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lritrekken huidige Subsidieregeling Verwerving EHS (onderdeel van hot pMJP)
Vaststeflen nieuwe Sub klereing ondaankoop EHS
Vastetellen subsidieplafond van de Subsidieregellng grondaankoop El-IS op 0 euro
Instemmen met hot instellen van beroep tegen hot beslult van do Europese commissie van 13
juh
2011
Vaststeilen van hot procesbeslult Provinciewet waardoor AKD gemachtigd wordt namens do
provincie Drenthe to handelen.
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bidding
Op 13 jut) 2011 heeft do Europese commissie (EC) eon nieuwe regellng voor do subsidiering van
grondaankopen El-IS goedgekeurd. Deze regeling is bedoeld ala opvolger van do huldige regaling
“verwerving El-IS reallsatle natuur, onderdeel van bet provinciaal Meerlarenprogramma Drenthe, Ru
brief van 26 augustus heeft bet ministerie van EL&I daze nieuwe subsidleregeling aan do provincles
gestuurd met do opmerklng dat do regaling kan warden vastgesteld door alto provlncies. Belangrljk
punt is dat do EC van mening is dat or sprake is van geoorloofde staatssteun en dat de TBO’s als
onderneming worden aangemerkt.
-

Radon voor hot ontwerpen van eon nieuwe subsidieregebing is particulieren op dezelfde wijze ala do
terreinbeherende organlsaties (TBO#s) toegang to geven tot de subsidies. Tot op heden kunnen sHeen
TB(Ys voor 100% verwervingssubsidie in aarimerking kamen. Particulleren zlJn aengewezen op de
subsidle voor functleverandoiing dit is circa 85% van do agrarlsche marktwaarde. Do nieuwe regaling
is enorzijds eon uiLwerking van do verkiaring van Linschoten, anderzijds iigt or sinds 23 december
2008 eon klaoht van do Vereniging Gelljkberechtiging Grondbezitters (VGG) bij do Europese
Commissle. Do VGG rlcht zich in bet biJzonder op hot in rechte bestrljden van do discnminerende
subsidies die do Nederlandse overheld verteent san eon beperkte groop, de TBO’s. ldee was dat als
or eon niouwe regaling zou Rggen, do ktacht van do VGG van tafel zoo zijn.
Voorgesteld wordt do huldige regaling in to trekken en de nieuwe regaling vast to stellen. Do nieuwe
regaling levert voor de provincle moor adminisiratleve lasten op. Daarnaast zal do uitvoering van do
rogeling duurder wordon omdat particubioron nu oak subsidie voor grondaankoop kunnen aanvragen.
In do Brede adviesgroep Landotijk Gabled (BALG) is afgesproken dat do mogelijke financlering van
doze regaling deal uitmaakt van do uitwerking van hot onderhandelingsakkoord Natuur. Vanwego do
onduidetijkheid over do uitwerking van dit akkoord wordt voorgasteid hot subsidieplafond voorlopig op
0 euro vast to stellen.
Op 2 september en 18 oktober jL hebben site provindes eon sommatiebrief van hot Advocatenkantoor
Stibbe (namens haar diënte, do VGG) ontvangen. HborIn wordt verwezen naar do klaoht die in 2008 is
Ingedlend blj do Europese Commissie en wordt verzocht am per dkect eon moratorium af to kondigen
over de verstrekking van aankoopsubsidies orider do huldige subsidieregeltng en do doodovering van
gronden am fiat of onder do marktptijs san TBO’s, Do VGG stelt do proviricies zonodig aansprakelijk
voor de schade die haar loden hebben geleden en nag zuilen tUden ten gevolge van do, naar hun
mening, verstrekking van onrechtmatige staatssteun san TBCYs In hot verleden en de toekomst.
Do provincies hebben besioten gezarnenlijk opte trekken in dit traloct en advies in to winnen over
doze kwostie bij AKD Advocaten- en notariskantoor (hierna AKD) to Brussal. in hot advies wordt
ingagaari op do gevolgon van de beschlkking van do EC van 13 jut) ji. Do vraag heeft in bet bijzonder
betrekking op do wljze waarop do provincies kunnen omgaan met hot in verleden verteende subsidies
voar do verwerving van gronden aan TBO*s en do wijze waarop do pmvincies hiermee in hot heden
en in do toekomst kunnen omgaari.
Eén van do adviezen van AKD is am beroep In to stelleri tegen do besduikking(en) van do EC en dan
met name tegen hot felt dat TBO’s warden beschouwd ala oridernemingen; door do gezamonlijke
provindes is aan AKI) eon vervoigopdracht gegevon voor bet uitwerken van dit beroep. Voorgesteld
wordt in to stemmen met hot instellen van beroep en AKD namens do provlrtcles to laten handelen.
Hiervoor is hot nodig om eon procesbeslult vast to stellen waarin MO gemachtigd wordt am namens
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de provincle Drenthe processuele handellngan te niogen verrlchten.

Advies
1.
2.
3.
4.

Intrekken huldige subsidieregeling Verwerving EHS (onderdeel van hat pMJP)
Vaststellen nleuwe Subsldieregdllng grondaankoop EHS
Vaststellen subsldleplafond van cia Subsidieregeling grondaankoop EHS op 0 exo
Instemmen met hat instellen van beroep tegen hat beslult van cia Europese commissle

5.

Vaststellen van bet procesbesluit Provinciawet waardoor AKI) gemachtlgd wordt namens
do provincie Drenthe te handelen

van 13ju11 2011.

Beoogd effect
nvt

Argumenten
1.1/2.1 Met do intrekking van do huidige subsidleregolirvj ve,worving EHS en hot vaststellen van do
nleuwe Subsklleregelkig Grondaankoop EHS wordt tegemoet gekomen aan do Verklaring van
Linsohoten en eon eon deal van do klecht van VGG
Hlermee komt eon einde eon do verslrekking van aarikoopsubsidies onder do huldige regellng
aan TBtYs. In do nieuwe regehng kan nu een leder in aanmerking kornen voor subsidie voor
aankoop van gronden t.bv. cia realisatle van nieuwe natuur.

3.1

In alWachtfng van do uitkomsten van de onderhandelingen m.b.t. hat Deelakkooad Natuuris
niet dukieljjk of or budget beschlkbaar komt.
Om goon flriancleel risico to lopen stellen wij u voor am hat subsidieplafond voorlopig op 0
euro to zetten.

4.1

Argumenten voor bet instellen van beroop ‘7 do volgende:
Do Europese Commissle zal de Stoat (ELI) mogelljk dwingen in hot verleden vedeende
subsidies terug to betalen. Daartegen zullan do Provincies zich willen verweren. Eon beroep
kan daaraan blidragen, Hat is daarom richting de Staat van belang om in woord en daad door
eon beroep bq hot gerecht duidelijk to maken dat do analyse van do Commissle k bet beslult
van 13 Juli 2011 nlet wordt gedeeld.

5.1

AKD ken namens do provincies handelen.
Het onderliggend procesbesluit Provinciewet geoff AKD de mogetijkheid am alle noodzakelqke
processuele haridelingen to voriichten ten behoove van hot instellen van beroep tegen do
genoemde besluiten blj het Gerecht van do Europese Unie to Luxemburg. waaronder bet
eventueel instellen van hager beroep tegen bet arrest van hot Gerecht.

Uitvoenng
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Tljdsplannlng
De gezarnenlijke provincles steHen beffiep in tegen hot beslult van 13 juli 2011; parallel san dlt traject
zal in IPO verband hot gesprek met do VGG warden aangegaan met ale doel het verkenrien van do
mogelkheden tot hot tntrekken van do klacht door do VGG.
Financlên
Do kosten voor do inzet van AKO warden gezamonhljk gefinanolerd door do prcMncies (€ 16.700- per
proviricie). Dft wordt betaald alt proceskosten pMJP.
Personeei
Gedurende dit traject wordt Intenslef door do afdellng ROM&N san doze zaak gewerkt. Daarnaaat
wordt advies govraagd son do jurist van BCC. E.e.a. kan binnen do bestaande formetie worden
geregeld.
Europese aspecten
Do Europese Commissle heeft bj besluiten van 13 juli 2011 (N30812010) en 20 aprIl 2011
(N37612010) geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganlsatles ondernerningen zqn. Dit
heeft tot gevoig dat (aankoop)subsldres die aan Nederlandse na
beschermingsorganlsatles 4n
verstrekt onder hot steatesterittoezicht van de Europese Commissle vallen.
Monitoring an evaluatle
Via hot Vakberaad Grond (hlerin zljn silo provincies, DLG, Mlnlstene van ELI en terreinbeherende
kistantles vertegeriwoordlgd)
E botrokkenen
do gezamelljke provincies: zijn opdrachtgever voor AKD
AKD: zal do provincies vertegenwoordigen In do beroepszaken
Terreinbeherende organisaties. AKD vertegenwoordigt cok do terreinbetierende organisatles.
Stibbe Advocaten namens do VGG: heeft provincies eon sommatiebrief gestuurd
-

-

-

-

Communlcatle
brief san silo extern botrokkenen waailn we aangeven dat we do Subsidleregeling Verwerving EHS
hebben ingetrokken, do subsidieregeling grondaankoop EHS hebben vastgesteld en hat
subsidieplafond op 0 euro hebben gesteld.
-

Bijiagen
Subsidleregeling groridaankoop EHS
2. procesbesluit
3. provlndaal blad
4.
5.

Meekopiëren
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja/Nee

Provrndeb Wesrbriik t, Asscz
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provincierenthe

Procesbeslult Provhiolewet

Gedeputnerde Staten van Drenthe overwegen ala volgt
Do Europese Commissla heattbq beshdtnn van i3Juft 2011 (N30V2010) en 20 april
2011 (N37812010) gegardeeld dot Nedertandse a
neorgan1satles on
dememingen 4n. Dil heeft tot gevotg dat (aenkaop)aubskfles die eon Nederlandse
natowbeschern*sorgantoattos Z4l verstrekt onder nu 8taatssteuntoezlaht van do
Eurepese Commissle vallen. In hot vededen vaiteende (aardcoop)subsldles zljn moge
I anred4rnal1g vedeend, waerdoor eon rfstco bestast dat doze subskUes mat rente
teruggevorderd moeten warden.
Gedeputeerde staten van Drenthe beslulten higevolge artlkel 158 Provlnclewet tot hot
instellenvan beroeptegengenosmdbesluftenvan l3juIi 2011 (N30812010)en 20
aail 2011 (N37012010) en wljzen mr. P.HLM. Kuypers en mr. N. van Nuland dan wel
eon hunner kantoorgenoten van hat advocatenkantoarAlCD, Loulzalaan 240, to (B
1050) Brussel, België aan om ella noodzakelljke processuele handelingen to verrich
ten ten behoove van bet histlten van beroep tegen do genoemde besluiten biJ hat
Gerecht van do Europese Unto to Luxemburg, waaronder haL everitueel instellen van
hager beroap tegen hot arrest van bet Gerocht.
13 decmsber 2011

gedeputeerde staten van Drentha,

do

MEMO
Aan
Afschritt
Van
Datum
Onderwerp

AKD, Niels van Nuland
: T. Jonker/G. Pothot/D. Wilkens
: Marion Wimmers-Westerveld (toestelnummer 5429)
25 april2012
: WOB-verzoek Stibbe

Dag Niels,

)

N.a.v. do memo van AKD van 13 april2012 hat volgende:
1. Do piovincie Drenthe stemt in eon gecoördineerde voorbereiding van een reactie in de WOB
procedure Stibbe.
2. Daarnaast lijkt het ons verstandig am hot gesprek met Stibbe/VGG aan te gaan orn bepaalde
veronderstellingen van de VOG in haar brief d.d. 11 april 2012 toe te lichten omdat wij het gevoel
hebben dat zii met alias beg rijpen Voorbeeld do beschikking bredt volgens VGG eon kans om
1
extra tinanciäle middelen vnj to maken
3. De WOB-verdaging provincie Dronthe is verzonden op I mei j.L
4. Do provincie stemt in dat hat contact c.q. correspondentie met do VGG via AKD to laten verlopen.
Wel verzoeken wij om afscIriften danwel intormatie over do correspondentie/contacten.
Bijgaand tiet je onze stukken aan die gevraagd warden in het kader van hat WOB-verzoek van Stibbe.
Toelichting:
1. W hebben niet anders gecommuniceerd met de TBO’s dan in het Vakberaad Grand en wij gaan
er vanuit dat jullie over de desbetreffende stukken beschikken. Er is geen specifieke
correspondentie met do TBCYs gevoerd.
2. GS-nota Subsidiëring verwerving EHS (zie bijlaga). Hierin wordt o.a. oak verwezen naar het
instellen van beroep tegen hat besluit van do Europese commissie van 13 juli 2011. Voorafgaand
aan do behandeling van do GS-nota in GS is intern beraad geweest met de portefeulliehouder.
3. Er zijn nog geen declaraties door het lPO ingediend bij do provincie Drenthe inzake betalingen
AKO.
4. Niet aan de orde.
5. T.a.v. de aan to leveren documenten daaromtrent is geheimhouding op grond van do provinciewet
niet aan de orde.
Machi Jo nog aanvullende stukken nodig hebben den horen we dat graag van jou!
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AGENDAPUNT: 4

Brede Advlesgroep Landelijk Gebied (BALG)
OvERLEG BALG rD.: 13 OKTOBER 2011
Onderwerp

Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregeling grondaarikopen
EHS brief Stibbe
—

Korte omschrijving
inhoud:

Opstetler(s):
Portefeuillehouder
BALG:
Status
Advies-IBesllspunten

Op 13 juli 2011 heeft do Europeso Commissie do Subsidieregeling
grondaankopen EHS vastgestetd waama do firma Stibbe op 2
september jL eon brief aan alle provnicies heeft gestuurd waarin do
provindes worden gesommeerd op per direct eon moratorium af ter
kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies onder do
huidige subsidieregeling en doorlevering om niet aan de TBO’s.
Ed Weijdema (ZH)
Jacques Vroon
x Ter kennisname!informatie
x Ter bespreklnglbesluitvorming
1.

Besluiten AKD eon (vervolg)opdracht to geven voor hot
uitwerken van eon beroep tegen do beschikking van de
Europese Commissie van 13 juli ji. Do kosten van doze
opdracht worden gefinancierd door do proviricies gezamenlijk
(€ 16.700,- per provincie).

3.

Besluiten dat AKD (in overleg met het Rijk) do mogelljkheden
verkent van eon interventie op do klacht die do VVG heeft
ingedlend bij do Europese Conimissie.

4.

Besluiten op korte termljn géén inhoudelijke brief / reactie
naar Stibbe to sturen. Wel zal over ongeveer 3 wekon door
do provincies eon procesbrief aan Stibbe worden nagestuurd.

5.

Mogelijkheden verkenneri cm in overleg to treden met do
VGG.

6. Besluiten om flu g gronden meer door to leveren aan do
TBO’s en SBB.
7.

Besluiten om do huidige PNB-Regeling formeel terug te
trekken.

8.

Besluiten tot verzending van bijgaaride brief om do nieuwe
Regeling voor grondaankopen EHS flu niet door do provincies
te laten vast stelten.

Secretariaat van de BALG, t.a.v. M. van Berge Henegoun Lap
email: mvbergehenegouwenbrabant.nI
tel: 073-6812493
Postbus9Ol5l,5200 MC s-Hertogenbosch
-
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Aanleidina
Op2 september jL hebben alto provincies eon sommatiebrief ontvangen van hot
Advocatenkantoor Stibbe namens do Vereniging Gehjkberechtiging Grondbezltters (VGG)
(bijlage 1). In do brief worden de provincies verzocht binnen twee weken eon reactie to
geven. Met doze brief wit 1k kort eon inhoudefljke beschrving geven van do zaak aismede
eon behandelvoorstet voor do brief van do firma Stibbe.
Stibbe verzoekt namens de VGG om per direct eon moratorium at to kondigen over de
verstrekking van aenkoopsubsidies onder do huidige subskfieregeling en do doorlevering
van gronden om niet of onder de marktprs aan TBO’s. Daarnaast stelt do VOG de provincie
zonodig aansprakelijk voor do schade die haar leden hebben geleden en nog zullen Iijden
ten gevolge van de verstrekking van onrechtmatigo staatssteun aan do TBO’s in hot
verleden en do toekomst.
Op 13 juli 2011 heeft do Europese Commiesie( EC) op verzoek van de Iidstaat Nederlarid
beoordeeki of do niouwe subsidleregeling grondverwervirig ten behoeve van natuurbehoud
past binnen do Europese regelgeving (bajlage 2). Nederland hoeR als gevolg van eon klacht
van de Stichtlng Nationaal Park de Hoge Veluwe en do Stictiting Landgoed Linschoten (later
hoeR do Vereniging van Gehjkberechtiging Grondbezitters zich ook achter doze klaoht
geschaard en is penvoeder geworden) besloten orn de huidige PNB-regeling
1 om to bouwen
near een nieuwe regeling.
In do nieuwe regeling kan nu eon leder in aanmerking komen voor 100% subsidie voor
aarikoop van gronden ten behoove van hot natuurbehoud. Do nieuwe regeling wijkt op eon
aarital punten at van do bestaande PNB regaling (o.a. vestigen van eon kwalitatieve
verplichting, verrekening van vermogensgroei).
Bij haar oordeel is tie EC samengevat van mening dat begunstigers van de regeling
(Natuurmonumenten, do twaatf provinciale Landechapperi, Stichtingen, Verenigingen en
particulieren) ondernemingen zijri binnen do kaders van do Europese regels (op basis van
mogelijke opbrengsten zoals verkoop hout, riot, pacht en toeristische actMteiten die geld
opleveren).
Op basis van Europese rechtspraak is eon onderneming een entiteit die eoonomische
activiteiten uitoefent, origeacht hear rochtsvorm of wijze van financiering. Vanwege deze
beoordeling en andere argumenten is or naar hot oordeel van do EC sprake van geoorloofde
staatssteun. Lidstaat Nederland is in de voorbereiding op hot besluit van do EC altijd van
meriing geweest dot natuurorganisaties geen ondernemingen zijn en dus dat or geen sprake
is van staatssteun. Do EC heeft nu echter anders geoordeelcf.
Na goedkeuring van do Regelirig door de EC zal do Regelirig aan do twaalf provincies
worden voorgelegd voor goedkeuring en ter vervanging van do huidige PNB-regeling. In tie
gesprekken over de totstandkorning van do nieuwe regaling is door do provincies altijd
aangogeven dat do goedkeuring van eon nieuwe regaling alleen mogelijk is ale voldoende
duidefijkheid is over do financiële consequenties (administratief en procodureel). Tot op
heden is daaraan goon invulhng gegeveri door hot ministerie van EL&l. Zolang do financiële
dekking van do nieuwe regaling net rond is zulten do provincies niet overgaan tot
bestuurlijke vastatelling van de nieuwe regeling en blljft do huidige PNB-regeling gelderi. Hat
is juist doze PNB—regelirig die op gespannen voet staat met hot beginsel van
gelijkberechtiging en niet strookt met do sommatie van Stibbe.
subsidieregeling voor aankopen tea behoeve van Vereniging Natuurmonunienten en de twaalfprovinciale
Landschappen

