag hoar ik jullie reactie.

Vriendelljke groeteri,
Deelproqrammamanager EMS I ILG

Prcwlncie Zuid-Kotland Afdellng Water en Groen
Zuid-Hoflandplein 1 I
Poetbus 90602 I 2509 LP Den Haag

www.zuld-hpllpnd.nl

-Wanneer u de prvincIe Zujd-H*,jlaj’jd eeri e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een
antwaord Al uw lnfornwtle wardt vertrouwelifk behandeid. Persoons- of adresgegevens worden uits(ultend gebruikt waervoor u ze heeft
verstrekt. Uw e-mallberlcht wordt up een goede en v&uige menler gearchivees.
-Vregen kunt u ste/len via bet contactformuer

Be green, leave It on the ecreen



Van:
Verzonden:
Aan:

Onderweip:
BIjlaen:

Beste mensen,

8gaand een vragenIst van AKD L ___ 1.

_____

het Iaatste, ingelaste Vakberaad op 28 september jL
- 1-L

De vraag is of de invulling van de vragenhijst met pnoriteit door jullie kan worden opgepakt met het dringende veracek
om deze uiterljk volgende week vrljdag weer aan mij retour le sturen,

Alvast bedankt voor juihe medewerkingi

VrIndeUjke groeten,
Deetprogrammamariager El-IS / ILG

Provincie Zuid-Holland Afdelin Water en Groen
Zud-HolIandplein
Poetbus 90602 2509 1P Den Haag

www.zutd-hpllarid.nP

-Wanneer u de provincie Z,id-flol!and een e-mail stuurf, onvangt u binnen 2 werkdagen aen reactie en binaen twee weken een
antwoorcL Al uw Informatie wordt vertrouwelk behandeld. Persoons- of a&esgegevens warden uitsluit-end gebruikt waa,vaor u ze heeft
verstrekt. Uw e—mallbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.
-Vragen kunt u al-ellen via bet conlactformuller.

Be green, Peeve It an the acreen

Van: van Nuand, Niels (AKD - Brussel) [mallto:NvanNuland@akd.eu] -

Verzonden: vrijdag 7 oktober 20L1 8:33
Aan: TL

-I. ‘.1r
Onderwerp: Vragenlijst provindes

GeachtelF
Beste

Bijgaand zend ik u een vragenhjst toe, zoals besproken tdens het vakberaad vorige week. Mag 1k u vragen deze Iijst
te verspreiden onder de provlncies met het verzoek de vragen te beantwoorden. Het zou prettig zljn als de
aritwoorden op de vragen uiterhjk volgende week vrijdag ‘14 oktober 2011 aan mtj toegezonden zouden kunnen
worden.

Het model procesbesluit vogt op korte termijn.

Mochten hierover nog vrageri ol opmerkingen zijn, aarzel dan niet mij te contacteren.

nyGeritsen;

Wij hebben deze afspraak genaakt tijdens

1.



Met vriendel!jke groet,

Niels van Nuland
-Advocaat
Europees en Mededingingsrecht

AKD advocaten & notarissen
Louizataan 240
81050 Bruss&
BeIgië

T: +3j 882535085
1.1: +32 477 887 782
F: +31 88 253 5050
E: nypnnuIandpkd.eu
W: www,akd.eu
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Dit bericht ken informatie bevatten die nieb voor U is bestemd. Thdien u
niet do geadremseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hot hericht te
verwij deren.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
cok, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden ‘v-an berichtem.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden: vrijdag 30 september 201111:06
Aan:

. _]- •I I
—. _J

— — I_
Lanny_Geritsen; I —

--m • —mi

__
__

-. I — — I L
— i - MEI_ I•

CC: 1 JL - I [
Ondorwerp: RE: Terugkoppeflng bijeenkomst Vakberaad Grand 26 september 2011

Dag allemaa(,
V

Nag eeri toevoegirig op de terugkoppeling van Ed (punt 6). Het Rijk bekkt nag hoe moet warden omgegaan met
subsidieverlening op basis van de huidige PNB-regellng in het licht van de beschikkmg van de Europese Commissie.
Er is dus nag geen bestissing genornen.

Groeti
V

Varitrf . —
Verxondem woensdag 28 september 2011 14:30

— IL . - -. .. .. II[L. -. .
...

. LTl
± SJ.jJannyGeritsen;

_____
__________

L_ —i_ .. .LL .
U. [•—._1’

cC. ... .. __.3IJL_, J,Wfl _J1 1I_I_
Onderwerp Terugkoppeling bijeenkomst Vakberaad Grand 28 sept:ember 2011.

Oeste mensen,

Vanochtend hebben we in klein verband gesproken met AKD aver het advies staalsteun - Beschlkking EC 14 juli
2011. Hieronder heb 1k de uitkomsten van deze bespreking samengevat en gestuurd near de Zuid-Hollandse pMJP
vertegenwoordiger en do seoretaris pMJP. Zieri jullie nag kans am jullie pMJP vertegenwoordiger de banaderen /
infarmeren op basis van dit advies?