2
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Tegetijkertijd is hot budget van do PNBregeiing voor do provincies uitgeput en zullen near
verwachting goon doorleveringen plaatsviriden tot na vaststellirig van de herking van hot
ILG. Bij doze herijking zutlen do financiële consequenties van do rneuwe regeling moeten
worden meegenomen.
Op 23 december 2008 heeft advocatonkantoor Stibbe namens do Verenigiñg
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) eon klacht ingediend over de verstrekking van
aankoopsubsidies en do doorlevering van gronden om niet aan do Terreinbeherende
Organisaties (T8O’s, dat zn Natuurmonumenten en de twaaif provinciale Landschappen).
De klacht van 23 december 2008 is nog niet in behandeling genomen door do EC. Mon
wilde eerst eon besluit nemen over de nieuwe subsidieregeling Grondverwerving ten
behoeve van natuurbehoud.
Do klacht betrof th het bzonder do bevoordeling van Vereniging Natuurmonumenten en do
twaalf provinciale Landsohappen ten opzichte van particuIieren. Een deel van do bezwaren
zijn in de beschikking van de EC besproken en weorlegd. Blijft nog wet staan het feit dat do
huldige vigerende subsidieregeting voor aenkopen (do PNB-regellng) niet is getoetst voordat
subsidies zn verleend. In hot kader van POP 1 heeft Nederlarid als eon van do fiches do
PNB-regeting meegestuurd. Then is achier geen specifieke beoordeling geweest of bij do
PNB-regeling sprake was van staatssteun.
Als derhalve do EC van mening is dat cok bij doze voorloper van do onlangs door do
Europese Commissie goedgekeurd Regeting er sprake is van geoorloofde staatssteun dan
krijgt lidstaat Nederland de verplichting om do ronte over do verkregen subsidies bij de
begunstigers terug to vorderen voor do periode 1999 tot nu toe. Als er sprake is van
ongeoorloofde staatssteun dan zal hat onrechtmatige subsidiebedrag plus do rente over
dezelfde penode terugbetaald moeten worden.
In feite maakt do VGG principieel bezwaar tegen do bijzondere positie van do T8Os als
Natuurmonumenten en do Landschappen bij do aanleg en het beheer van natuurgebieden in
Nederland. Doze T8O’s zijn door hot rijk (toenmalig LNV) gepositioneerd als
uitvoeringsorganisaties van rijksbeleid. Dus als (semi) publieke partijen, vergelijkbaar met
SBB en reoreatieschap. De VGG stelt dat do TBO’s daardoor worden bevoordeeld ten
opzichte van andere landgoedeigenaren. Do klacht vindt in eerste instantie weerklank b de
EC.
Nu de decentralisatie van natuurbohoer van rljk naar provincie op handen is, komt dii
principiele vraagstuk ook op tafel bij do provincies. Daarbij is do discussie over flnanciering
van beheer actueet, waarbij meer marktwerkirig eon issue is. Do positionering van do
uitvoeringsorganisaties komt dan ook via die Iijn weer aan de orde. Hot momentum van
decentralisatie ken aanleiding zun de positionering van do verschillende
uitvoeringsorganisaties (publiek en privaat mci. do landbouw-) eons kritisch to bezien.
—

Procedure voorstel
Op 28 september jI. heeft het Vakberaad Grond uitvoenng gesproken over hot advies van
AKD in hot kader van do sommatiebrief van Stibbe (bijlage 3). AKD was bij doze bespreking
aanwezig evenals hot Rijk I EL&l. Do voigende punteri I adviezen aan hot BALG worden
door hot Vakberaad gedaan:
Hat Vakberaad adviseert om AKD (vervolg)opdracht te geven voor hot uitwerken van eon
beroep tegen do beschikking van do Europese Commissie van l3juli ji. I-let is wenselijk
wanneer provincies en TOO’s in dit beroep gezamenhijk optrekken. Do publicatie van do
boschikking heeft nog niet plaatsgevonden maar wordt een dezer dagen verwacht.
Daarna is or 2 maanden en 14 dagen de t!jd om in beroep to gaan. Hot is de bedoeling
3
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dat or farmeel wel 2 beroepen (TBOs en provincies) do dour uitgaan maar dat de inhoud
op elkaar is afgestemd. Do provincies zullen in éen beroep alien met naam warden
gemeld (or hoeven dus goon 12 beroepen do dour uit). AKD zal daarvoor eon
zogenaamd procesbesIuir aan do provincies toe sturen. Dit procesbesluit moot door ale
GSon worden vastgesteld, Daarmee kan AKD namens do provincies handeieri, uiteraard
wordt hat beroep behandeld in GS, maar eon formele goedkeuring van hot beroep door
GS past naar verwachthg niet binnen de gestelde termijnen waarbinnen moat worden
gereageerd. Do kosten van AKDzulien in gezamenlljkheid provides (en dus oak do
TBOs) moeten warden betaald, Dit zal ca. € 2OO.OOO- kosten (bijlage 4), Dat komt near
op € 16.7OO- per provincie. Gevraagd wordtom in to stemmen met hot tar beschlkking
steilen € I 6.700,- per provincie.

in do derde plasts zal AKD (in ovenleg met hot Rijk) do mogeiijkheden verkennen van
eon interventie op do kiacht die de VVG heeft ingediend b do Europese Commissie.
Doe) hiorvan is am to voorkomori dat or strak sprake is van onrechtmatige staatsstoun
en dat do provincies warden geconfroriteerd mot eon terugvordering van alio
subsldiebeschikkingon sinds 1999!
Hot Vakberaad Grand stelt voor omop karte termijn géén inhoudelljke brief I reactie naar
Stibbe to sturen. Wel zal over ongeveer 3 waken door do provincies eon procesbrief aan
Stibbe worden nagestuurd waanin in lacier geval wordt gemeld dat “wij ans nag beraden”.
Hieraan zijn geen risicos verbonden zolang do provincies niet moor grondon zuilen
doorleveren op basis van do huidige, oude PNB-Regeling.
in overleg met hot IPO zal warden verkend of er mogelijkheden zijn am in ovenleg to
treden met do VGG die do kiacht in Brussoi heeft iiggen en opdrachtgever is voor do
brief van Stibbe. Doe) zou kunnen zijn om langs mlnneiijke weg overeenstemming
proboren to berelken met do VGG en daarmee alienlo
‘komen. Do
kans van slagen van doze veschat
=

S

Hot advies van bet Vakberaad Grand is om flu g g
do TBO’s en SBB. Ook 588 behoort namelijk tot do

den moor door to leveron aan

Hot Vakberaad Grand adviseert om do huidige PNB-Regeiing formeei terug to trekken.
Provides waar nag (afrondende) doorlevering piaatsvinden benutten nag eon perlode
van circa 3 waken om doze afronding mogelijk to maken, ook daama trekken doze
provincies do Rogeling in. Voordeel van hot intrekken van do huidige PNB=regeing is dat
we daarmee eon signaal afgeven (met name riGhting VGG on particulieren) dat we niet
moor op do huidige voet zuilen doorieveren. intrekken heeft goon nadeiige
consequenties omdat het budget uit do PNB-ieenfaciliteit toch op is on or formeel goon
doorieveningen moor kunnon plaatsvinden.
In do iaatste plaats vraagt hat Vakberaad Grand om bijgaande brief vast to stolen
(bijiage 5). De brief omvat eon format voor eon provindale reactie am do nicuwe
4
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Regeling voor grondaankopen EHS nu niet vast te stellen. Op dit moment ontbreekt nog
de flnanciële duidetijkheid omtrent de uitvoering van do niouwe Regeling. Daamaast is in
het Onderhandetingsakkoord decentralisatie Natuur van 20 september jI. goon uitwerking
gegeven voor do (oude) PNB-regeling. Dit vormen op dit moment zwaarwegende
argumenten om op dit moment niet tot goedkeuring van do Subsidieregeting over te
gean.
Voorstel/bestuit BALG
Bestuiten AKD een (vervolg)opdracht to geven voor hot uitwerken van een beroep
tegen do beschikking van do Europese Corn missie van 13 juli jL Do kosten van deze
opdracht worden gefinanderd door do provincies gezamenhijk € 16700,- per
provlncie).

3. Besluiten dat AKD (in overlog met hot Rijk) do mogelijkheden verkent van eon
interventie op do ktacht die do WG heeft ingediend bij do Europese Commissie.
4. Besluiten op korte termri geen inhoudelijke brief I reactie near Stibbe to sturen. Wet
zal over ongeveer 3 weken door de provincies eon procesbrief aan Stibbe worden
nagestuurd.
5. Mogehjkheden verkennen om in overteg to treden met do VGG.
6. Bestuiten om flu g gronden moor door to teveren aan do TBO’s en SBB,
7. Besluiten om do huidige PNB-Regeling formeel terug to trekken.
8.

Besluiten tot verzanding van bljgaande brief om de nieuwe Regeting voor
grondaankopen El-IS flu fiat door de provincies te taten vast stellen.

5

Besprekingsverslag vergadering BALG 13 oktober 2011
Aanwezig
Maily Bloom (Vz), Gerard Beukema (lPO), Marieke de Grool (IPO), Leendert
van Galen Last (Gr), Ruud do Jong (Fr), Jacques Vroon (ZH), Janet Visser
(Dr), Peter Jeisma (U), Johan Jorritsma (U), Philippe Spapens (Fl) tot 16:00
uur, Gerben Bierman (NH), Ansjenet van Reeuwijk (GId), Jan Sanders (Z),
Simon Middelkamp (NB), Thea Hots (0), Theo Reinders (L), Erik Lubberink
(IPO), Jeroen Huneker (IPO) later

13 oktober 2011
Auteur

Janet Beereboom
Telon
073-680 8173

Afwezig:

)ktdeñerp

ctie
)oor

)pening en vastatetling agenda

Velkom mededelingen vooraf van Thea (benoeming nieuwe functie) en Ansjenet
iqJn ftnctie
Aededellngen
Natuurwet; Philippe
PAS discussie; AnsjenetlJan
Natuurbescherrningswet
—

L.

lerijking EHSlDecentralisatie
P0 Adviescommissie laatste stand van zaken.
isteren (12 okt) is gosproken over GLB met Bleker, tevens werden de hervormingsplannen
poor na 2013 gepresenteerd. De samengevatte uitkomst is dat in 2013 do aerste definitieve
eslissingen vallen en dat dit een ruime lobbyperiode betekent. Er komt regulier overleg
EL&l IPO
Memorie van Toelichting; bij het schrijven moet rekening gehouden worden met het felt dat
ok tweede kamerleden, die verder van het proces afstaan, begrijpen wat or staat.
Er wordt eon 14-daagsoverleg met mevr. Burger (EL&l) gestart, waar Gerard & Many aan
ulien deelnemen.
Afgesproken wordt, dat als er onjuiste verhalen rondgaan, doze ingebracht worden in hot
3ALG-overleg, zodat ze kunnen worden meegenomen in hot overleg met EL&l.
ortefeuillehoudersoverlog;
Vaststelling; goon stukken inbrengen die niet in hot BALG aan de orde zijn geweest
Uitleg van hot akkoord is voor gedeputeerden lastig. Conclusie; stukken ontdoen van
letailinformatie en moor focus op do hoofdlijnen.
Voorstel om de Memorie van Verdeling te richten op de 4 thema’s waar nadere afspraken
emaakt moeten worden. Eon door Gerard uitgewerkt voorstel wordt ten lezing uitgereikt en
esproken.
foor Flevoland, speleni nog eon paar zaken. Er zal eon contra-expertise worden uitgevoerd
ni de komende week zal Flevoland de betreffende berekeningen naast elkaar leggen. Een
rider punt zit in onduidelijkheid in de cijfers. Hiema zal eon nieuw bestuurlijk overleg plaats
aan vinden.
Perder hebbon we te maken met do politieke situatie, die binnen sommige provincies de
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Theo

aerardI
Aarly

dlarly

erard

iandacht vraagt.
eIangrijkste reacties naar aanleiding van do voorgestelde riotitie:
Vraag is vertrouwen we elkaar. Afgesproken worth dat iedere provincie achter de tot
tandkoming van het poilformat ten aanzien van juridische verplichtingen staat. Onderling
al hierop geen check worden uitgeoefend. Wel wordt erkend dat er een gnjs gebied is ten
ianzien van juridische verpllchtingen.
Do toelichting van do verdeelsleutel zal worden opgenomen in het voorstel
Proees organisereri met welke mensen we komen tot eon goode vordeling enwnneer
aan do daadwerkelijke betalingen plaatsvinden.
Vastgesteld wordt, dat alle provincios uniform in hot openstellingsbesluit voor SNL
ezulnigingen hebben doorgevoerd afwgkingen zijn marganaal
Provincies die gronden hebben verworven na januan 2011 zullen daze zeif moeter,
erugverdieneri via grond verkoop.
Afgesproken worth eon check uit te voeren of de Interpretatie van de verworven gronden
clopt. Er zal een open clausule worden opgenomen bij de forrnidering van het omschrIjven
an de criteria voor toekennen ontwikkelopgave.
Er komt een procesafspraak met betrekking tot het opgeven van de ontwikkelopgave,
iitgaande van do Natura 2000 (waarbinnen PAS prioriteit) en KRW.
Fekstaanpassingen cq. eon logische volgorde van do iekst wordt besproken.
4emorie van Toelichtirig:
Reacties van de provincies worden geInventariseerd, 3erardverwerkt do tekstuele
lanpassingen in het MvT en neemt tabellen zonodig op. Prioritering (Natura 2000 (w.o.
AS) en dan KRW) worth consistent doorgevoerd.
‘rocedurevoorstel: Maandagmiddag wordt eon nieuwe versie van beide documenten
oegestuurd aan BALGleden, Waarna woensiag do definitievo versie wordt opgesteld, die
titeriijk donderdagochtend naar de gedeputeerden gaat, zodat do gedeputeerden nog do
ijd hebberi om het in GS te bespreken.

erard

erard stelt eon brief op, waarin hij ook hot proces aan do gedeputeerden en do BALGeden toelicht.

3erard

rt hot portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat goon cijfers of tabellen worden
pgenomen.

edereen

Aarly doet een oproop aan do provincies om de gedeputeerde te ondersteurien met dit MvT
n als er vragen zijn deze tijdig te melden, zodat die opgehelderd kunnen worden.
L

ubsidieregeIing grondaankopen EHS
Aet inachtneming van do afspraak dat eon parallettraject van overleg wordt ingezot, worth
le besluitenlijst doorgenomen. Met uitzondering van oriderstaande punten worth met de
egeling ingestemd.
‘unt 1; BALG heeft kennis genomen van de opmerking van Flevoland, toch worth besloten
wn to kiezen conform hot voorstel. Afgesproken wordt: In principe ja, we maken een knip in
le kosten en Gerard en Many besprekeni eon eventuele bijdrage in de kosten van hot rijk.
)e risico’s zullen meer inzichtolijk worden gemaakt.
‘unt 2; Terugleggen bij AKD of in deze fase eon steekproef kan volstaan

erardI
ilarly

erard
2/4
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Punt 8; Brief gaat nog niet uit, Gerard tredt eerst in overleg met EL&L
Ierslag en actiepuntenlijst BALG 22 september jI.
4iet besproken.
ondvraag en sJuting
rovincie Brabant heeft een brief opgesteld voor staatssecretaris Bleker inzake dp
iatuurbeschermingswet. Atgesprokeri wordt dat elke provincie eventuele bezwárëh deze
reek bij Jeroen Huneker keribaar maken. Indien er geen bezwaar is, zal debrief namens
et IPO verstuurd worden.
‘AS; Verzoek aan Ansjenet en Jan om PAS inhoudelijk op de agetdtezetten.

r wordt nog voor de BALG 2 daagse op23 en 24 november é txtr%

nsjenet
Ian

LG vergadenng

foigende vergadering
november a a van 16 tot 18 uur, Vredenburg Utrecht, rret aansIueoep en broodjes
3 en 24 november a a aanvang 1600 uur BALG tw-daagse
—
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Actielijst BALG
BALG data
22-09-2011

Actie
(Dnderbouwing van de

25000

ha

Wie
Marieke de Groot

rondsturen

22-09-2011

Toelichting en achterliggende tabellen

Gerard Beukema

distribueren onder de BALG-Ieden
(begin volgende week)
22-09-201 1

22-09-2011

Uitwerken tekort 126 mm in relatie tot de
verplichtingen waaronder Flevoland

Gerard/AnsjeneWán Sartders/

Thec/Marly

Procedurevoorstel herijking EHS

GerartØjenet/JSandersI

(ter bespreking in eerstvolgende I3ALG

Tho/MarI

opl3oktoberas)
22 09-2011

Voorstel

inhoud en bemensing van het

regieburo deceritralisatie

Gera[Ai1sJenetr) Sandersl

The&/Marly

(ter besproking in eerstvoIgendBAI:.
opl3oktobera.s.)
22-09-2011

Toelichting bij het contract

22-09-2011

Procedurevoorstel at ekg

MarlylGerard
ç )erard/AnsjenetlJan Sanders/
Theo/Marly

4/4
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AGENDAJ’TJNT: 8

Brede Adviesgroep Landetijk Gebléd (BMG)
OvERLEG BALG o.D: 9 NOVEMBER 2011
Onderwerp

Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregellng grondaankoperi

EHS
Korte omschrijving
Inhoud:

—

brief Stibbe

Op 13 juh 2011 heeft de Europese Commissie de Subsidieregeling
grondaankopen EHS vastgesteld. Deze goedkeuring is op 14 oktober
2011 gepubliceerd. Stibbe heeft op 2 september respectievelijk 18
oktober ji. een brief aan aHe provnlcies gestuurd waarin de provincies
worden gesommeerd om per direct een moratorium af to Icondigen
over do verstrekking van aankoopsubsidles onder de huidige
subsidieregeHng en doorlevering om niet aan de TBO’s.

Opsteller(s):

Op 27 oktober jL heeft bet vakberaad Grond hierover gesproken. In
deze notitie wordt kort ingegaan op de resultaton van deze
bespreking.
Ed Weijdoma (ZI-I)

Portefeuiltehouder

Jacques Vroon

BAIG:
Status

x Ter kennisname/informatie
x Ter bespreking)besluitvorming

Advies-IBeslispunten

-

-

Kerinis nemen van de uitkomsten van de besprekirig van het
Vakberaad Grond d.d. 27 oktober 2011 aangaande do
sommatiebrief verstrekking eankoopsubsidies en doorlevering
gronden aan TBOs.
Bespreken vervoig.

Secreta!iaat van de BALG, t.a.v. M. van Berge Hanegouwen Lap
emaif: mvbergehenegouwenbrat,ant.nI
tel: 073-6812493
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch

iin
In do vergadering van de GALG d.d. 13 oktober is gesproken over een voorstel van het
Vakberaad voor de volgende punten:
I.

Besluiten AKD eon (vervolg)opdracht te geven voor bet uitwerken van een beroep
tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli jL De kosten van deze
opdracht worden gefinaricierd door de proviricies gezamenUjk
I 6.700,- per
provincie).

(€

•

Toelichting: in de BALG van 13 oktober ji. is “kennis genomen van de opmerking van
Flevoland, toch worth besloten om te kiezen conform hot voorstel. Afgesproken wordt: In
principe ja, we maken een knip in do kosten en Gerard en Many bespreken eon eventuele
bijdrage in de kosten van het rk, De risico’s zufleri meer inzichtelijk worden gemaakt”. Hot
Vakberaad Grond heeft ultgebreid gesproken over dit punt mede naar aanleidlng van een
overzicht met plussen en minneri met redenen voor provincies am wel/niet beroep in te
steHen bij het Gerecht. Deze plus/rn in tabel is bgevoegd (bijlage I). Op basis van dit
overzicht is bet Vakberaad van menig dat het op dii moment de vorkeur heeft om toch
beroep in to stellen. Met name punt 2 uit bet overzlcht, bet ontvankelijkheidargument, is in
de discussie een doorsiaggevend punt voor bet Vakberaad om loch mee to gaan in eon

I
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beroep. Als nameltjk eon beroep van de T8Os atteen riot ontvaq
TBO’s dan voor provincies) v

Qok is gesproken over cia kosten voor AKD. Resultaat is dat de kosten voor de proviricias
en cia TBO’s op basis van eon 50/50 verdeling kunnen worden verdeeld en dat AKD heeft
aangegeven dat deze samenwerking tot kostenvoordeleri zal lelden.

•

3.

Besluiten dat AKD (in overleg met hat Rijk) do mogelijkheden verkent van een
interventie op cia klacht die de VVG heeft ingediend bij de Europese Commissie.
•

Toelichtlng Op 11 of 12 november as. zullen de provwides door AKD vertegenwoordigd
worden bij ear inform eel gesprek met de Europese Comm issie waar order meer dit punt
ear cia orde zal komen. Bij hat gespek zal hat hat inpassen van de oude PNB-regeling in
de EU-verordenlng.docr deEC worden tngabractit.
J
—

4. Besluiten op korte termijn géén inhoudelijke brief / reactie naar Stibbe te sturen. Wet
zal over ongeveer 3 weken door de provincies ear procesbrief aan Stibbe worden
nag estuurd.
Taelichtlng In overleg met AKD adviseert hat Vakberaad Grond om naar aanleiding van
de Iaatste brief van Stibbe van 18 oktober bijgaande brief aari Stibbe te stureri (bijlage 2).
5.

Mogelijkheden verkennen om in overleg te treden met de VGG.
Toelichting: In een overteg IPO mat EL&I is afgesproken dat er een gezamenlijk informeel
gesprek met de WG z& plaatsvinden.

6.

Besluiten om nu gj gronden meer door te leveren aan de TBOs en SBB.
Toelichting: Voorstel is overgenomen door de BALG. In hot Vakberaad Grond is
afgesproken dat EL&l nadere informatie zal geven over risico’s van doorievering van
gronden aan SBB.

7.

Besluiten om de huidige PNB-Regeling formeel terug te trekker,
Toelichting: In de brief ear Stibbe (zie punt 4) is een term ijn/datum opgenomen waarin
wordt aangegeven warineer do provincie de Subsidieregaling zal terugtrekken danwel
wanneer hat subsidieplafond op nut wordt gezet.

2
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& Besluften tot verzending van bgaande brief om de nieuwe Rlin
g voor
grondaarikopen EHS nu niet door de provincies te laten vast sullen.
Toelichtlng: Conform besluit van de BALG zal er geen brief
aan EL&l
Wells met EL&l besproken dat het juridlsch gezien geen probleem is worderi gestuurd.
percentage dan 100% te vergoeden (aan iedereen), om bijvoorbeeld om een lager
hieruit de extra
administratieve lasten te financleren. in bet vakberaad Grond is afgesp
roken zich hierover
als provincies nog nader te beraden.

3

Trekker

Ouderwerp

AGENDA
BRFDEADVIKGROEP Ja)TJ flj)
Agpt.
Opening en vaststelling
agenda

Oinsehrijving

X Ter bespreklngf

1.

PAS
nazending

Mededelingen
Ansjenet van
Reeuwijk

2
3.

X Ter bespreklng/
beslultvorming

X Ter bespreking/
besluitvormlng

X Ter bespreking/
besluitvormlng

besluitvorming

4.

X Ter bespreklng/
beslultvorming

Oplegnotltle, 3 bijlagen

Wljzigingen WILG

SNL — verdeling kosten
Oplegnotltle

HerLjking EHS /
Decentralisatie —
toelichtlng akkoord
Oplegnotltie, 2 btjlagen

Nleuwe wet Natuur
Oplegnotltle, 1 bijlage

Johan Jorrltsma,
Theo Reinders

Simon Mlddelkamp,
Ruud de Jong

Many Bloem, Dik
Kruls, Gerard
Beukema

Waldina Huishof,
Bart van der Berg

5..

6.

7.

:9 november 2011
1600-18.00 uur (mci broodjes + seep)
: Vredenburg 19, Utrecht

Bespreken onoverkomenlijke punten voor de
vaststelling door PS
Bespreken laatste stand van zaken advies Nysingh
Bespreken Iaatste stand van zaken PBL-rapport
Uitnodigen Samenwerklngsverband Nationale
Parken voor een gesprek

Kennis nemen van ambtelljk advles over het
ontwerp wetsvoorstel Natuur.
Gedachtewisselirig voeren ter voorbereiding van
beslultvorming over het IPO advies wet Natuur.
Ultbrengeri advies aari Adviescommlssie VItaaI
Platteland.

Vergadering
Tijdsfip
Locatle
Beshspunt/advies

•

•
•

-

-

-

-

Bespreken proces concept-reactie wijzigingen
WILG

Instemmen met:
Het voorstel voor berekening van de kosten voor
•
beheervoorde periode 2011-2013
Het ultgarigspunt dat elke aanvraag die past in de
•
voorwaarden, gehonoreerd wordt onafhankelljk
van het openstelllngsbudget van de betreffende
provincie
• De constateririg dat de eerdere afspraken voor
compensatie van de provincles Noord-Holland en
Zeeland kunnen vervallen
-

Rondvraag en sluiting

Verslag BALG 13 oktober
2011

DLG
Oplegnotltle, 2 bljiagen

grondaankopen EHS
Oplegnotltle, 2 bijlagen

Subsidleregeflng

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEPIANDELIJK GEBIED

Thea Hofs

Jacques Vroon

Agpt. Trekker

8.

g..
10.
11.

Oanschrij’vIng

X Ter besprek)ng/
besluitvorming

X Ter bespreklrig/
besluitvorming

:9 november 2011
: 16.00- 18.00 nur (md broodjes + soep)
: Vredenburg 19, Utrecht

Kennis nemen van de uitkomsten van de
bespreking van het Vakberaad Grond d.d. 27
oktober 2011 aangaande de sommatiebrfef
verstrekking aankoopsubsldies en doorlevering
gronden aan TBO’s.
Bespreken vervoig.

Eventuefe opmerkingen uiteriijk 11 november
Inbrengen

Vergadering
Tijdstip
Locatie
Beslispunt/advies
-

-

-

Bespreken van de voorgestelde vercieling.

Eemshotel, Zeebadweg 2, DeIfzIjI

-

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
23 november 2011, 16.00 20.00 uur

Besprekingsverslag vergadering BALG 09 november 2011
Aanwezig
Marty Bloom (Vz), Gerard Beukema (IPO), Marieke do Groot (IPO), Jan
Maljaars (Z), Waldina Huishoff (Fr>, Thea Hofs (0), Janet Visser (Dr),
Philippe Spapens (FL), Gerben Biermann (NH), Johan Jorritsma (U), Jacques
Vroon (ZH), Arisjenet van Reeuwijk (Gid), Simon Middelkamp (NB), Theo
Reinders (L), Erik Lubberink (IPO), Jeroen Huneker (IPO), Herman Cohen
Stuart (IPO)

9 november 2011
Auteur

Janet Beereboom

073-6808173

Afwezlg: Anco Hoogerwerf (Gr)

I.

nderwerp
)penlng en vaststelling agenda

ctie Door

Velkom
lededelingen
-

-

-

-

-

-

-

L

Comité van Toezicht;
Megastatlon en GLB; Theo
Agenda 2-daagse BALG; Marty
PNB Leenfacititeit Ansjenet
Rijkscoordinatie team (RCT)
N0K2012
Financieling nationale parken

‘AS
roeIichng door Jan Witlem van der Vegte Sleuteigroep PAS (sheets worden uitgereikt)
3leker wit bij elk landsdeel op bezoek om met do gedeputeerden te praten over de PAS, met
rts doel een haalbaar, betaalbaar en houdbaar PAS-overeenkomst.
Iragen, die beantwoord moeton worden:
Voor walk proces kiezen wij?
Financiele verantwoordelijkheden?
Verdeling van do ontwikkelingsruimte?
erard geeft een terugkoppelirag van het overleg met de waterschappen van maandag 7
iovember ji; het deetakkoord natuur geett een knelpunt van 50 mlri hydrologie en de
verkgroep PAS heeft dit bedrag proberen terug te brengen. Afgelopen maandag was eon
iezamenlijk overteg wasrin is afgesproken op korte termijn een bestuurlijk overleg tussen
P0 en de unie in te plannen. Gezamenhijk doel is do rekening bij het rijk terug te leggen.
r worth een rondje gemaakt om do meningen van do provincies to inventariseren.
—

Do betrouwbaarheid van de cijfers is uitgezocht en de bevindingen zijn teruggestuurd met
Is pilmair doe! reactie te knjgen op do vraag hoe do cijfers zijn opgebouwd, eon eigen
:ontrole dus. Eon regionale check met de waterschappen volgt hier nog op. Eon derde
heck, interpretatie van het deelakkoord natuur moet ook nog gebeuren.
enerieke maatregelen liggen als verantwoordelijkheid bij hot rijk. Hot njk is nog in overleg
riot LTO. De verwachte uitkomst is eon pakket geneneke maatregelen (doze zn ons
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ekend) met LTO. Onduidelijk is do stand van zaken overleg Bleker-LTO.

empo voor de vergunningen; or zijn steeds meer situaties die knelpunten opleveren en
tierdoor is ook een toename van het aantal illegale situaties ontstaan, die op hot bord van
le provincies komen. De provincies hebben er hierdoor veel belang bij dit zo snel mogelijk
‘oor zoveel mogeliik gebieden geregeld te kiijgen.
foor de totstandkoming van de bestuursakkoorden moeten ortdermeer de
:erantwoordelijkheden holder zijn.
lerinrichting 2014; het rijk neemt verantwoordelijkheid voor do herinrichting. Inliet voorstel
net betrekking tot mogelijke dekking wordt erg scherp gesneden. De vraag .owe dit delen
n welke posten nog geregeld moeten worden, omdat ze niet in hat decntralisatieaklcoord
iatuur vastliggen, neemt Jan Willem mee in de uitwerking van de plannèñ.

Ian Willem
rdVegte

Aet betrekking tot het bestuurlijk overteg landsdellg wordt afgesproken dat we adviseren am
lit niette doen,
)nze reactie in de tweede kamer moot duidelijk en stratéglsch verwoord warden.
4ieuwe Wet Natuur
let ambtelijk advies wordt besproken met de vraag hoe we er margeh in de IPO
Ldvlescommlsste mee omgaan De vraag aan de gedeputeerden is om een politieko
titspraak to doen. De bestuurlijke punten zijn op hoofdlijnén en moeten nog opgeschaald
ordon, de politieke punten zijn snel op eon ru te zetten.
fgesproken wordt o.a.:
deze notitie te voorzien van een oplegnotitie met bestuurlijke punten.
Verantwoordelijkbeid!bevoegdheden verduidelijken
Natura 2000 voortoét opnernen
Peildatum stikstof adnpassen
Uitvoeringstoets op betáalbaarheid
Aandaohtspunt; Systemaek (toekomstige) finariciering
-

-

-

-

-

-

oor do discussie morgen wordt aigesproken, dat Gerard en Marty in reactie op do wet een
erardI
erugkoppeling geven vanuit hot BALG. Voor de agendering op 29 november a.s. zal
Valdina do, opmerkingen uit hot BALG van vandaag verwerken, tot eon formele reactie.
4arly
V4moeten laten weten datonduidelijk is of we er welfniet ovorgaari en zo ja, wat or dan
tog geregeld moot gaan warden.
foorstet Gerard om Nysingh in te huron, daamaast wordt Kees Bastmeijer als deskundige
Langeraden. BALG geeft Gerard en Waldina hot mandaat om betrokkenen in te schakelen.
a besprekirig zal duidehjk worden of en zo ja welke wijztgingen volgen, daarna zal eon
tenduidige afspraak warden gemaakt hoe we met Nysingh omgaan.
Ierljking EHSlDecentraUsatle

—

erard/
Vatdtna

toellchting akkoord

Met betrekking tot do besluitvorming wordt gemnventariseerd welke provincie
onovorkomenlijke punten is tegengekomen in hot traject naar PS.
1. Flevoland; nader overteg
2. Advies van Nysingh; aanpassingen aanbrengen voordat hot advies wordt voorgelegd
aan do staten. Gerard koppelt dit na adviescie terug naar BALG-Ieden.
3. FES; In overleg met hot kabinet is eon tabel gehanteerd, waarop werd afgerekend. Nu
blijkt or meer te zijn toegewozen, dan or voorhanden is (eert gat tussen de voorschotten
215
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4.

en de bestedingen)
Het PBL rapport is in eerste concept besproken, 17 november wordt het rapport
gepreseriteerd. Vooraf zal EL&l dit rapport met Bleker bespreken.

foor wat betreft de nationale parken wordt afgesproken, dat we voor subsidie 2012 de lijn
oritinueren en een gesprek hoe we dit gaan voortzetten volgt nag.
ls er tussentijdse situaties ontstaan die leiden tot wijzigingen, die voor iedereen van belang
:unnen zijn, worth afgesproken dat vanuit éen centraai punt te communicereri (via
3eukema).
erard licht kort de lobby, die hierop gevoerd wordt toe. Deze worth morgen veider
esproken en ultgewerkt.
L

NL

—

verdeUng kosten

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

(ijzigingen WILG
let voorstel wordt unaniem aangenomen.

I.

ubsidieregeIing grondaankopen EHS
3esproken en vastgesteld kan worden, d$t de onderbdüwing worth gedeeld.

.

)LG
3ALG stemt in met het voorstel, verdeling ndt plaats voor het jaar 2012

10

!erslag en actlepuntenhljst 3J,G 13 oktober II
Iastgesteld, wijzigingen op de actiIIjt worden door Many doorgegeven.

Ii.

Aarly/
lanet

lafldvraag en dulling
BALG 2-daagseop 23 en 24 november2011; agendapunten, die buiten de reguliere
gendering vallen warden geInventariseerd.
Theo heeft 2 mededelingen inzake GLB en megastallen, die hij vrijdag per mail zal

erkgroep
verkgroep grand zal hierover een advies uithrengen
rond
Rijkscoordinatieteam; er zijn geluiden omtrent opheffing, hierop wordt gezamenlijk niets
ndemomen.
JOK; BALG spreekt de gezamenlijke behoefte uit voor een nulmeting op kaart per 1 lanuari
‘012, die alleen voor PO doeleinden gebruikt zal worden.

/olgende vergadering:
3/5
AKO#4193794v

3 en 24 november a.s. aanvang 16:00 uur BALG twee-daagse

gendapunten na inventarisatie:
)rganlsatiestructuur BALG
Eheo zorgt dat er een position paper GLB komt.
rijderis 2-daagse worctt atseheid van Willem Visser genomen. Aandacht voor traditie om
adeau ult eigen provincie mee te nemen.

heo

4/5
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Actielijst BALG
BALG data

Actie

Wie

Geen openstaande actiepunten

4
:
.;

1
4
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AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 1.5 september 2011
Tijd: 930

—

1200 uur

Plaats: kamer 1513 bij DIG in Utrecht (Herman Gorterstraat 5)

L Opening en mededelingen
•

Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grond, volgeris schema verslag door
de provincie Overijssel.

2.. Verslag vorige vergadering
Bijgevoegd versiag van de vorige reguliere vergadering d.d. 26 mel 2011.

STRATEGISCH
3. BBL-bezit
Toelichting stand van zaken door DLG (Willem van Wingerden). Bijgaand de aaribieding
door BBL van het bezit per 1-1-2011 alsmede een nadere uitwerking landelijk, 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 provinciale reactie. Bijgaand een memo van Jan Spijkerboer. 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:4787959vt

•

Terugkoppeling behandeling BALG, zie annotatie

•

Stand van zaken Garantielening:
Geopend en huidige stand:
Fryslan:
€ 1.708.445
Groningen:
€ 689.914
Drenthe:
€ 1.137.827
Overijesel:
€ 3.694.172
Flevoland:
€ 20.039
Noord-Holland: € 803.018
Zuid-Hoiland: € 1.108.102
Zeeland:
€ 464.961
Noord-Brabant: € 4.086,317

Utrecht gaat binnenkort ondertekend worden, € 2.083.949
Nog niet ondertekend:
Gelderland, € 1.281.699
Limburg, € 2.111.192
Direct beschikbaar is er dus € 13,7 miljoen, binnenkort € 15,8 miljoen en kan het € 19,2
miljoen worden. De geiden van Utrecht, Gelderland en Umburg staan bij one op de rekening
en zijn reeds aangetrokken. Het wacht dus alleen op de ondertekening van de overeenkomst.
Bijiage is de verdeling van de €41 miljoen vanuit de garantieleningen in jaarntme 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 BALG heeft 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
hG budget beschikbaar was.
Er zijn drie verrekeningen verder uitgewerkt.
1. Op basis van de toegekende budgetten voor de hG periode (verrekening (1))
2. Op basis van de toegekende budgetten (% t.o.v. € 262 miijoen) en de uitgaven
per 1-9-2011 van € 180.685.292 (verrekening (2));

( % t.o.v. € 262 miljoen) en de Ieenruimte
193.434.511 ) (verrekeriing (3)).

3. Op basis van het toegekende budget

tIm 2010 ( €

In de tabel zijn ook de beschikbare bedragen per 1-9-2011 van de garantiehening
opgenomen.
Ter verdere bespreking.

2
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7. Rondvraag en sluiting 12.00 uur
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(Concept)Versliig Vakberaad Grond 15 september 2011
Aanwezig
Ed Weijdema (ZH), vootzitter
Mark Post (Gron)
Michiel Sybesma (Frsl)
Tanja Jonker (Dr)
Wiko Grocnendijk (Ov)
Gerard Wieland (Old)
Anon Duits (Fl)
use van den Berg (Ut)
Jenny Gerritsea (NH)
Erik van Moorsel (Nbr)
Geert Roozendaal (Lb)
Mdc Buruma (L’scbappen)
A. Schutter (SBB)
Jan Spijkerboer (NM)
Wafter Mommersteeg (DLG)
Willem van Wingerden (DLG) (ag.punt 3)
Herman Arentseo (Ov), versbg

I

-

2.

Openiiig en mededelingen
Ed Weijdema beet cen inder welkom. Geen bijzondcrheden.
Verslag vorinevergaderipg
Cancept-verslag 26 mel 2011 wordt vastgesteLd.

STRATEO1SCH
3.

BBL-bcjJ
Willem van Wingerdcn (DIG), projectielder infovoorniening herijking El-IS geeft eon toelichting op DLG
brief d.d. 27 juni 2011 over BBL-bezit per 1-1-2011. Ondenneer vanwege verschillende definities blijft hat
lastig om eenduidige getallen over BBL-bezit to krijgen binnon zowel DLGIBBL ale provincies.
Op pagina I van debrief moot “subwcdtgoep grand” warden gelezen als “Vakberaad Grand”.
Er is door provincies met digen geld fats meet oppervlaktc grand verworven dan in tabel I op pagina 3 staat
aengegeven.
Afspraak:
Ed Weijdena mailt achterliggende tabel(Len) rand met instructie voor de pravincies om an mogelijk binnen
2 weken aan het hoofd grondzaken van BBL door te geven veer welk budget gronden nijn gekocht via
provinciale (vaor)flnancieiing.

4. BrieLSlibbe
Via het IPO is AK]) ingescbakeld voor gcco&dineerde reactie op debriefStlbbe. Betaling van deze
opdracht moot plaatsvindcn door de provincies.
Afspraken:
1. Ed Weijdeina stuurt do opdracht ann AK]) road.
2. Provrncies zorgen zeif voor ontvangstbevesting op brief van Stibbe. lice v.d. Berg levert cnn voorbeeld
ann van ecu door haar gebroikte ontvangstbevestiging.
3. Ed Weijdema inaakt komende week ceo concept-reactie up debrief van EL&1 van 26 augustus 2011
waarbij (nogmaals) benadn.ikt wordt San welke randvoorwaarden moot waiden voldaan willen de provincies
de regoling kunnen implementeren.
4. Er volgt ecu gesprek met AK]) am de opdracht door to spreken. Aan dit gesprek nemen deel: Marielce do
Greet, Ed Weijdema, Lire van den Berg en Tanja Junker.
5.

Terugkoupelinz Atemeen Overleg (AO’ Tweede Kamer
Geen bijzoaderheden.

FINANCLEEL
6.