Do volgende punten (advies vanuit hot Vakberaad:

1.

2

3,

1



Vriendelijke groeten,
Deelprogrammamanager El-IS I ILG

Provinde Zuid-Hollarid I Aideling Water en Groan
Zuid-Hollandplein 1
Postbos9O6O2 L°9Li Den Haag

www.zuid-hotlandn

-Wanneer ucla pmvincie Zuid-Holland aen e-mail stuurt, ontvang u blrmen 2 werkdagen een react/a en binnen twee waken een
antwoord. Al uw infcrmatie wcrdt vertrouwelijk be.bandeld. Perscions- of adresgegevens worden uits!uitand gebruikt waafvccir u ze iieeft
verstrekt. Uw ema!Ibericht wordt op een goads en velirge manier geerchiveerd.
-Vragan kurit u ste/len via bet contactfornwlier.

8e green, leave IL on (tie acmen

Dit’bericht kan infonatie bevabten die niet voor u is bestemd. Indien u
fiat cia geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
worcit u verzocht dat aan cia afzender te me].den en hat bericht te
verwij deren -

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aaa bet elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The state accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Schadd, Arüek (AKD)

From:
Sent:
To:

Cc:

Subject:
Attachments:

van Nuland, Niels (AKD - Brussel)
donderdag 5januari 2012 11:56

-
T.r

•• JiTli
II 1__

——
J I j11 ‘g€iritsenj@noord-hoIIandnI’;

.ir

-..

N •Th
L —
L —

Verzoekschriften beroep bj het Gerecht (SPOED)
AKDPVW#4089954-v9-Verzoekschrift_art_263_par_4VWEU_TBO.DOC;

AKDPW-#409O256-v8-Verzoekschrift_art263par4_VWEUJPO.DOC

Importance: High

STRIKT PERSOQNLIJK EN VERTROiJWELIJK I TEN BEHOEVE VAN INTERN BERAAD

Geachte dames en heren,

Wij zullen de tekst zeif nog aan een uitgebreide controie op tekst- en taaifouten onderwerpen. Ook

zulien wij flog een aatste check uitvoeren om te verzekeren dat partijen overal correct zijn aangeduid

Bijgesloten treft u de voorlopig definitieve tekst van de beide verzoekschriften (IPO/TBO) aan,
waarmee de beroepen tegen het besluit van de Commissie van 13 juli 2011 zal worcien ingesteid.

Wij hebben de vele suggesties die wij van u alien hebben ontvarigen meegenomen bij het aanpassen

van de concept verzoekschriften. Het ontbreekt ons op dit moment aan de tijd om met name op aile
vragen eeri antwoord te formuieren. Een oprnerknci adrr-seer iknu r”’



Vanwege het parallel werken in beide documenten, waren op dit punt In de concepten enkele foutjes
ingeslopen. Mogelljk dat wij nog enkele beperkte verfljningen toevoegen.

Mocht u nog een laatste opmerking of vraag hebben, dan verzoek 1k u die zo snel mogelijk aan oris
door te geven, Wij beogen de beide verzoekschriften morgenmiddag vrijdag 6 januari 2012 rond
15.00 uur per fax (zonder bijiagen) in te dienen bij het Gerecht. Daarna dienen wlj binnen 10 dagen
te bewerkstelllgen dat het Gerecht en origineel exemplaar van de beroepsschrlften en 5 kopieen
daarvan te doen ontvangen door hetGerecht.

Wij zljn ons ervan bewust dat de resterende tljd beperkt, maar hielden er niettemin aan u de
bijgesloten voorlopig definitieve stukken voor te leggen, omwllle van de wijzigingen die wij daarin
hebben doorgevoerd.

Met vrlendelljke groet,

Mede namens Pleter Kuypers,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededinglngsrecht

AKD advocaten & notarissen
Loulzalaan 240
8-1050 Brusset

T: +31 88 253 5085
F: +31 88 253 5050
M: +32477 88 77 82
E: nvannuland@akd.eu
W: www.akd.nl

Twitter I LirkedIn
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Van:
Verzenden:
Aan:

Ondarwerp

Beste mensen

We zitten dan bij DLG op de 15e verdieping, in zaal 15.13 de Frieslandzaal.

Beste mensen,

Graag nodig ik jullie tilt voor sen extra vergadering van hetVakberaad Grond op woensdag 28 september,
aanvang 9.30 -Ii ,30 uur. De vergadering vindt plaats b DLG, Herman Gorterstraat 5 te Litrecht.

A.s. maandag 26 september levert AKD een concept advies dat w dan volgende week woensdag bespreken.
Vervolgens wordt dit in de werkgroep pMJP van 29 september en de BALG van 13 oktober besproken. Onderstaand
treffen jullie de offerte van AKD aan, deze offerte is inmiddels goedgekeurd.