Stand van zaken kasnroblematmk PNB-ieenIcillteit 5i1NM
Jan Spijkerboer geeft nitceazatting over (historie) van PNB. Limburg en Gelderland moeten nog eco
overeenkomst met het Groenfonds sluiten em gebruik te kunnen maken van de Garantielening.
Jan heeft een drietal opties uitgewerkt voor verrekenhig van door enkele provincies teveel gedane uitgaven.
I-Let Vakberaad khint niet tot can aenduidige
voorkeur voor één van do voorgestelde opties.
Maricke de Groot beeft op 13 september per eninil een vraag gesteld over het in do knel komen van
particulieren ale gevoig van de kasproblemen bij do Leenfhciliteit.
Afspraken:
1. N.a.v. vraag van Marleke do Grout, inventariseert Walter Mommersteeg binnen DLG/BBL naar
knelpunten er levert de uitkomst ann bij Ed Wejjdema. Ed tnallt de uitkomst voor em check/aanvulling reed
nan de leden vakberaad en informeert vervolgens bet BALO.
2, Ed Weijdema werkt in can notitie do door Jan Spijkerboer voorgestelde opties verder tat inclusiefrisico’s
en de optie: fiats doen. Na check/aanvulling door do provincies invert Ed do notitie nan veer bet BALG.

7,

Rondvreg
Geen bijzonderheden.

*

Slulting
Hat volgende overleg is gepland op 27 oktober 2011.
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AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 27 oktober 2011
Tijd: 9.30

—

12.00 uur

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

1. Opening en mededelingen
•

Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grand, volgens schema verslag door
de provincie Flevoland.

2. Verslag vorige vergadering
Bijgevoegd concept verslag van de vorige reguliere vergadering d.d. 15 september 2011.

3. Brief Stibbe en klacht VGG

•

Bljgaand de annotatie voor de BAIG, Goedkeuring Europese Commissie
Subsidieregeling grondaankopen EHS brief Stibbe, aismede bet versiag van deze
vergadering. Nadere toe(ichting 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 nodigopeen
aantal vragen.

•

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

AKO#4788O5OV

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 om te inventariseren op welke
wijze de provincies omgaan met verzoeken voor doorlevering.
•

In de BALG is afgesproken dat de provinciale brief aan het Ministerie van EL&I
nag niet uitgaat en dat hierover overleg plaatsvindt met het Ministerie. Naar
aanleiding van dit overleg wordt voorgesteld dat provincies de nieuwe Regeling
door Provinciale Staten te laten vaststellen waarbij uitgegaan wordt van een lager
percentage voor de vergoeding van de waardedaling (nu bedraagt deze
vergoeding 100%). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de financiële en
administratieve consequenties van de nieuwe Regeling.
—

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

Stand van zaken uitputting leenfaciliteit per 1 oktober 2011.

5. Rondvraag en sluiting 12.00 uur
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AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 5 april 2012
Tijd: 13.30

—

16.30 uur

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

1. Opening en mededelingen
Afschrift Federatie Particulier Grondbezit verzoek reactie naleving Verklaring van Linschoten
grondmarkt gelijkberechting, zie bijgaand.

2. Beroep Gerecht te Luxemburg inzake nieuwe regeling grondaankopen EHS
•

Zie bijgaande notitie 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. Klacht Europese Commissie VGG
Zie bijgaande notitie procedures

5. Implementatie nieuwe Regeling, uitwerken model
Als voorbereiding op dit agendapunt bijgaand een 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 Ni&s van Nuland (NvanNuland@’akd.eu) en Ed
Weijdema (ef.weiidema@pzh.nl)

6. Gevolgen staatssteun problematiek
Bijgaand een notitie ‘Advies gescheiden boekhouding’

7. Uitkomsten onderhandehngsakkoord rijk
principe

-

provincies en Invuihng grond voor grond

8. Functioneren Vakberaad Grond

N.B. Vanaf dit punt in de agenda praten de provincies samen alleen verder met
betrekking tot eei’i verrekenvoorstel voor de PNB-Ieenfaciliteit
9. PNB-Ieenfaciliteft
•

Bijgevoegd stand van zaken uitputting PNB-Ieenfaciliteit per 1-9-2011

•

Nagezonden een notitie met een verrekenvoorstel voor de PNB-Leenfaciliteit

10. Rondvraag en sluiting 16.30 uur
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26 september 2011
6R750173

Pltr Knypers en Wiels

van

Nujand

advocaten
+3188 682.535085
+32. 68 66 2.53 50 50
pkuypers@aicd.eu & nvannuIand8akd.au

-

Advies staatssteun

-

Beschikidng EC 14 jufl 2011

InIed1ng en vraagstefthig
1.

B4J e-mail d.d. 13 september 2011 Is mu verzocht aen advies ult to brengen waarln
wordt lngegaan op de gevc,lgen van cie beschikking van do Europese Comrnissie van 13
julI 201.1. (N308/2010) (hierna: de ‘BeschfkkIng”). De vraag heeft in bet bljzonder
betrekklng op do wljze waarop de provincles kunnen omgaati met in het verleden
verleende subsidies voor de verwerving van natuur aan terreinbeherende organlsatles
(hierna ook; ‘T80’s”) en do wjze waarop do provindes hierrnee in bet heden en de
toekamst kunnen onigaan. Do achterliggende redenen voor dit verzoek zljn (I) do
brieven van Stibbe d,d. 2 september 2011 aan do Staat en de Provincie en (Ii) do
kwallftcatle door de Europese Commissie (hiema: ‘Commlssie9 van TBOs als
ondernemingen in de zin van artlkel 107 lid 1 Verdrag inzake de werking van de
Europese Unie (hlerna: VwEU’)

2.

Dit advies is mode van belang voor do besllsslng van do provincies am al dan niet
beroep in te steilen tegen de Beschikking, teneinde bet oordeel van bet Gerecht en
everitueei bet Hof van Justitie (In hager beroep) to krtjgen over do vraag o TBO’s als
oridernemlng In de zin van artikel 107 lid 1 VwEU moeten warden aangemerkt.

3.

Dit advies
2.
3.
4.

heeft do volgende opbouw:
Samenvatting
Relevante felten en aannames
Advies

Samenvatting
Wat zijn de gevolgen van de Beschlkking?
4.

Do Beschlkklng heeft onder meer do
*

AND ês can flaadalsnaam van AND Plinsen Van WIJmen bvba, RPR BtuseI, 51W nr. SC 0463.349.796. ABe diensten en
(andere) werlczaamheden worden verricht uft hoofde van can overeenkomst Van opdracht met AND Prinsen
Van

Wljmen bvba. Op do overeenkomst zijn, onder uitcluldng van enige endere algemene voorwaaren do algemene
voorwaarden van to€passIrig wearin onder mace eon beperking van de aensprakeiljkheki Is opgenomen. Eedere
aasprelceftjkheld Is beperkt tot bet bedrag van bet elgen risico. Op veroek worden de algemene vociwsartlen
kosteloos toegezonden. ZIj kunnen ook worderi geraadpleegd op www.akd.eu.
AXDASB9FS9SyI
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Welke mageiljkheden hebben de provincies am de gevolgen van de Beschikklng te
karen?
6.

De provincles hebben do volgende mogelljkheden om de gevolgen van do Beschikklng to
kerem

8.
Ondkdat een iitellen van beroep tegen de Beschikking een
(astige proceduril zljn, lijkt het ans aangewezen dat de provincies lndlen zij wensen
te voorkomen dat verwervingssubsldies teruggevorderd moeten warden beroep
instellen. Wij zijn ons ervan bewust dat er andere mogelbkheden bestaan om dit doe) te
bereiken, er bestaat echter maar éán kans am beroep in te stellen. Het Is rilet mogelljk
af te wachten hoe de andere procedures verlopen, en in functie hlervan te beslissen am
a) dan niet beroep in te stellen, Mocht later blljken dat het beroep bj het Gerecht niet
meer nuttig Is, kan altijd warden besloten deze procedure in te trekken,
—

—

9.

•akd
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26 september 2011
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Hoe em a gaan met

Lift hat verledon?

Hoe am te gaan met verwervingssubsidies in hat heden en in de toekomst7

•aJ(d
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Wet betekent hot voorgaande voor do reactia van do provincies op do brief van de
VGG?

Reevante felten en aannames

17. DIt advies Is gebaseerd op de volgende feiten en aannames. Indien ééri of meer van
deze feiten of aannames niet juist zouden zijn, dan verneem 1k dat graag omdat dat de
Inhoud van dit advies kan betnvlaedan.
18. Op 13 JuB 2011 heeft de Commissle bli Beschikklng geoardeeld dat de Subsidieregeling
grondverwervlng ten behoeve van natuurbehoud (hierna ook: SANI-regeIinq”) naar
aanleldlng van eeri staatssteunmeldlng door Nederland staatssteun betreft die
verenlgbaar is met artikel 107 VWEU. tn de Beschlkklng kwaliflceert de Commissle de
begunstlgden van de SANI-regeling (waaronder de TBO’s) als ondernemingen. De
Beschlkking is op 14 juli 2011. ean de Nederlandse autoriteiten verzonden.
—

—

19. Voor de onderbouwing van dit oordeel, verwljst de Conimissle naar de beschikking van
de Cornrnissie d.d. 20 april 2011 in de staunzaak N 376/201.0, betreffende subsidies
voor natuurbeheer, waarin een uitgebrelde onderbouwing daarvan Is opgenomen. In
doze beschlkklng worden de ThO’s uitdrukkelljk als begunstlgden genoemd en
vervolgens als ondememing gekwallficeerd.
20. Voor zover mu bekend is, zijn de Seschikking en beschikklng N 376/2010 (nog) niet
gepubllceerd In bet Publicatlebiad van de uropese Unle, Dit is overigens desgevraagd
bevestigd door de behandelende ambtenaren van de Europese Commissie. Wij hotiden

AKD:#3B9S99v1

akd
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het Publicatleblad van de uropese tJnfe dagelljks in de qaten, zodat do pubilcaties
direct door oris zulien worden opgemerkt.
21. De Commissie heeft In een Duitse zaak ult 2009 eveneens qeoordeeld dat bepaalde
Duitse natuurbeheerders ondememingen In de zin van artlkel 107 lid 1 VwEU ziJn
(beschlkking d.d. 2 jull 2009, NN 8/2009). Duitsland heeft tegen doze beschIkking
beroep ingesteld bij het Gerecht (zaak bekend onder nummer T-347/09). Duitsiand
wordt hierin onder moor door Nededand ondersteund.
22. Do Nederiaridse Staat heeft goon beroep tegen de Beschikking Ingesteld. Op 26
september 2011 is do beroepstermljn voor do Staat verstreken. Hot Is niet bekend of do
VGG beroep heeft Ingesteid tegen do l3eschikldng en hat is evenm(n bekend wanneer de
beroepstermijn voor de VGG is aangegeven of nag zal aanvangen omdat wij niet weten
of en zo Ja wanneer do VGG eon kennisgeving van do commissie aangaande do
BeschIkking heeft gekregen. Hot is imniddels tevens bekend dat de klachten van diverse
particuilere grondbezltters tegen subsidies voor groridverwerving voor ThO’s In
Nederland zn gereactiveerd. Saskia van Hoften van hot ministene van EU behandelt
deze klachtprocedure voor do Stoat. ZIJ heeft mij toegezegd mij op de hoogte to houden
van het verioop van do klachtprocedure.
23. IJIt hot dossier van do VGG op de website www.verenialnacia.nl bIiJkt dat zij blj brief van
13 april 2011 do Iciachtprocedure bi) de Commissle heeft gereactiveerd. Eerder had de
VGG doze procedure op verzoek van do Commissie kenneiljk gepauzeerd. zaangeme)de subsidlere cling kori warden becordeeld

24. Op 2 september 2011 heeft do VGG advocaterikantoor Stlbbe een brief laten sturen aan
do Staat en do provlndes waarln z vordert dat de Staat en do provincles eon
moratorium alkondlgen op do verstrekidng van verwervingssubsldles en hot doorleveren
van natuurgronden aan de TBO’s op basis van do huldige rWcs- en provinciale PNB
regelirigen. Er wordt gedreigd dat dit moratorium zal warden afgedwongen door kort
gedlngprocedures opgestart door een of meer loden van do VGG. Dc VGG stelt de Stoat
en de provincles tevens aansprakelljk voor eventude schade die de loden van de VGG
zouder. hebben geleden als gevoig van de beweerde onreehtmatlge subsidieverlening
aan de TBO’s in hot verleden. ZtJ dreigt errnee dot haar leden mogefljk
schadevergoeding van do provincies of de Staat zullen vorderen en stuit eventuele
verjarlngstermijn In dat kader (of dat een geldige stuiting is, vait overigens to bezien).
25. lilt de correspondentle tussen do VGG en do Comrnlssle kan warden afgeleid dat de
klachtprocedure zich In bet voorjaar 2011 nog in de ‘voorloplge onderzodcsfase’ beyond.
Do VGG had de Commissle verzocht cen forrnele onderzoeksprocedure op to starten,
welk verzoek de VGG wider druk van de Commissie aanvankeiljk heeft moeten
lntrekken. Hot Is nlet duldelijk In hoeverre de VGG dit verzoek gelilk met do reactivering
van do klachtprocedure heeft herhaaid. Evenmin Is de reactie van do Commissie hlerop
bekend.
26. Ult do correspondentie tussen do VGG, de Nederlandse overheid en do Commlssie biljkt
tevens dat de VGG gewag heeft gernaakt van bet terugvorderen door de Nederlandse
overheld van in hot verleden verstrekte verweMngssubsidies.
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Watzijn de gevolgen van de Beschlkklng?

27. De Beschikldng is door de Commissie gegeven naar aanieidlng van de aanmekilng van
de SANI-regeling voor de subsidléririg van de aenkoop van natuurterrelnen door
eenieder die valdoel: aen de voarwaarden zoals opgenomen in de SANJ-regeling.
28 Dc aanvankelijk gemelde SANI-regeiing beperkte hot aantal begunstlgden tot bcpaaide
verenigingen of stichtingen die een aantai voorgeschreven natuurdoelen onderschreven.
Dit Is tljdens de meldlngsprocedure en onder druk van de VGG verbreedt tot can leder
die deze natuurdoeien zou onderschrtjven. Dit betekent concreat dat de Beschikldng
betrekking heeft op een algemene subsldteregeling, die niet beperkt is tot een bepaaide
groep begunstigden.
29. Do 180’s worden niettemin eon aantai malen concreet en met naam genoemd In do
Beschikking als (potentlëie) begunstigden van de gemelde SANI-regeling, In de
Beschikklng kwalificeert de Commissie de begunstlgden ais ondernemlngen. Niervoor
verwijst de Cornmissle naar de beschikking van de Commissle d.d. 20 aprIl 201.1 In de
steunzaak N 376/2010, betreffende subsidies voor natuurbeheer, waadn een
ultgebreide onderbouwing daarvan Is opgenomen. De Commissle heeft In de Beschikking
ten aarpzien van de kwalificatle van de begunstigden als ondememing, geen uitzondering
gemaakt voor de TBO’s. Dc TBO’s ziJn bljgevolg door de Commissie als ondernemingen
aangemerkt.

31. Er Is sprake van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU wanrieer flnanciëie
steun (of op geld weardeerbare steun) aan de volgende vijf cumulatieve criteria voldoet:
1) ZlJ verschaft een voordeel aan can ondernemiag dat daze niet langs normaie,
comrnerciële weg zou hebben verkregen (‘niet-marktcanform voordeel’);
2) Zij wordt door de overheld verieend at met overheidsmiddelen bekostigd;
3) Zlj komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of bepaaide producties
(seiectlvltelt);
4) Zi] Ieidt tot (dreigende) vervaising van de mededinging; en
5) Zij Ieidt tot ongunstige beinvioedlng van het handdsverkeer tusser. de lidstaten.
32. Do Beschikking heeft in het iicht hiervan can aantai andere beiangrijke gevoigen:
De Commissie kwaiificaert TBO’s ais ondernemingen, zodat andere subsidies die
aan 180’s worden verleend dienen to warden getoetst aan de Europese
staatssteunregeis.
Subsidies die in her verleden aan de 180’s zIJn verieend betreffen eveneens
staatssteun en zijn tenzij de Commissie deze verenigbaar heeft verkiaard met
de inteme markt onrechtmatig verleend.
—

—
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34. Het tweede punt kan eveneens grote flnanclële gevolgen voor de TBO’s hebben. De
kwallticatie van TBO’s als ondernenilng Ieldt zoals gezegd tot do vaststelllng dat
subsidies die In bet verleden zljn verstrekt zonder dat do Commissie hiervoor
goedkeuring’ heeft verleend
1 onreclitmatige staatssteun betreffen. Do Commissie heeft
ingeval van onrechtmatlge staatssteun, op grond van artikel 14 lid 1 Verordening
659/19991EG, de bevoegdheld om Nederland te gebieden alle nodige maatregelen to
nemen om de onreditmatig verleende staatssteun terug te vorderen. Het uitgangspunt
Is dat de terugvordering geschledt door terugbetallng van de toegekende staatssteun blj
wljze van betaling van een geldsom. Het terug te betalen bedrag died in beginsel te
worden vermeerderd met rente (artlkel 14 lid 2 Verordenlng 659/1999/EG). De
Commissle heeft bet tocpasselljke rentepercentage hiervoor in een mededeling
vastgelegd?
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Welke magelijkheden hebben do provincies em de gevolgen van de Beschikking to

keren?
Deroep b(j het Gerecht tegen aeschlkkfng
39. Tegen eon beschlkking van do Commisste staat op grand van artikel 263 (vierde ailnea)
VWEU beroep open voor partijen die rechtstreeks en indivldueei geraakt zIjn door de
Beschikking,
40, Provincies zIjn publlekrechtelljke lichamen en hebben rechtspersoonlijkheid. Op grand
van artikel 263 at. 4 juncto at. 6 VWEU kunnen $j binnen twee maanden te
rekenen vanaf do dag van do bekendmaking van do beschlkking, beroep insteilen bIj het
Gerecht. Uit het Reglement voor de procesvoerlng van het Gerecht vIoet vervotgerrs
voort dat de beroepstermijn pas ingaat op de veertiende dag na de bekendmaking in hot
Publicatiebtad, Voorts loopt do termijn aan het elnd nag 10 dagen door wegens
afstand.
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42. Voor wat betreft de ontvankelljkheld van een eventueel in te stellen beroep bU bet
Gerecht, wtjs 1k op hat volgende. Artikel 263 a). 4 VWEU bepaalt dat ear, beroep tegen
onder meer een beschikking van de Corn mlssle siechts ontvankeltJk is, indlen de
appellant rechtstreeks en indlvlduee) geraakt Is door de beschikklng. Aangezlen de
provincles gedeelteilik varantwoordelijk zullen warden voor de subsidlevertening op
basis van de gemelde SANI-regeling, kan beargumenteerd worden dat de Beschilcking
de provinclas rachtstreeks en lndlvldueei raakt. Voorts beperken de Seschikklng en de
SANI-regeling de beleldsvrljheid van de provincies ten aanzien van verwerv)ngssubsldies
behoorlijk, orndat de provincies gehouden zIjn de voarwaarden die de Europese
Commissie heeft opge)egd te respecteren. Bljgevolq Iljken goede argunlenten aanwezig
am te betogen dat de provincies rechtstreeks en indlvidueel warden geraakt door de
Beschlkklng, Dear staat tegenover dat bet Gerecht en hat Ho de voorwaarden voor
ontvankelijkheid zeer streng toetsan. Daarom is de recente versoepeling van de
ontvarikelijkheldseisen in bet Verdrag van Lissabon var, belang. Deze versoapellng houdt
in dat de els van bet indMduele geraakt zljn Is komen te vervallen voor beroepen tegen
regelgevingshandellngcn van de Europese instelllngen die geen ultvoeringshandelingen
met zich mneebrergen. En juist dit zou positier kunnen ultpakken in deze zaak, omdat
betoogd ken warden dat de Beschlkklng ccii regelgevingshandellng betreft die geen
uitvoeringshandellng benodlgd. Varwwege ean terughoudende apste(hng van bet Gerecht
en bet Hof en Interpretatieproblemen in verband met daze versoepelirig, is moeiiiJk in to
schatten hoe bet Gerecht en bet HoF met deze nleuwe ontvankelljkheldsreqel zuHer,
omgaan. Het zal dus zaak zljn om een stevige onderbouwlng van de ontvankeiijkheld in
het verzoekschrift op te nemen, teneinde het terughoudende Gerecht ertoe te bewegen
u ontvankehjk te verkiaren. Oft za) fiat eenvoudlg z)Jn.
43. De drempel am ontvankelljk te worden verk)aard is voor de provindes lager den voor de
TBO’s. Hierin zou een belang kunnen liggen veer de provincles om semen op te treldcen
met de ThO’s in een mogelljke beroepsprocedure tegen de Besdiikking. De kans dat een
van ne beroepen alsdan ontvarikeliJk wordt verklaard wordt daarrnee Immers vergroot.
Bovendleri kunnen de kosten van de procedure dan worden ultgesmeerd over meerdere
partijen, zodat de kosten per provinde/TBO lager zulien zijn.
Inmiddels hjkt duidelijk dat de Staat geen beroep zal insteileri tegen de Beschlkking.
De reden die hiervoor wordt opgegeven Is dat de SteaL reeds geTntervenleerd is In
hat beroep van Duitsland tegen beschlkking N8/2009, waarln can vergelljkbare
rechtsvraag aan de orde. Het Is niet ultgesloten dat bet resuftaat van daze zaak
Invloed hebben op de discussie in Nederland, omdat belde zaken verge)ljkbaar zijn.
Niettemnin z)jn er oak verschlllen tussen Duits natuurbeheer en Nederlands beheer,
waardoor ean positief oordeel in de Duitse zaak fiat automatisch leldt tot een
vernietlging van de Beschlkklng. De strategic van de Staat en met name de
motivering aryan kunrien wij den oak niet goed piaatsen.
44. Indlen beroep zou warden ingesteld zouden wij een aantal argurnenten ultwerken,
gerlcht tegen de condusie van de Commlssie dat SANI-regeling staatssteun beheist. In
de eerste piaats zouden wiJ de stalling lnnemen dat de begunstlgden van de SANI
regdllng, waaronder de TBO’s, geen andernemingen zijn. Er bestaan argumenten om to
betogen dat de TBO’s nfet zljn to kwallflceren als onderneming in de zin van artikei 107
lid 1 VWEU. Daarnaast heeft Duitsland, ondersteund door Nederlarid in bet beroep tegen
de bcschikking van de Commissie NN6/2009, eveneens uitgebreid gemotiveerd waarom

akd
DATuM
osxrrnpx

26 september 2011
5R750173

*au 10 van 19

natuurorganlsatles geen ondernemlagen zijn. Daar staat tegenover dat de Commissie In
de Beschikking eveneens ean stevige, en niet op voorhand onjuiste, anderbauwlng heeft
gegeven van baar stalling dat de TBO’s wél ondernemingen zijn. Daamaast ouden wlj
onder nieer aanvoeren dat de SANI-regeling de begunstlgden geen voordeel oplevert en
dat de mededinging en hat interstatelljk handelsverkeer door de SANI-regellng niet
ongunstig warden belnvloed. Zonder flu een uitgebreide analyse van de haalbaarheld
van daze stellingen te rnaken, merken wlj op dat bet niet eenvoudlg zal zljn succes te
behalen met hat beroep. Het Instellen van beroap tegen de Beschlkking van de
Cammissie heeft niettemin kans van siagen. Hat advles Is dan oak dit made in bet
licht van de hierender beschreven kansen en bedreigingen in overweging te nemen.
—

—

45. De vraag is vervolgens wat bet tnstellen van beroep tegen de Beschikklng de provindes
zou oplevereri.
46. Hat pdmaire doel van een beroep zoo zljn het aanvechten van de kwall&atIe ais
onderneming, zodat subsidies die aan de ThO’s zijn en nag worden verstrekt bulten de
uropese staatssteunregels valien. Dit is vooral van belang voor de In hat verleden
verstrekte subsidies, onidat voor deze subsidies nag steeds een reëel risico bestaat dat
ze als (onrechtniatlge en onverenlgbare) staatssteun warden aangemerkt door de
Commissle en vervolgens door de Nederlandse overheden, zoals de provincles,
teruggevorderd moeten worden. Maar ook veer het heden en de toekomst is dit van
groat belang, omdat een afwijzlng van bet ondernemirigschap voor TBO’s, de
mogeltjkheden voor de Cornmlssle sterk zou beperken om de subsidlering van T8O’s
door de Nederlandse staaLfoverheden te ‘reguleren’ door In staatssteunbeschlkldngen
allerlel nadere voorwaarden en voorschrlften te lormuleren voor steunontvangers.
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53. Ondanks dat een instellen van beroep tegen de Beschikklng een lastige procedure zal
zljn, ftjkt het ons aangewezen dat de provincies rndien zij wen5en te voorkomen dat
verwervingssubsidies teruggevorderd moeten worden beroep Instellen. Wtj zljn ons
ervan bewust dat er andere rnogelijkheden bestaan om dit doet te berelken, er bestast
echter maar 8n kans om beroep in te stellen. Ret Is niet mogelljk af te wachten hoe de
andere procedures verlopen, en In functie hiervan te beshssen om at dan niet beroep In
to steflen. Mocht later blljken dat hot beroep bij bet niet moor nuttig Is, dan kan altljd
worden besloten doze procedure In to trekken.
—

—
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Beschlkk!ng EC 15 decwnber 2009, E2/2005 en N &42/2009 -* hlerte9en
verchiflende won1ngbouwccrportIes: zaek T15I/2010 en T-201/201th
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66. Tegen een civiel vonnis kan hoger beroep bij het bevoegde Nederlandse gerechtshof
worden ingesteld en daarna eventueel cassatle blj de Hoge Raad.
67. Zoals gezegd kan in alIe instanties de rechter worden verzocht om prejudlciële vragen
aan bet lid van Justitle In Luxemburg te steflen. Dergelljke vraqen kunnen onder meer
de rechtsgeldlgheid van de Beschlkkjng aan de orde stellen. De rechter Is in beginsel
niet verpllcht in te gaan op een dergelijk verzoek, hoewel dit In de procedure In hoogste
instantle (Hoge Raad / Reed van State) mogelijk anders Iigt,
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72. Dc VGG merkt in de moratortumbrievari op dat haar leden schade hebberi geleden als
gevoig van de beweerde schendingen door de Staat en de provindes van de
staatssteunregels. Zij meant dat daze overheden hierrnee onrechtmatlg hebben
gehandeld jegens haar loden
1 zodat deze leden recht hebben op schadevergoeding. Zij
dreigt ermee deze schade to vorderen van do Stoat en/of do provincies.
Schadevergoeding van dergelijke orde kari overigens alleen In een bodemprocedure
worden gevorderd.
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Maclit u hlerover nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem 1k graag van u.
Met vriendehjke groet,
Mede narnens Pleter Kuypers,
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Tussentijds verslag procedures Gerecht en Commissie

1.

Inleiding

Olt memorandum bevat een beknopt tussentijds versiag van bet procedureverloop van het
beroep dat bij bet Gerecht te Luxemburg ingesteld tegen de beschikking 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 (hierria ook: “VGG”)
bij de Europese Commissie aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot vermeende
staatssteun op bet punt van de verwervingssubsidies voor de TBO’s.

2

Beroepsprocedure bij het Gerecht

Op 6 januari 2012 hebben wij 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 eei, aantal kopieen ontvangert
Bij deze verzoekschriften ging een begeleidende brief waarin wij bet Gerecht de volgende
zaken [iebben verzocht:
A.) Voegirig van beide zaken;
B.) Rekening houden met bet felt dat een van de rechters in bet Gerecht, de beer Marc
van der Woude, voorheen advocaat van de VGG is geweest.
Na ontvangst door het Gerecht van beide verzoekschriften heeft de griffier ons enkele
vragen van administratieve aard gesteid. Wij hebben deze vragen beantwoord binnen de
daarvoor gegeven termijnen. Procedureel worden deze antwoorden ‘regulansaties’
genoemd. Bij faxen van 23 februari 2012 (Bijlage 1) heeft het Gerecht ons bericht dat de
regularisaties in orde zijn. Voorts heeft bet Gerecht ons rnedegedeeld dat de
verzoekschriften aan de Commissie zijn betekend, en dat de Commissie 2 maanden heeft

AKO is sen handetsnaam van AKD Prinsen Van Wijmen bvba, RPR Brusset, BTW nr. BE 0463.349.796. AIle diensten en
(andere) werkzaamheden worden venicht ult hoofde van een overeenkornst van opdracht met AKO Prinsen Van
Wijmen bvba. Op de overeenkoms zijn, onder uitsJuting van enige andere algemene voorwaarden, de algen,ene
voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperkirig van de aansprakeiijkheid is opgenomen. ledere
aansprakeujkhekt is beperkt tot het bedrag van hot egen tlsIco. Op verzoek worden de aigemene voorwaarden
kosteloos toegezonden. ZIj kunnen ook worden geraadpieegd op www.akd.eu.
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voor het indienen van een verweerschrift (derhalve tot uiterhjk 23 april a.s., ervan
uitgaande dat de Commissie de stukken op 21 februari heeft ontvangen). Daarnaast heeft
het Gerecht de Commissie verzocht zich uit te laten over de voeging van beide zaken
(uiterlijk 8/15 maart 2012). Voorts konden partijen zich tot uiterlijk 8/15 maart a.s. uitlaten
over de eventuele vertrouwelijke behandeling van de zaak. Wij hebben met Ed Weijdema
namens de Provincies en vertegenwoordigers van de ThO’s besproken, dat geen redenen of
gronden voor eeri vertrouwelljke behandeling aan de orde zijn, zodat van deze mogelijkheid
geen gebruik is gemaakt.
Voorts heeft het Gerecht ons bij faxen d4. 24 februari 2012 (Bijlaqe 2) bericht dat de
zaken aan de vijfde kamer zijn toegewezen. Nazicht levert op dat Marc van der Woude niet
in deze kamer zit. Hij zit echter wel in cle uitgebreide vijfde kamer, In overleg met Ed
Weijdema en vertegenwoordigers van de TBO’s is besloten om hierover een brief te

schrijven aan de president van het Gerecht, omdat wij zorgen hebben over een eventuele
(zijdelingse of informele) betrokkenheid van de heer Marc van der Woude bij cleze zaak. Wij
zullen de president verzoeken te waarborgen dat de heer Marc van der Woude op geen
enkele wijze betrokken zal worden in deze procedure. Een kopie van de brief zal u uiteraard
worden toegezonden.
Voor wat betreft
proceshandehngen:

het

vervoig

van

de

procedure

verwachten

wij

de

volgende

verweerschrift Europese Commissie, inclusief eventuele excepties van niet
ontvankelijkheid;
conclusie van re- en dupliek, en mogelijk een afzonderlijke gelegenheid om te
reageren op de exceptie van niet-ontvankelijkheid;
pleidooi;
arrest/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 zal proberen een verlenging van termijnen te
bekomen. Daarnaast beschikt het Gerecht over procedurele instrumenten om de procedure
te verkorten, door bepaalde stappen zoals pleidooi of conclusie van re- en dupliek, over te
slaan. Een en ander hangt af van de verweren van de Commissie en de wijze hoe wij daarop
reageren.De gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot nietigverklanng 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 hoger beroep in te stellen bij het Hof van Justitie. Hieraan is een aantal
inhoudelijke en procedurele voorwaarderi verbonden. Indien dit aan de orde zou komen
zullen wij u hierover nader adviseren.

AKD: #4291781v2

•aiI
DATuM
ONS SENMERK
PAGINA

16 maart 2012
BR 750493
3 van 4

Wij zullen u OP de hoogte houden van het verloop van de procedure. Wij stelien voor dat wij
hierover tijdens bet aanstaande Proviriciale vakberaad van 5 april 2012 praktische afspraken
zullen maken.

3.

Kachtprocethre bij de Europese Commissie

Op 17 januari 2012 heeft Saskia van Holten de antwoorden OP vragen van de Europese
Commissie naar aanleiding van de reactivering van de klacht wegens onrechtmatige steun
aan do TBO’s naar do permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese
Commissle gezonden. Do antwoorden zijn kort daarop bij de Europese Commissie ingediend.

Een kopie van de brief met de vragen van de Europese Commissie is als
bijgevoegd. Een kopie van do brief met de antwoorden (inclusief bijiage) is als
bijgevoegd. Saskia van Holten heeft deze brief met bijiagen reeds aan iedereen
daarvan laten wij de bijiagen weg. Mocht u deze niettemin willen ontvangen, den
wij zuiks graag,

Bijage 3
BijIage 4
gezonden,
vernemen
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In bijiage S hebben wij een schets opgenomen van het procedureverloop bij de Europese
Commissie. Dit zal worden toegelicht tijdens het Proviriciaal Vakberaad van 5 aprH 2012.

4 Slotopmerklngen
Mocht
graag.

ii

nog vragen of opmerklngen hebben over beide procedures, dan vememen wij dat

Met vriendelijke groet,
Mede namens Pleter Kuypers,

I:
lets van Nuland
AKD

AKD:#4291781v2

Procesbesl ult Provinciewet

De gedeputeerde staten overwegen als volgt:
De Europese Commissie heeft blj beslulten van 13 juli 2011 (N308/2010) en 20 april 2011
(N376/2010) geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen
z,jn. Dit heeft tot gevolg dat (aankcop)subsidies die aan Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties zijn verstrekt onder het staatssteuntoezkht van de
Europese Commissie vallen. In het verleden verleende (aankoop)su ies zijn mogelijk
onrechtmatig verleend, waardoor een risico bestaat dat deze subsidies rriet rente
teruggevorderd moeten worden.
De gedeputeerde staten besluiten ingevoige artikel 158 Provinciewettot het instelien van
beroep tegen genoemd besluiten van 13 juli 2011 (N3O2/2010)er 20 april 201t
(N376/2010) en wijzen mr. P.H.L.M. Kuypers en mr, N. van Nuland dan wel een hunner
kantoorgenoten van het advocatenkantoor AKD, Louizalaan 2413, te (0-1050) &ussel,
Belgie aan om aile noodzakeiijke processuelehandelingen te verrichten ten behoeve van
het instellen van beroep tegen de genoemde besluiten bij het Gerecht van de Europese
Unie te Luxemburg, waaronder het
everueel nstellen van hoger beroep tegen het arrest
van het Gerecht.
2011

De gedeputeerde staten,
De secretaris,

AKD#3938210v1

De commissaris

de Rooj. Annet (AIU))
From:
Sent
To:
Cc

van Nuland, Nie (AKD)
maandag 10 oktober 2011 22:47
Weijdema, EF
Kuypers, Pieter ( AKD)
RE: Kosten I offerte vervolgvraag

Subject

Beste Ed,
Allereerst wens ik to benadrukken dat wij vereerd zijn met do opdracht die wij van bet P0 hebben ontvangeri.
Do opdracht betreft het Instellen van beroep bij hot Algemeen Gerecht van de EU namens de 12 provincies tegen de beschikklng van do European
cammissio van 13 juli 2011 (N308/2010) (en eventueel tegen do beschikklng van 20 april 2011 N376/2010). Daamaast betreft tie opdracht het
bljstaan van de provincies In do communicatie met het ministorle van EU over do klacht van do VGG bij do Europeso Commissle betreffende
aankoopsubsidlos die door do provlncles zijn verloend van 1993 tot hedon. Eventueel zullen or eveneehns caritacten warden onderhouden met hot
mlnisterle van BZK, Oak zullen In hot kader van boldo aspecten adviezen warden vertrekt over onder andere do to volgen stratogle on kanson en
bodrolgingen daarvan
-

Zoals Iktljdens bet Provlnclaal Vakberaad van 28 september 2011 al eangaf, is dit geen eenvoudige zaak met eon aanzleniljk nsico van verlies, ails
bet om do reden dat bet arrest in de “Duitse zaak do uitkomst van uw zaak zal beinvloeden terwiji U daar geen grip op hebt. Bovendlen kost hot
begeleiden van de verschlilende procedures In dit dossier veel bid. Ret opstellen van eon verzaekschnft waarmee bemep kan warden Ingestold bij
Gerecht dient uiterst zorgvuldlg te geschieden, hetgeen veei tijd zal vragen. 00k rot meedenken met hot ministerte van EU over de antwoorden op de
vragen van tie Eurooese Commissie naar aanleiding van do ldacht van do VGG zal vest bid vergon. Ret is lastig an, eon lnschattlng to makon van
hoeveol tijd or in doze opdracht zal zitten, omdat or nag voel onzekere factoren zijn. WIj weten imrners fist hoe do procedure btj hot Gerocht zal
veriopen, of or eventueel hager beroop zal warden i gesteld of hoe do European Commissle zal omgaan met do antwoorden die op vragon warden
gegeven. Bovendlen weten wij net wolke otappen do VGG zal nemen in do klachtprocedure on of zij ovontueel een katE geding zal starton tegen sort of
moor pravindos over de verstrekktng van koopsubsidles vaar verwervlng van natuur.
‘vaordoel voor zowol de provincies als voor do TOO’s is dat wlj beide groepen vertegenwoordigon n doze kwestie. 1-lierdoor kunnen sen aantal
1enposten wordon gedragen door beide groepen, omdat eon eantal elementon voor beide groepen relevant zljn. Dertk hier-blj aan een aantal
beroepsgronden tegen do beschlkklng van 13 jut 2011 Sri San hot meedenken met hot mlnisterle van EU. Maar or zijn oak elementen die spedliek zijn
voor odors groep afzonderltjk, zoals do motivaring van do ontvankelljkheid van hot beroep blj hot Garocht en een deet van do advlserfng. Voor de
goede arde benadruk ik nag bat hot IPO waarschijnhijk oak eon berekening zal macten doen maken van do oconomisch/8nanciêle offocton van
natuurverwervlng. Dat dient blj voorkeur eon oxteme partij to verrlchten, Do koston hiorvan zouden ochtor oak godeeld kunnen worden met do TOO’s.
Wlj schatten heel row In dat hot honorarium dat wIj aan do provirtcies In rekening zullen brengen voar onze bijstand in tilt dossier circa EUR 200000
zal bedragen (exduslef BTW, verschatten (denk aan griffiorediton, kosten van exteme partijen) en 10% kantoarkosten). Zoals gezegd is tilt slechts
eon ruwo inschatting, do kosten kunnen mcgelijk hager of lager uitvallert.
Mochten or nag vragen of opmer-iangert ztjn, aarzei dan flier am contact met mlj op to nernen.
Met vrlendelijke groet,
mode namens Pleter ltuypers,
Niets van Nuland
Advoceat
Eurcpees en i’lededinpingsrocht
AKO advocaten & notarissen
LouIzalaan 240

a- tote

Omseel

BeiglO
1: 4-31 aa 283 5865
Ms +32 477 867 762
.e- ‘t6a2535QsQ

arintden4aakdeu

Van: Wsljdema, EF rsiltz,:et.wondoeo@oztLnn
Verzonden: ma 10-10-2011 13:17
Aan: van Nutand, Niels (AKD Brussel)
Onderwerp: Kosten / offerte vervolgvraag
-

Ratio NIels.
Vanwege een bestuurtljk akkoord op eon vervolgopdracht san lullie zit 1< dnngend to wacflten op eon kostertoverzicht rn.b.t. tie vervolgvraag. Kan
or:tvangen?
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Schadd, Aniek (AKD)
From:
Sent:
To:
Cc
Subject

van Nuland, Mels (AKD Brussel)
dinsdag II oktober 2011 18:54
Weijderna, EF
Marieke de Groot
IPO/beroep Gerecht