Vrlendefljke groeten, -

Deelprogrammamanager ENS / ILG

Provincle Zutd-Hofland AdelIng Water en Green
Zuid-HoIlendpein 1 IJ__
Poatbus 90602 2509 LP Den Haa9
T.. -

www.zuid-hoHand.n

-Wanneer it de provincie Zuid-Hoiland aen e-mail stuurt, ont-vengt u binnert 2 werkdagen ean reactfe en bmnnen twee weken een
antwoord. Al uw informatie wordt ve,trouwelUk behandeld. Percoons- of adresgegevens worden uitsluitendgebrumkt waa,voar it ze heeft
verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op sen goede en veiffge manier geerchiveerd.
-Vrayen kent it stellen via bet coptactformulier.

irgadering Vakberaad Grond

Onder_ _._ _.,__aring Vakberaad Grond
Urgentle: Hoog

Be green, leave It on the acreen



Van:
Verzonden:
Aan

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

Beste mensen,

Hoog

Graag wit ik jutHe aandaoht vragen voor mijn onderstaande mail met daarin hot verzoek om zo spoedlg mogetijk een
model procesbesluit vast te laten stollen en ondertekenen. 1k heb inrniddels van do provincles Zeetand, Limburg en
Overijssel begrepen dat daar een ondertekend procesbesluit ligt. Dit procesbesluit is echt nodig voor do
werkzaamheden die AKD namens de provincies uitvoert. Kan AKD op zo kort mogelijke termljn eon ondertekend
procesbesluit van jullie ontvangen?

Vriendelijke groeten,
Deelprogren,mernanager EFS7 ZLG

Provncie Zud-HoiIanii I Wdeflng Water en Groen
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602L2509 U’ Den Heag
1’
www,zuld-hpIpnd,nI

-Wanneer u de provmcfe Zuid-HolIancf een e-mail tuurt, ontvang u bEnnen 2 werkdagen een reactia en blnnen twee weken een
antwoord. Al uw Informatie wordt verrrouwel(fk behano’eld. Persoons- of adresgegevens worden uitslutterwi gebruikt weervooru ze heeft
vertrekt. thy e-mailbentht wordt op cen gaede en veilige m,nier gearchiveerd
-Viagen kunt u stellen a het ontactformullei

ae grace, leave It on the ecreen

Bijgaand een model procesbesluit toegestuurd door AKD. Het is de bedoeling dat alto provincies zo spoedig mogelijk
een besluit nemen over dit document. Dit is noodzakehjk voor AKD om namens do provincies te kunnen optreden In
hot beroep tegen do beschikklng van de Europese Commissie inzake de nieuwe Subsidieregeling Grondaankopen
EHS. Na ondertekening van het besluit dient hot origineel rtaar AKO te worden gestuurd, 1k stel voor dat ik alto
originelen verzamel.

‘van Niels (AKD - Brussel)’
FW: IPOlberoep Gerecht
AKDPVW-#393821 O-vl-ModeLprocesbesluit DOG

Van:
Verzonden: woensdag 12 oktober 20L1 8:54
Aan:

Beste rnensen,

Ondernernen jullie actie met het oog op de vaststelling van dit model procesbesluit?



VriendelUke groeten
De&programmamanager EHS / 1W

Proviricie Zuid-l-lollandlAfdcling Water en Groan
Zuid-Hollandpleln 1 I
Postbus %B02 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nj

•Wanneer U de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, wltvangt u blnnen 2 werkdagen een mactie en binnen twee weken aen
antwoord. At uw informatte wordt vertrouwelijk behandeld. oons- of adregegevens riot-den uitsluitend gebru/kt waarvoor U ze heeft
ver3tmkt. Uw e-rnailbericht wordt op een goede en veil/ge man/er gearchiveerd.
-Vragen kunt u ste/len via bet ontactformnlter.

Be green, leave ft on (lie eareen

Van: van Nularid, NeIs (AKD - Brussel) Emallto:NvanNuland@akd.eul
Verzonden: dinsdag 1.1 oktober 2011 18:54
Aan:
CC:1
Orn werp: -- .beroep Gerecht

Best

Bijgaand zend ik je een mode! procesbeslult toe voor het nstetIen van beroep bij het Gerecht van de
Europese Unie toe.

Zou jlj dit willen toezencien aan GS van aUe provincies en ervoor willen zorgen dat alle provincles dit
beslult zo spoedig mogefljk nemen. 1k zou graag de onginelen terug ontvangen.

Alvast bedankt.

Met vrlendelijke groet,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededlngingsrecht

AKD advocaten & notarissen
Ioulzalaan 240
B- L050 Bwssel
Betgl

T; +31 85 253 5085
M; +32477887782
F: +31 88 253 5050
E: flvannuland@akçj
W: www.akd.eu

2