Beste Ed,
Bijgaand zend 1k je een model procesbeslult toe voor het instellen van beroep bij het Gerecht van de
Europese Unle toe.
Zou jij dit willen toezenden aan GS van aVe provincies en ervoor willen zorgen dat aVe provincies dit
besluit zo spoedig mogelijk nemen. 1k zou graag de originelen terug ontvangen,
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Loulzaaan 240
B-1050 Brussel

Bege
T: +31 88 253 5085
M; +32 477 887 782
F: +31 88 253 5050

E: nvannuland@akd.eu

W: wwd,eu

I
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Schadd, Aniek (AKD)
From:
Sent
To:
Cc:
Subject

Weijclema, EF <eLweijdema@pzhnl>

Follow Up Rag:
Flag Status:

Follow up
Completed

dinsdag 4 oktober 2011 15:41
van Nuland, Niels (AKD Brussel)
Marieke de Groot
Vervolg opdracht

Hallo Niels,
Na overleg met Marieke en met het oog op de voortgang en continuteit wil ik je vragon een korte offerte I
werkbesohrijving toe te sturen naar aanleidng van de bespreking vorige week woensdag in het Vakberaad te Utre
Graag de offerte voorzien van een begroting, Het gaat in mijn beleving cm de uitwerking van een questionnaire, het
toesturen aan de provincies, TBO’s, verzamelen van de gegevens en de verwerking van de resultaten. In de tweede
plaats vragen wij jullie dan cm de uitwerking van een Beroepschritt (zo mogelijk gecombineerd met bet beroep van de
TBO’s) richting Brussel
Vanwege een vergadering van de BALG volgende week is het erg prettig als 1k uiterlijk as. maandag over een offerte
kan beechikicen, Gaat dat kikken?
vrendeUjke groeten,

Ed Weljdema
DeeIproqrammamanger EHS / ILG

Provnde ZuidHo{and AfdeUng Water en Green
ZukiHollandplein 1 Kamer D 410
Postbus 90602 2509 LP Den Haag
T 070 441 67 48
uidIan8.nI

-Wanneer u de provincle Zuid-Holland eon a-roe/i stuurt, ontvangt u b/noon 2 werkdagen eon reactie en bnnen twee weken eon
entwoorcL Al uw informat/n wordt vertmuw&ik behand&d. Pet-noons- of adresgegevens wet-den uitsluitend gebrulkt waarvoor u ze heeft
veretrekt. tiw c-mci/be bc/it wordt op eon goode en vethge men/er gearchsveerrl.
-Vreqen kunt u ste/len v/a bet coritactformulier,
Be green. teave t on the screen
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Schadd, Aniek (AKD)
From:
Sent
To:
Subject:

Weijdema, EF <efwejdema@pzhn1>
maandag 10 oktober 2011 13:18
van Nubnd, Niels (AKD Brussel)
Kosten / offerte vervelgvraag
-

Halo Nies,
Vanwege een bestuurlijk akkoord op eon vervotgopdraoht aan julie zit 1k dringend te wachten op een kostenoverzicht
mbt, de vervolgvraag. Kan 1k dit vandaag nog van je ontvangen?
Vtiendeljke groeten, d Weijdema
Deelprogramrnamanager EFIS / ILD
Provrnde Zuld-holland AfdeIng Water en Groen
Zuid-HollandgeLn 1 Karner D 410
Postbus 90602 2509 LP Den Haag
T 070 441 6746
wzc.giIhol(and0j

—Wenneer u de pro Wncie Zuid-Holland ceo c—mail stuurt, ontvangt u binnen 2 eerkclagen ceo react/c en bmnen twee weken ceo
antwoord Al uw informat/c wordt vertrouwel/lk behendeld. Persoons- of adresgegevens worden uitslultend gebruikt wearvoor u ze heeft
verstrekt. Uvi e-mnailbericht wordt op ceo goeda en vellige man/er geardilveerd.
-Vra pen kunt u stellen uta bet contactformuf/cr.
Be green, leeve It on the screen

1

Wieland, Gerard
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Weljdema, EF [ef.wedema©pzhnI)
vrijdag 23 september 2011 9:52
‘Holten, mr. S.E.A. van (Saskta); ‘NvanNuIand@akdeu’; A Schutter; Aijan Duits; Bert
Fhnterman; Erik van Moorsel; Geert Roozendaal; Wleland, Gerard; Hans van der Wiel;
Herman Arentsen; use van den Berg; Jan Spkerboer; Janny Geritsen; Johan Wedts de
Swart; Uesbeth de Jong; Maeike Pebesrna; Marieke de Groat; Marion Wimmers; Mark
Post; Mamix Koopmans; Melle Buruma; Michiel Sybesnta; Roeland Huilmand; Tanja
Jonker Walter Mornmersteeg; Weljdema, EF; Wilco Groenendijk
IFW: Extra vergadering Vakberaad Grond

Beste mensen,
1k knjg onizettend veel afmeldingen voor het extra overleg van het Vakberaad vogende week woerisdag. 1k ga eera
nieuwe paging wagen: lukt votgende week donderdagochtend? Graag sriel reageren.
vrhndeuJke groeten, Ed Welldema
Deaf programmarnanaqer EHS / ILG
Province Zuid-Holland I Afdeling Water en Groan
Zuid-Hoflandpiain 1 I <amer D 4.10
Posthus 901302 2509 IP Dan Haag
T07044113748

-Wannear u de prcwincie Zud-HoI1arid een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen aen reactie
en binnen (wee waken een
antwoord. Al uw informatia wc,ttt vertrcuwehjk behandeld. Peroone- of adresgegeveiie worden
uitsiwtend gebruikt waarvoor U ze heeft
Uerstrekt. Uw e-maiiljerscht wordt op een gaede en veilige menier gearchweerrL
-Vragen kunt u stellen via hat <flQjj
Ba green, leave ft on the screen

Van: Berg-de Boer, use van den [madto:lIse.van,den.berg@provlncie-utrecht.nlJ
Verzonden: vrijdag 23 september 2011 9:39
Aan: Weijdema, EF
Onderwerp: Fw: Extra vergadering Vakberaad Grand
Hol Ed,
Zoals 1k al zel: 1k ben er ook niet op woensdag en heb ook voorkeur voor een andere dag. 1k vind het
heel positief dat
Saskia erbij wit zijn, want wellicht krijgen we ze mee in het indienen van bezwaar in Brussel (waar
onze jurist
overigens groot voorstander van is).
Aisle bet verzet, zal ik rnhjri uiterste best doeri am mo agenda vrij te maken, Liever niet a.s. Oonderciagmiddag.
Andere optie: na woensdag overleg plannen in kielner verband met eI&i.
Groetjes, use
Van: Holten, mr. S.E.A. van (Saskia) (maiIto:se.a.van.ho1ten@minlnv.nlj
Verzonden: Thwsday, September 22, 2011 05:29 PM
Aan: Wejdema, EF <ef.weijdema@pzhnI>; NvanNuland@akd.eu <NvanNuland@akiieu>; Schutter, Ad
de
<a.schutter@staatsbosbeheer.nI>; Arjan Duits <Arjen.Duits@flevoIand.nI>; Bert Flinterman
<EFlinterman@brabant.nl>; Erik van Moarsel <evmoorsel@brabantnl>; Geert Roozendaal
<g.roozendaaI@prvI1mburg.n>; Gerard Widand <g.wieland@prv.gelderland.nl>; Hans van der Wiel
<HvdwIeIZ@brabantnl>; Herman Arentsen <HJArentsen@overijsseLnI>; Berg-de Boer, Ilse van den; Jan
Spijkerboer <J.Spijkerboer@Natuun’nonumentennl>; Janny Geritsen <gerrltsenj@noord-hollancLnl>; Johan
Wedts
de Swart <jc.wedts_de....swart@zeeland.nI>; Uesbeth de Jong <edejong@lryslan.nb; Pebesma, ir. N. (Maelke)
<M.Pebesma@minlnv,nI>; Marieke de Groot <MdGroot@ipo.nl>; Marion Winrners <M.Wimmers@drenthenl Mark
>;
Post <rTtpost@provhlciegroningen.nl>; Koopmans, drs. iN. (Marnix) <j.m.koopmans@minlnv.nI>;
Melle Buruma
1.

<M.Burunia@drentslandschap.nl>; Michiel Sybesma <m4.sybesma@fryslan.nl>; René Gljsbertse
<gijsbertsernoord-holland.nl>; Huilmand, mr. R. (Roeland) <r.huiln,and@mlnlnv.nl>; Tanja Joriker
<TMJenker@drenthe.nl>; Mornmersteeg, Ing. W.G.M. (Walter) <W.G.M.Mommersteeg@minlnv.nl>; Wilco
Groenenddk <WJ.Groenendijk@overijsseI.nl>
Onderwerp: RE: Extra vergadering Vakberaad Grand
Dag Ed,
We zouden graag bij hat overleg aanwezig zijn, rnaar de woensdag komt ons niet ult 1k werk niet op woensdag
en
mijrt collega heeft al aen ander overleg stean. Is hat echt niet mogelijk het overleg te verplaatseri.
Groet Saskia
yarn Wetjdema, EF [rnaflto:ef.weijdema@pzh.nhj
Verzonder dinsdag 20 september 2011 14:17
Aan: t-lolten, mr. S,E.A. van (Saskia); ‘NvanNuland@akd.eu’; Schutter, Ad de; Arjan Duits; Bert Fllnterman;
Erik van
Moorsel; Geert Roozendaal; Gerard Wieland; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; use van den Berg;
Jan
Spijkerboer; Janny Geritsen; Johan WadIs de Swart; Uesbeth de Jong; Pebesma,, ir. M. (Maeike);
Maneke de Groat;
Marion Wimmers; Mark Post; Koopmans, drs. J.M. (Marrdx); Melle Buruma; Midilel Sybesma; René Gijsbertse;
Huilmand, mr. R. (Roetand); Tanja Jonker; Manimersteeg, ing. W.G.M. (Walter); Weijdema, EF; Wilco Groenendijk
Onderwerp: Extra vergadering Vakberaad Grand
Urgentle: Haag
Beste mensen,
Graag rtodlg ik jullie ult voor een extra vergadering van hat Vakberaad Grand op woenedag 25
september,
aanvang 9,30 -11.30 cur. De vergaderirtg vlndt plaats bij OLG, Herman Gorterstraat 5 te Utrecht.
As. maandag 26 september levert AKO een concept advies dat wij dan volgeade week woensdag
bespreken.
Vervolgens wordt dit in de werkgroep pMJP van 29 september en de BALG van 13 oktober besproken.
Onderstaartd
treffen julile de offerte van AKD aan, deze offerte is inmiddels goedgekeurd.
VriendeIjke groeten, Ed Wejdcma
DeeIirogrammamarieger EHS / ZLG
Provincie Zwd-Holtand Afdeiing Water en Groen
Zud-Hollandplein 1 (amer 04.10
Postbus 90602 I 2509 LP Den Haaq
1 070 441 6748

W.Jb9llfl.ril

Wanneer u de provinrie Zuid-Holiancj eer, e-mail stuurt ontvangt u birmen 2 werkdagen
ceo mactie an hThnen twee waken aen
.antwoord. Al uw informatie wordt vertrouweik behandeld. Peisoons- of adresgageven
s worden uitsluitend gebruikt wearvoor u ze heeft
verstrekt. 11w e-maiiberfcht wordt op een goede en veilige manier geerchiveerd.
-Vragen kunt u stellen via bet contactformuller.
e grefin, Ieve tt on the screen

Offerte AKD:
Geachte mevrouw De Groat,
Naar aarileiding van ons gesprek van afg& open vrijdag (9 september 2011), bericht ik u als volgt.
U gaf aan geadviseerd te willen warden rtaar aanleiding van de brieven van Stibbe (namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters) die ella provincies recentelijk hebben ontvangen. In dit advies
zouden
de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: korte schets actitergronden, juridisehe inkadering,onder meer
nsico’s
year de provincies ten aanzien van bet verledenlhedert/toekomsi, pragmatische suggesties voor
actuele subsidiering
en advies reactie richting Stibbe. Tevens zou u graag een concept brief onivangen die de provincies
in reactie op
voomoemde brief van Stibbe, aan Stibbe kunnen zenden.

2

1k ben herald deze opdracht te aanvaarden en schat in dat 1k voomoemd advies en de genoemde concept brief voor
een be&ag van tussen EUR 5000 en EUR 7.500 aan honorarium (exclusief 10% kantoorkosten, BTW en evenluele
verschotten) kan uitvoeren. Deze kostenlnschatting geldt enkel voor hot opstellen van beide documenten. Indian u
nadlen eon bespreklng wenst to plannen of nader geadviseerd wenst te worden, zullen hierover nadere afspraken
kunnen worden gemaakt, danwet zal 3k op basis van mijñ uurtarief werken (niomenteet EUR 315).
1k vetwacht hot advies en de concept brief eind week 30 ! begin week 39 aan u te kunnen afgeven, indian 3k nog doze
week opdracht van u krg
In aanvulling op hot voorgaande zijn nog enkete zaken van belang. Zoals wij ook hebben besproken, treedt AKD in
daze kwestie met atleen voor uw organisatie op maar ook voar de Vereniging Natuurmonumenten de 12
Landschappen, de Provincie Geldenland (inzake Landgoed Biljoen) en do Provincie Utrecht (inzake Landgoed Do
Paltz). Na overleg met alle partijen, gaan wij ervan ult dat zich geen betangenconflict zat voordoen. Dit Iaat onveilet
dat dit risico a(tljd beslaat Indien in do toekomst om wat voor reden dan odc de belangen van do genoemde partijen
uiteen zouden open, zou mogelk een belangenconflict kunnen oritstaan. Oft zou ertoe kunnen teiden dat wj in die
hypothetische sftuatie mogelijk geen van do partijen meer zouden kunnen vertegenwoordigen in deze kwestie. Mocht
u op enig moment signaleren dat do belangen van genoemde partijen uiteen gaan (open. dan verneem 1k groag van
U.

Vooraisnog ben 3k van mening dat u vooral een groot voordeel heeft bij daze situatie, vanwege de kennis die wij
inmiddels van deze materse hebben verzametd, Uw dossier ken profiteren van do infomialle en documentatle die mn
collega Pieter Kuypers en 3k ten behoeve van do genoemde dienten hebben verzameld. Dit tevert u tevens eon
finaricteel voordeel op omdat doze matene betrekkehjk angewlkkeld is en bet veel td vergt om je hienin te verdiepen
Wj hebben voorts do afspraak met onze andere ctiênten dat wij nuttige informatie ull hun dossiers kunnen
uitwisseten. U hebt bier eerder at moe ingestemd, maar mocht u dear op heden problemen moe hebben dan verneem
3k graag van u. AKD zal hierrnee vanzelfsprekend niet lichtvaardlg omgaan en per document beoordeteri of hot
uitwisselen ervari uw betangen niet zal schaden, Bij twijfel zat 1k vanzetfsprekend vooraf uw toesternming vragen.
Graag verneem 3k uw reactie naar aanleiding van doze email. Indien u akkoord gaat met deze offerte, zal 3k mijn
werkzaarnheden aanvangen. U zal geen afzondert4ke opdrachtbevestiging ontvangen, omdat 1k doze adviesvraag zal
behandelen in hot kader van bet dossier dat 3k in bet venleden heb aangemaakt. In de opdrachtbevestiging die u toen
hebt onivangen, steen de voorwaarden op basis waarvan (in aanvulting op hot voorgaaride) deze zaak zal
betiandelen.
Mocht

u

overigens nog vragen hebben over doze offerte, dan vemeem 1k graag vail u.

Met vniendetijke groot,
redo namens Pieter Kuypers,
l4feIs van Nuland

Met vriendelijke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
B-1050 Snissel
Beigie

Dit berictht kan informatie bevatten die niet voor u is besteind, Indian u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusiev’elijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hat bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan bet e1ekronisch
verzenden van beri.chten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
3

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 daniage of any kind
resulting front the
risks inherent in the electronic transmission of messag
es.

4De inforrnatie verzonden met dit bericht is ultaluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik
van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. OpenbaannakingvennenigvuEdiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze
inforrnatie aan derden is niet toegestaan.
Ret is mogelijk dat tijdens bet transport van dit bericht fouten zijn wltstaan zodat
het bericht onjuist is overgekomen. l4iervoor
kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennert Uitslnitend het door de bevoegde persons
dan weE het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren ii om bij twijfel over juistheid
de
olvolledigheid contact met ons op
te nemen.
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Wieland, Gerard
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Weijdema, EF [etwegdema@pzhriIl
maandag 14 november 2011 9:53
A. Schutter Arjan Duits; Erik van Moorsel; Geert Roozendaal; Wieland, Gerard; Hans van
der Wiel; Herman Arentsen; use van den Berg; Jan Spijkerboer; Janny Geritsen; Johan
Wedts de Swart Liesbeth de Jong; Maeike Pebesma; Y1arieke de Groot; Marion
Wimmers; Mark Post Mamix Koopnians; Melle Buruma; Michiel Sybesma; Roeland
Huflmand; Tanja Jonker Walter Momrnersteeg; Weijdema, EF; Wilco Groenendijk
Hollen, mr. &E.A. van (Saskia); ‘van Nuland, Niels CAKE) BrusseI)
Dossiers

Urgenhie:

Hoog

-

Beste mensen,

Zoals afgesproken sturen w de dossiers aan:
Tav. Niels van Nuland enlof Pieter Kuypers
Postbus 4714
4803 ES BREDA
Vrlend&iJke groeten, Ed Wdenia
Deelprogrammemariager EHS / LG
PrQvincie Zuid-Hoflard j Atdehng Water er Groen
Zuid-Hoflandpiein 1 Kamer 0410
Poetbus 90602 2509 IP Den Haag
T 070 441 6748
j-hobnd,n

Wanneer a de provincie Zwd-Holtand eon e-mail staurt, ontvangt a binnen 2 werkdsgen aen react,e n brnnen twee weken
aen
antwoord. Al uw informatie wotIt vertrouwelijk behandeld, Persaons- of edres’egevens worden uitaiuitend gebruikt wearvoar
a ze heeft
veratrekt. 1.1w e-mailbericftt wordt op eon goode en vellige mentor gearchiveerd.
-Vragen kant a st&len via hot conla formui/er.
e green, leave It on the acreen

1

Wieland, Gerard
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijiaqen:

Weijdema, EF [ef.wedemapzh.nl
dinsdag 29 november2011 13:02
A. Schutter; A4an Dults; Dé Diwan; Erik van Moorsel; Geert Roozandaal; Wieland,
Gerard; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; Use van den Berg; Jan Spjkerboer; Janny
Geritsen; Johan Wedts de Swart, Liesbeth de Jong; Maeike Pebesma, Marieke de Groot;
Marion Wimmers; Mark Past; Mamix Kcopmans; Melle Buruma; Michiel Sybesma; Peggy
van het Veer-Damen; Roeland Hullrnand; Tanja Jonker; Walter Mommersteeg;
Weijdema, EF; Wilco (3roeriendijk
Vnon, JH; Erven, MPAH, van; Kulle, JG, ter; van Nuland, Niels (AKO BrusselY; ‘Holten,
mr. SA van (Saskiay
FW: Versiag gesprek Europese Commissie natuursubsidies
Model procesbesluit.xls
-

Beste mensen,
Vorige week is overteg geweest met de Europese Commissie, zie onderstaande weergave.

Nogmaals wit 1k benadrukken dat het noodzakelljk is dat alle proviricies een procesbesluit vastsiellen, ondertekenen
en opfturen an MD. In b1jaand overzicht heb 1k de stand van zaken bijgehouden. Dit betekent dat 1k nog geen
reactle heb oritv$ngen van de provincles: Brabant Gelderland Flevoland Noord-Holland Groningen
Frtastand. GMRNE P0EDtfl!!!
-

-

-

-

-

Vriendalljke graeten, Ed Weijdema
Deelprogrammamanager Et-IS / hG
Prouhide Zuid-Hottand Ardeling Wat-er an Groan
Zuid-Hollaridpleiri I. Kamer D 4.10
Potbus 90602 I 2509 U’ Den Haag
T 070 441 67 48
WWl

-Wanneer it de pravinde Zuid-Hollend aen e-mail stuort antvangt it binnen 2 werkdagan een reactie en binnen twee
waken eesi
antwoord. Al uw inforniatie wo,dt vertrouweluk behand&d. Persoons- of adresqege vans worclen uitsluitend gebrutkt wearvoor
it ze heeft
verstrekt. Uw e-rnailbericht wordt op een goede en velilge menier geerchiveerd.
-Vragen kunt it stellan via het
Be qrnen, leave It on the eereen

Van: van Nuland, Nies (AKD Brussel) [mailto:NvanNuland@akd.euj
Verionden: dlnsdag 29 november 2011 12:10
Aan: Hank Bartelink; Jan Spijkerboer; Weijdema, EF; Marleke de Groot
CC: Holten, mr. S,E.A. van (Saskia); Kuyper, Pleter (AKD Brussel); van der Velden, Maria (AKD Brussel)
Onderwerp: Verstag gesprek Europese Commissie natuursubsidles
—

-

-

Beste dame en heren,
Zoals u weet heeft afgelopen donderdag 24 november 2011 een gesprek bij de Europese Commissle
plaatsgevonden, In mIjn hoedanigheid als advocaat voor de Provincies heb 1k dat gesprek mogen
bijwonen. 1k zal hieronder een beknopt verstag geven van dit gesprek.

I

Gesprekspartnrs:
rigftte l3enner (EC), Roosmarijn Schade (EC) en Patricia f.) (EC)
Dirk Jan Jans (ELI), Saskia van Holten (ELI) en Niels van Nuland (AKD)
Locatle
kantoren Europese Commissie, DG COMP
Aaileidhig:
klachtprocedure over beweerde onrechtmatige steunverlening; aankoopsubsidies aan ThO’s. Informele
fase.

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem 1k deze graag.
Met vriendelijke groet.
Nes van Nutand
Advocaa
EuroDes Cn Mededngingsrecht
AKD advacaten & notarssen

LouiaIaan 240
B- 1050 Elrussel

T: +31 88 253 5085
M +32 477 887 782
+31 88 253 5050
nvinnuIdnd@akceu
W; kdu
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Wieland, Gerard
Van:
Veizonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Bijiagen:

Weijdema, EF (ef.weijdemapzhnl]
woensdag 21 december 2011 14:50
‘Arjan Duits’; ‘De Diwan’; ‘Erik van Moorsel’; ‘Geert Roozendaal’; Wieland, Gerard; ‘Hans
van der Wier; ‘Use van den Berg’; ‘Janny Geritsen’; ‘Johan Wedts de SwarV; ‘Liesbeth de
Jong’; ‘Marion Wimmers’; ‘Mark Posr; Pqlichiel Sybesma’: ‘Peggy van het Veer-Damen’;
Tanja Jonker’; ‘Wilco Groenendijk’
‘Marieke de Groot’; ‘Walter Mommersteeg’; ‘van Nuland, Niels (AKD Brussel)’
Beroepsschritt AKD
AKDPVW-#4090256-vl -Verzoekschrift_art_263par_4_VWEIJJPOpdf
-

Beste mensen,
Vanochtend samen met de ThO’s (Natuurmonumenten en de Landschappen) en AKD
gesproken over
een eerste versie van een aeroepsschrift bij het Gerecht, zie bijgaand. Het betreft een
eerste versie en
zeker nag geen volledig ultgewerkt exemplaar. Toch stuur 1k jullIe deze versie
door zodat juille een
beeld hebben van de richting waar het heerigaat, De tekst Is nog ruw en bevatten nag fouten,
de
komende dagen zal hard gewerkt warden richtlng een definitief concept.
De planning is dat dit concept op 28 december ass. aan Julie wordt gemalid. Vervolgeris
wIl ik julIe
vrageri am uiterlijk 4 januari 201.2 vóôr 1.6.00 uur JulIe opmerklngen direct aan
Niels van Nuland
van AKD te mallen. AKD heeft dan nag een aantal dagen de gelegenheid am de reacties
te verwerken
en het stuk definitlef te maken. Het Beroepsschrift moet op 9 januari 2012 worden
ingeleverd,
Met betrekking tot julie commentaar stel 1k voor te coricentreren op feiten en niet op
juridische
componenten, hiervoor hebben we immers AKD lngehuurd en een volmacht gegeven middels
de
Procesbeslulten. Een uitgebrelde juridische toets zou sawieso niet passen binnen de beschlkbare

tijd.

1k begrijp dat de vraag middenin de olieballen, zevenklappers, etc. vaft en dat een
aantal van jullie
mlsschien niet werkt, maar 1k ga er van ult dat een grootst gemene reactie” voldoende
moet zijn voor
de provinciale input. Eenzelfde proces wordt binnen Natuurmonumenten en de Landschappen
georganiseerd dus oak van die z[jde een reactie op feiten.
Rest mu julie nog fijne feestdageri te wensen en het alterbeste voor 2012 en alvast
bedankt voorjullie
reactie op het Beroepsschriftl
VrlendeflJke groeten, Ed WeJdcma
Deelprogramman9anager EHS I ILG

Proviricie Zij,d-Hofland Afdeling Weer en Groen
Zuki-Hoflandpiein 1 Kamer 0 4.10
Postbus 90602 2509 LP Den Haag
T 070 441 67 48

Wenneer u de proWncje Zuid-Holland can e-mail staurt, ontvangt u b/nnea 2 werkdagen
een re.actie en binnen twee waken ean
antwoord. Al uw informatle wordt vertrouwelijk behen&ld, Peroons- of ad, geeven wotden
ui(sluitend gebnilkt waarvoor ii ze heaft
verstrekt. (1w a-ma//bandit wordt up can goede en veilige manier gearchiveerd.
-Vigen kunt u ste/len vie bet co’tacffgcuwiier.
-

ee greee ‘eave it on the ecreen

Wieland, Gerard
Van:
Veizonden:
Aan:

Onderwerp:

Weijdema, EF Lef.wedernacpzh.nh1
dinsdag 6 maart 2012 14:22
‘van Nuland, Niels (AKO Brussel)’; A. Schutter Arjan Duits; Dé Diwan; ErIk van Moorsel;
Geert Roozendaal; Wieland, Gerard; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; Hettie
Schalten; use van den Berg; Jan Spijkerboer; Janny Geritsen; Jahan Wedts de Swan;
Leontien Krul; Lolanka van der Perk; Marcel Roersma; Marieke de Groat; Marion
WImmers; Mark Post; MelIe Buruma; Michiel Sybesma; Peggy van bet Veer-Dmen;
Tanja Jonker Wafter Mommersteeg; Weljdema, EF; Wflco Groenendijk
FW: Bijeenkamst Vakberaad Grond
-

Beste mensen,
Op basis van de binnengekomen reacties stel 1k voor om de eerstvolgende vergadening van bet Vakberaad Grand te
plannen op donderdag 5 april, aanvang 1330 uurEen agenda za 1k zo snel mogelijk rondstureni. Aan de
voorgestelde agendapunten is toegevoegd:
•
•

nieuwe subsidieregeling uitwerking model
naast uitputting leenfaciliteit, afronding leenfaciliteit (bet voorstel van yang jaar)
-

De vergadering zal zoals gebruikelijk in Utrecht plaatsvinden. DIG is inmiddels verhuisd, bij de agenda zat 1k oak een
Iocatiebeschnijving voegen,
Vriendelljke grocten, Ed Weijdema
Deeiproqrammamanager EHS / ILG
Provincie Zuid-Hollend Afdeilng Water en Groan
Zuid-Iiollandplain 1 I Karner D 410
Postbus 90602 I 2509 LI’ Den Haag
T 070 441 67 48
www.zuld-hpiipnd.rI

-Wanneer u de prouincie Zuid-Halland een e-mail stuurt. ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie
en binnen twee waken aen
anlwoord. Al uw informa tie wordt vetrouwehjk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend
gebruikt waarvoor u ze heart
,,erstrekt. Uw a-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.
Vragen kunt u stellen via het cntfeamiffer
So graen, cave It on the acreen

Van: Weijderna, EF
Verzor,den: vnijdag 2 maart 2012 10:10
Aan: A. Schutter; Arjan Duits; Dé Diwan; Erik van Moorsel; Geert Roozendaal; Gerard Wietand; Hans van der Wiel;
Herman Arentsen; Hettle Scholten; RIse van den Berg; Ian Spjkerboer; Janniy Geritsen; Johan Wedts de Swart;
Leontien Krul; Marcel Roersma; Marieke de Gmot Marion Wimmers; Mark Post; Melle Bururna; Michiel Sybesma;
Peggy van bet Veer-Damen; Tanja Jonker; Walter Mommersteeg; Weijdema, EF; Witco Grcenendijk
CC: ‘van Nuland, Niels (AKD Brussely
Onderwerp: Bijeenkomst Vakberaad Grand
-

Bests mensen,
Na een vergaderdip wil ik proberen het Vakberaad Grand weer bij elkaar te krgen. Verschillende ontwikkelingen
hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden, het is flu zinivol am als gezamentijke provincies en TBO’s deze punten
langs te lopen en te bespreken. Daamaast moeten we (samen met IPO) inventariserert welke rol bet Vakberaad
in de
toekomst heeft. Als agenda denk 1k ann de volgende onderwerpen:
•
•

Benoep nieuwe regeling grondaankopen EHS
Klacht VGGIStibbe

a

•
•
•
•

Kort geding VGG
Gevogen staatssteun problernatiek
Uitkomsten onderhandelingsakkoord rk-provinces en Invulling grond voor grand principe
Uitputting Ieenfacditeit
Functioneren Vakberaad Grond

Graag wfl 1k bij julie inventariseren wanneer een bijeenkomst van bet Vakberaad het best kan plaatsviaden. 1K heb
twee momentan, kunnen Julie reageren welce moment scbikt? Vooraisnog ga 1k er van uit dat een vergaderirig b
OLG in Utrecht ken plaatsvinden,
Potentiële vergaderniomenten:
1. donderdag 29 maart, aanvang 13.30 uur
2. donderdag 5 april, aanvang 13.30 uur
Graag hoar 1k julie reactie.
Vrlendelijke groelen, Ed Weijdenia
Oeeiprogrammarnanager EHS / tLG

Pravincle Zuid4lolland Afdeing Water en Groen
ZuidHoIlandpeini I Kamer 0 410
Postbu 90602 2509 LP Den Haag
T 070 441 67 48

wb

-Wanneer u cle provincie Zukf-f-iollirnd een e-mail stuurr, ontvangt v binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een
antwnord. Al uw informatae wardt vertrcuwefijk bahandeld, Persoans- of adresgegevens warden uitslwend gebruikt waarvoor u e heeft
versfrekt, Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gee rchiveerd.
-Vregen kunt u stel!en via bet cuntactform viler.

Sn grnen, leave It on the acNeJi
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Wieland Gerard
Van:

Weijdema, EF [ef.weijdema@pzhn]
vrijdag 7 oktober 2011 10:56
A. Schutter; Arjan Duits; Erik van Moorsel: Geert Roozendaal; Wielarid, Gerard; Hans van
der Wie); Herman Arentsen; use van den Berg; Jan Spkerboer; Janny Geritsen; Johan
Wedts de Swart; Liesbeth de Jong; Maeike Pebesma; Mareke de Groot; Marion
Wimmers; Mark Post Mamix Koopmans; Melle Bururna; Michiel Sybesma; Roetand
Huilmarid; Tanja Jonker Walter Mornmersteeg; Weijdema, EF, Wilco Groenendijk
FW: Vragenlst provincies
AKDPVW43929440-v2-VragenIijstokt_2O1 1 .doC

Verzonden:
Aan:

Onderweip:
Bijiagen:
Beste mensen,

Bijgaand can vragenhijst van AKD
het laatste, ii
Vakberaad c

qenaakttdens

.

Dc vraag is of de invulling van de vragenlijst met priodteit door jullie kan worden opgepakt met het dringende
om deze uiterlijk volgende week vrijdag weer aan mij retour te sturen,

verzoek

Alvast bedankt voor juuie medewerkingi
Vriandelijke groeten, Ed Welidema
Deelprograrnmamanaqer EHS / ILG

Prvnde Zuid-Hoiland Afdehng Water en Groan
Zuid-Hoflandplein 1 Karner 04.10
Posthus 90602 2509 IP 0n Haag
T 070 441 6748
nt

-Wanneer u de pravmcie Zwd-1-lolland een e-mail stuurt, ontvengt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee
weken een
antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwel/k behandeld. Peg-goons- of adresgagevens worden uitslui’tencf gebrvikt waarvanr
u ze heeft
ve,strekt. Uw e-mailbeneht wardt op een goede en veillge menier Oearchiveerd.
-Vi-agen kunt u stellen vie hat contactformuller.
Be qreen, leave It an the screen

Van: van Nuland, Niels (AKD- Brusse) [mallto:NvanNuland@akd.eul
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2011 8:33
Aan: Weijdema, EF
CC: s.e,a.vanholten@minlnv.nl; MdGroot@lponl; van der Velden, Maria (AKD
Onderwerp: Vragenhijst proviricles

Brussel)

Geachte heer Weijdema,
Beste Ed,
8gaand zerid 1k u een vragenhjst toe, zoals besproken tijdens het vakberaad vorige week. Mag ik u vragen deze Iijst
te verspreiden onder de provincies met hat verzoek de vragen Ic beantwoorden. Hat zou prettig zljn als de
antwoorden op de vrageri uiterlijk volgende week vrijdag 14 oktober 2011 aan mu loegezonden zouden kunnen
worden.
Hat model procesbesluit volgt op korte terrnijn.
Mochten hierover nog vragen of opmerklngen zijn, aarzel dan niet rnij te contacteren.
1

Met vriendefijke groet,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingngsrecht
AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
8-1050 Brusse(
OeIg8
T: +3i 88 253 5085
M: +32477887782
F: +31 88 253 5050

2

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonderi,
iordt u verzocht dat nan de af sender te melden en het bericht te
verwij deren.
De Staat aanvaaxdt geen aaasprakelikheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risicots verbonden aan liet 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 mistaker you
are recuested to inform the sender and delete the mesaqe.
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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Wieland, Gerard
Van:
Veronden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Holten, mr. SEA. van (Saskia) [se.avan.holten@minlnvnlI
vrijdag 30 september 201111:06
Wedema, EF; Schutter, Ad de: Arjan Duits; Erik van Moorsel; Geert Roozendaal;
Wieland, Gerard; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; ilse van den Berg; Jan
Spijkerboer Janny Geritsen; Johan Wedts de Swart; Liesbeth de Jong; Pebesma, ir. M.
(Maetke) Marieke de Groat Marion Wammers Mark Post Koopmans drs 3 M (Marntx)
Melle Buruma; Michiel Sybesma; Huilrnand, mr. R, (Roeland); Tanja Jonker;
Mommersteeg, ing W,GM. (Walter); Wilco Groeriendljk
NvanNuland@akd.eu; Erven, MPAH. v; Steensel, PW, van; Vroon, JH
RE: Terugkoppeling bijeenkornst Vakberaad Grond 28 september 2011

Dag allemaal,
Nog een toevoeging op de terugkoppeling van Ed (punt 6). Het Rjk bekijkt nag hoe moet warden omgegaan met
subsidieverlening op basis van de huidige PNB-regeling in het licht van de beschikking van de Europese Commissie.
Er is dus nag geen beslissirig genomen.
Grant Saskia van Holten
Van: Weljdema, EF [malft:o:ef.weijdema@pzh.nl]
Verzanden: woensdag 28 september 2011 14:30
Aan: Schutter, Ad de; Arjan Duits; Erik van Moorsel; Geert Roozendaal; Gerard Wielanci; Hans van der Wiel; Herman
Arentsen, use van den Berg, Jan Spijkerboer, Janny Geritsen, Johan Wedts de Swart, Liesbeth de Jong, Pebesma, ir
fri. (Maeike); Marieke de Groat; Marion Wimmers; Mark Post; Kooprnans, drs. J.M. (Marnix); Melle Buruma; Michiet
Sybesma; Huilmand, mr. R. (Roeland); Tanja Jonker; Mommersteeg, ing. W.G.M. (Waiter); Weijdema, EF; Wilco
Groenendijk
CC: Holtsn, mr. S.E.A. van (Saskia); ‘NvanNuland@akd.eu’; Erven, MPAI-i, van; Steensel, PW, van; Vroon, )H
Onderwerp: Terugkoppeiing bijeenkomst Vakberaad Grand 28 september 2011.
Beste mensen,
Van ochtend hebben we in klein verband gesproken met AKD over bet advies staatsteun Bescbikking EC 14 juli
2011. Hierorider heb ik de uitkomsten van deze bespreking samerigevat en gestuurd naar iie Zuid-Hollandse pMJP
vertegenwoordiger en de secretaris pMJP. Zien juttie raog kans om jullie pMJP vertegenwoordiger de banaderen I
informeren op basis van dit advies?
-

De volgende punten I advies vanuit bet Vakberaad:
1

Het Vakberaad adviseert arc AKD vervolg)opdracht te geven year bet uitwerken van nen beroep tegen de
beschikking van de Eurapese Commissie van 13 juli jL Het Is wenselijk wanneer provincies en TBO’s in dit
beroep gezamenlljk optrekken. De publicatie van de beschikking heeft nag niet plaatsgevonden maar wordt
eec dezer dagen verwacht. Daama is er 2 rriaanden en 14 dagen de tijd op in beroep te gaan. Het is de
bedoeling dat er forrneel wet 2 beroepen (TBOs en previncies) de deur uitgaan maar dat de inhoud op elkaar
is afgestemd. De provincies zutlen In één beroep alien met naam warden gemeld (er hoeven dos geen 12
beroeperi de deur ult). 1k krijg z.s.m. van AKD eec zogenaamd ‘procesbesluiV toegestuurd dat 1k zal
roridsturen naar de proviricies en behandeid meet worden in atie GS’en. Daarmee kan AKD namens de
provincies handelen, uiteraard wordt bet beroep behandeld in GS, maar cnn formele goedkeurlng van bet
beroep door GS past naar verwachting niet binnen de gesteide termijnen waarbinrien moet warden
gereageerd. De kosten van AKD zulien in gezamenlijkheid provincles (en dus oak de TBO’s) moeten worden
i in
in
‘—“

2.

3.

‘——‘——

ke brief gestuurd nLI Wet zal over ongeveer 34 weken door
de provincies een procesbrief aan S
warden nagestuurd waarin ri ieder geval wordt gemeld dat “wij ons
cog beraden”. Hieraan zijn geen nsico’s verbonden zolang de provincies niet meer gronden zulfen
doorleveren op basis van de huidige, oude PNB-Regeling.
.. ..

I

In de derde plaats zal AK!) (in overleg met het Rijk) de mogelljkheden verkennen ‘ian een interventie op de
klacht die de WG heeft ingediend bij de Europese CommissieDoeI hiervan is om te voorkomen dat er strak
sprake is van onrechtrnatige staatssteun en dat de provincies worden geconfronteerd met een terugvordering
van alle subsidiebeschlkkingen sinds I 999i)
5. In overleg met bet IPO zal ik verkennen of ér mógeIkheden zijn om in ovefleg te treden met de WG die de
klacht In Brussel heeft liggen en opdrachtgever is voor de brief van Stibbe. Doel Is am langs do minnehjke
weg overeenstemmirig proberen te bereiken met de
worc klein i

4.

-

6.

ei hot Vakberaad Grand is om nu geén gronden meer door te leveren aan do TBOs en S8B.
Cok SBB behoort namelijk tot de categorle waar Stibbe zich op richt orndat gronden om niet’ aan S8
worden toegeleverd. Hot Rijk gal in bet overteg aan nog wel groriden aan SBB door to leveren, dat is dan
uiteraard risico en kosten van het RIJkI
7. Het Vakberaad Grand adviseert om de huidige PNB-Regeng formeel terug te trekken. Provincies waar nag
(afrondende) doorlevering plaatsvlnden benutten nag eon periode van circa 3 weken om doze afronding
mogelijk to maken, cok daarna de Regehng intrekken. Voordeel van hot intrekken van do huidige PNB
regeling is dat we daarmee eeri signaal atgeven (met name rictiting WG en particulieren) dat we niet rneer
op de huidige voet zullen doodeveren. Intrekken heeft geen nadelige consequenties omdat bet budget ult do
PNB-leenfacijteft toch op is en er formeel geen doorleveringen meer kunnen plaatsvinden.
8, In do Iaatste plaats zal bijgaande brief valgende week aan de BAIG warden voorgelegd. Do brief omvat eon
format voor eon provinciale reactie am do nieuwe Regeling voor grondaanko pen EHS nu niet vast te stellen
vanwege hot onthreken van dudeIijkheid over do financiële en administratieve gevolgen van do Regeling.
Afspraak was namelijk dat bet Rgk doze duidelljkheid zou geven, dat is nag niet gebeurt. 1k bob de brief
bijgevoegd, misschlen kun je hem uitdeleri en hot voorstel van hot Vakberaad overnemen?

Vriendelijke groeten, Ed Weijdema
Dcelprogrammamenager EHS / iLG
Province Zwd-Hofland AfdeHn Water en Groan
Zuid-HoI!andpimn 1 I KamerD4.10
Posthus 90602 2509 LP Den Ffaa9
T 070 441 61 46
www.zuid-hptlpnd. ni

Wanneer u de pruvmncia Zuid-Holiend een e-mail stuurt, antvongt u binnen 2 werkdagen een reectle en binnen twee waken eeii
antwoard. Al uw ,nformatie wardt vertrouwelifk bahend&d. Persoons- ofdresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvr ii ze heeft
ve,strekt, Uw e-mailbericht wardt cp aen goede en veilige rnanier gearchiveerd
“Vragen kunt u ste/len via bet
Be green, (eave B nn (he screen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet do geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan do afzender to melden en het bericht to
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
cok, die verband houdt met risico’s verbonden aan hot elektronisch
verzenden van beriebten.
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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Schadd, Aniak (AKD)
From:
Sent:
To:

Cc:

Subject:
Attachments:

Importarce:

van Nuland, Nies AKD Brusse)
donderdag 5 Jan uari 2012 11:56
‘jspijkerboer@natuurmonumenten.nr (JspiJkerboer@natuurmonumentennO; Hank
Bartelink (HBarteIink@de12Iandschappen.nI); jbaan@brabants1andschapn{;
etweijdema@pzh.nr (etweijdema@pzhnI); Berg de Boer, lisa van den;
‘PvhVeer@brabantnr; EvMoorsel@brabantnl; HvdWiel2@brabantnl;
MWimmers@drenthenl’; ‘tm.jonker@drenthenl’; ‘ArjenDuits@ftevoiandnl’;
e.dejong@fryslannl’; ‘md.sybesma@fryslan.nl; gerritsenj@noord-hollandnl’;
WiGroenendk@overijssel.nl’; mpost@provindegroningen.nl’;
gwielarid@prvgelder1and.nr; ‘gsoozendaal@prvlimburg.nl; efweijdema@pzh.nr;
dJ.diwan@zeeland.nl’; jcwedtsdeswart@zee1andnl’
Schadd, Aniek (AKD Brussel); Kuypers, Pieter (AKD Brussel); MdGroot@iponl;
‘wg.m.mornmersteeg@minlnvnl’; Wijk. Martijn van; Krul, L (Leontien); htscholten
huizendveld@overijsseLnl; Ervert, MPAH, van; Weusten, Erik
Verzoekschriften beroep bU bet Gerecht (SPOED)
AKDPVW-#4089954-v9-Verzoekschriftart_263par_4yWEUjBODOC;
AKDPVW44090256-v8-Verzoekschñftart_263_par_4VWEUJPODOC
-

High

STRIKT PERSOONLLJK EN VERTROUWELIJK I TEN J3EHOEVE VAN INTERN BERAAD
Geachte dames en heren,
Bijgesloten treft u de voorloplg definitieve tekst van de beide verzoekschriften (IPO/TBO) aan,
waarmee de beroepen tegen hat besluit van de Commissie van 13 juli 2011 zal worden ingesteid
Wij hebben de vale suggesties die wij van u allen hebben orttvangen meegenomen bij bet aanpassen
van de concept verzoekschriften. Hat ontbreekt arts op dit moment aan de
) alle

Inhoudelijk zijn de stukken grotendeels gelijk, maar wij hebben enkele verschillen gemaakt. In bet
beroepsschrift van cia TBO’s hebben de
‘“fte van de TBO’s uit-ebreic’
--“‘---

“‘

een meer sut,s,
lopgeno,
Eãe
wordt betoogd dat zij
geen onderneming zljn. Dit onderdeel is primaire onderdeel van dat middel voor de TBO’s,
..,..

.

De motivering van de ontvanke(ijkheid van beide groepen partijen verschilt eveneens, vanwege de
verschillende elsen die daaraan worden gesteld. Wat betreft dit laatste hebben wij ervoor gekozen om
de dreigementen van cia VGG vooraisnog summier aan te stippen en niet te reppen van een mogelijke
terugvordering over het verieden. De reden hiervoor is dat wij inschatten
‘ niet zal helpen voor
ontv ‘““held, integendeel, het zou het Gerecht kun
i afschrikken.

Wj zullen de tekst zelf nog aan can uitgebreide controle op tekst- en taalfouten onderwerpen, Oak
zullen wij nog can laatste check uitvoeren om te verzekeren dat partijen overal correct zijn aangeduicl.
1

Vanwege het parallel werkeri in belde documenten, waren op dit punt In de concepten enkele foutjes
Ingeslopen. MogelIjk dat wij nag enkele beperkte verfijningen toevoegen.
Mocht u nog een laatste opmerking of vraag hebben, dan verzoek 1k u die zo snel mogelijk aan ens
door te geven, Wij beogen de belde verzoekschriften morgenmiddag vrijdag 6 januarl 2012 rand
15,.00 uur per fax (zonder bijlagen) In te dienen bij het Gerecht. Daarna dienen wj binnen 10 dagen
te bewerkstelllgen dat het Gerecht een origineel exemplaar van de beroepsschriften en 5 kopieën
daarvan te doen ontvangen door het Gerecht.
Wij zijn ens ervan bewust dat de resterende tljd beperkt, maar hielden er niettemin aan u de
bijgesloten voorlopig defmnitIeve stukkeri voor te leggen, omwllle van de wijzigingen die wij daarin
hebben doorgevoerd.
Met vriendelijke greet,
Mede namens Pieter Kuypers,
Mets van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notartssen
Louizalaan 240
81O50 Brussel
T:
F:
N:
E:
W:

+31 88 253 5085
+31 88 253 5050
+32 477 8877 82
nvannuland@akd.eu
wwwakd,nI

Twitter

I Linkedin
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Wieland,

Gerard

Van:
Verzonden:
Aan:

Mommersteeg, ing. W.G.M. (Wafter) [W.G.M.Monimersteeg@min1nvri1
dinsdag 20 september2011 14:53
‘Weljdema, EF; Hotten, mr. S.E.A. van (Saskia); ‘NvanNuland@akd.eu’; Schutter, Ad de;
‘Arjan Duits’; ‘Bert Flinterman’; ‘Erik van Moorsel’; ‘Geert Roozendaal’; Wieand, Gerard;
‘Hans van der Wier; ‘1-lerman Arentsen’; ‘use van den Berg; ‘Jan Spijkerboer’; ‘Janny
Geritsen’; ‘Johan Wedts de Swart; ‘Liesbeth de Jong’; Pebesma, ir. M. (Maeike); ‘Marieke
de Groot; ‘Marion wimmers’; ‘Mark Posr; Koopmars, drs. JM. (Mamix); ‘Melle Buruma’;
‘Michiel Sybesma’; René Gijsbertse’; Huilmand mr. R. (Roetarid); Tanja Jonker’; ‘Wdco
Groeriendijk’
RE: Extra vergadering Vakberaad Grand

Ondeiwerp:

Beste mensen
We zitten dan

hi)

DLG op de 15e verdieping, in zaal 1513 de Frieslandzaai

Walter Momrnersteeg

Van: Weijdema
1 EF [mailto:efweijdema@pzh.nhJ
Verzondan: dinsdag 20 september 2011 4:17
Aan Holten, mr. S.E.A, van (Saskia); ‘NvanNuiand@akd.eu’; Schutter, Ad cia; Arjan Duits; Bert Fllnterman; rik van
Moorsel; Geert Roozendaal; Gerard Wieland; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; use van den Berg; Jan
Spijkerboer; Janny Geritsen; )ohan Wedts de Swart; Liesbeth de Jong; Pebesma, ir. M. (Maeike); Marieke de Groat;
Marion Wimmers; Mark Post Koopmans, drs. ).M. (Mamix); Melle Burunia; Michiel Sybesma; René Gijsbertse;
Huilmand, mr. R. (Roeland); Tanja Janker; Mommersteeg, Ing. W.G.M. (Walter); Welidema, EF; Wilco Groenendijk
Onderwerp: Extra vergadering Vakberaad Grand

Urgentle Hoog

Beste mensen,
Graag nodig 1k julie ult voor een extra vergadering van het Vakberaad Grond op woensdag 28 september,
aanvang 9.30 11.30 uur. De vergadei-irig vindt plaats bij DLG, Herman Gorterstraat Ste Utrecht.
As. maandag 26 september levert AKD een concept advies dat WI) dan volgende week woensdag bespreken.
Vervolgens wordt dii in de werkgroep pMJP van 29 september en de BALG van 13 oktober besproken. Ondersiaand
treffen julile de offerte van AKD aan, deze offerte is inmiddels goedgekeurd.
Vricndefljke groeten, Ed Weijdema
Deeproqrammamanager EHS / hG
Provrncie Zud-HolInd ArdIj Water en Groan
Zuid-Hotlendpfein I Kamer I) 4.10
Postbus 90602 I 2509 LP Den Haag
T 070 441 6748

Wanneer u cia pravincie Zuid-Hoiland eon e-mail stuurt, antvengt U binneri 2 werkdagen eon reactle en
burnen twee weken een
antwoord. Al uw informatie wordt vertrauwef!jk behandeld. Persoons- of adresgagevens warden uits.’ultend
gebruikt waervoor u 20 hoeft
verstrekt. Uw e-msilbericht wordt op eon goede en veilige rrianier geerchiveercL
-Vragen kunt u teIlen urn hot contactfcrmuIiei.
-

Be green. ‘eave It on the screen

Offerte AKD:
Geachte mevrouw De Groat,

Wieland, Gerard
Van:
Verzanden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijiagen:

Weijdema, EF [ef.weijdema@pzhnhj
woensdag 23 november 2011 14:18
A. Schutter Arjan Duits; Dé Diwan; rik van Moorsel; Geert Roozendaal; Wieland,
Gerard; Hans van der Wiel; Herman Arentsen; Use van den Berg; Jan Spijkerboer: Janny
Geritsen; Johan Wedts de Swart; Uesbeth de Jong; Maeike Pebesma Maneke de Groot;
Manon Wimmers; Mark Post; Marnix Koopmans; Melle Buruma; Michiet Sybesma
Roeland Huilmand; Tanja Jonker Walter Mommersteeg; Weijdema, EF; Wilco
Groenendljk
‘van Nuland, Niels (AKD Brussel)’
FW: IPOlberoep Gerecht
AKDPVW#393821 0-vi -ModeLprocesbesluitDOC

Urgentie:

Hoog

-

Beste mensen,
Graag wil 1k julfle aandacht vragen voor mijn onderstaande mail met daarin hel verzoek om zo spoedig mogelijk een
model procesbeslult vast te laten stellen en oridertekenen. 1k heb inmiddels van de provincies Zeeland, Limburg en
Overijssel begrepen dat daar een ondertekend procesbesluit ligt. Dit procesbesluit is eoht nodlg voor de
werkzaemheden die AKD namens do provincies uitvoert. Kan AKD op zo kort rnogeIike termn een ondertekend
procesbesluit van julite ontvangen2
Vriendelijke groetn, Ed Weijdema
Deciprogrammamanager EI-4S / ILG
Province ZuidHotani1 I Adeling Water en Groan
Zuia-Hollandplein ). Karner 0 4d0
Posthus 90602 F 2509 LP Den Haag
T070 441 6748
www.uhj-hoBpnd,nI

-Wanneer u be provincie Zuict-Holland nan e-mail 5tuurt ontvangt u Lunnen 2 werkdagen can reactie en binnen twee wekeri
cen
entwoord. Al uw informatie wordt vertrouweiijk bahandeld. Persc’ons- of adresgegevens worden uitsiuftend gebrwkt
waer.’oar u e fleeft
verstrekt. Uw e-,nailbertcht wordt op een goede en veilige mauler gea,thiveerrL
Uragen kunt u atelien via bet coi,tactform2ijr.

an green, leave It on the aernen

Van: WeiJdema, EF
Verzonden: woensdag 12 oktober 2011. 8:54
Aan: A. Schutter; Arjan Duits; Eik van Moorsel; Geert Roozendaal; Gerard Wieiand; Hans van der Wiel; Herman
Arentsen; use van den Berg; Jan Spijkerboer; Janny Geritsen; Johan Wedts de Swart; liesbeth de Jong; Maeike
Pebesma; Marleke de Groot; Marion Wimmers; Mark Post; Marnix Koopmans; Melle Buruma; Michiel Sybesma;
Roelarid Hulimand; Tanja Jonker; Walter Mommersteeg; Weijdema, EF; Wilco Groenendijk
CC: Erven, MPAH, van; l-Ioppenbrouwers, BMIJ; ‘van Nufand, Niels (AKD Brussel)
Onderwerp: EW: IPO/beroep Gerecht
-

Beste rnensen,
Bijgaand eec model procesbesluit toegestuurd door AKD. Het is de bedoeling dat alle provincies zo spoedig mogelijk
een besluit nemen over dit document. Dit is noodzakelijk voor AKD am namens de provincies te kunnen optreden in
het beroep tegen de beschikklng van de Europese Commissie inzake de aleuwe Subsidieregeling Grondaankopen
ENS. Na ondertekening van het besluit dient het origirieet naar AKD te worden gestuurd, 1k stel voor dat 1k aIle
originelen verzamel.
Ondernemen jullie actie met het oog op de vaststefling van dit model procesbesluit?

VriendeUjke groeten, Ed Weijdema
Deeprogrammamanager EHS I 1tG
Province Zud Holland Afdeling Water art Groan
ZuId4ioUandpetn 1 Kamer 0 4iO
Pstbus 0602 20 !P Den Haag
T 070 441 6748
WLLLflafldfll

•Wannear u de prcivincie Zuid-Rolland ean e-mail stuurt, ontvengt it binnen 2 werkdagen
een -eactie en binnen twee waken een
antwoord. A! uw jriformatie wordt vertrouwe?jk behendeld. Persoons- of adresgegeven
s worden uitaILttend gbruikt waan’oor U ze heeft
verfrekt. Uw e-mallbertcht wordL op ean oede en veilige mettles gearchweerd.
-Vra gap kunt it stellen via hat
Be

green, leave It on the acreen

Van: van Nuland, Niels (AKD Brussel) [malito:NvanNuland@akd.eul
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2011 18:54
Aan: Weijdema, EF
CC: 1arieke de Groot
Onderwerp: IPofbei-oep Gerecht

Beste Ed,
Bijgaand zend ik je een model procesbeslult toe voor het instellen van beroep bij het Gerecht
van de
Europese Unie toe.
Zou jlj dit willen toezenden aari GS van alle provincies en ervoor wlIen zorgen dat alle
proviricies dit
beskilt zo spoedig mogelljk nernen. 1k zou graag de originelen terug ontvangen.
Alvast bedankt,
Met vriendeltjke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en frlededingingsrecht

MW advocaten & notarissen
Louizalaan 240
13-1050 Bmsse
BeIgl

T; +31 88 253 5085

M; +32 477 887 782
F: +31 88253 5050
E: nvanpulanrh.Stakd.eu
W:
kd
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Beroep tot nietigverklaring

(art. 263 VwEU)
Verzoekschrift (ex arUke 263 par. 4 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) tot
nietigverklaring van een handeling van de Europese Commissie, zijride het besluit van de Europese
Commissie van 13 juli 2011, met kenmerk C (2011) 4945 definitief, inzake steunmaatregel
N308/2010, waartn de Europese Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat bepaalde financiële
tegemoetkomingen aan Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties staatssteun In de zn van
artikel 107 lid 1 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie is.

Zaaknummer T..

/..

Ingediend op vrijdag 6 januari 2012 door de volgende Verzoekers:
1. De Provincie Groningen
2. De Provincie Friesland
3, De Provincie Drerithe
4. De Provincie Overijssel
5. De Provincie Gelderland
6. De Provincie Flevoland
7. De Provincie Utrecht
8. De Provncie Noord-Holland
9. De Provincie Zuid-Holland
10. De Provincie Zeeland
11. De Provincie Noord-Brabant
12. De Provincie Limburg

TEGEN

Verweerde r:

De Europese Commissie

AKD 4O9Q2S6t3
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Aan het Gerecht te Luxemburg
Geeft eerbiedig te kennen:
De publieksrechtehjke rechtspersonen:
1.

De Provincie Groningen, gevestigd te (9712 )G) Groningen (Nederland), aan Martinikerkhof 12.

2.

De Provincie Fryslân, gevestigd te (8912 AA) Leeuwarden (Nederland), aan Snekertrekweg 1.

3.

De Provincie Drenthe, gevestigd te (9405 83) Assen (Nederland), aan Westerbrink 1

4.

De Provincie Overijssel, gevestigd te (8012 EE) ZwoIIe (Nederland), aan Luttenbergstraat 2

5.

De Provincie Gelderland, gevestigd te (6811 CG) Arnhem (Nederland), aan Markt 11

6.

De Provinde Flevoland, gevestigd te (8232 PH) Leystad (Nedertand), aan Visarenddreef 1

7.

De Provincle Utrecht, Provinciehuis, gevestigd te (3584 BB) Utrecht (Nederiand), aan
Pythagoraslaan 101

8.

De Provinde Noord-HoHand, Provindehuis, gevestigd te (2012 HR) Haarlem (Nederland), aan
Dreef 3

9.

Dc Provincie Zuid-Holland, Provinciehuis, gevestigd te (2596 AW) ‘s-Gravenhage (Nederland),
aan Zuid-Hoiiandplein 1

10. De Provincie Zeeland, gevestigd te (4331 BK) Middelburg (Nederiand) aan Abdij 6
11. Dc Provincie Noord-Brabant, gevestigd te (5216 TV) ‘s-Hertogenbosch (Nederland), aan
Bra bantlaan 1
12. Dc Provincie Limburg, gevestigd te (6229 GA) Maastricht (Nederiand), aan Limburglaan 10
hierna gezameniijk: ‘de Provincies’ of ‘Verzoekers’,

te dezer zake woonpiaats kiezende te (B- 1050) Brussel (Belgie) aan de Louizalaan 240, ten kantore
van mr. P,H,LM. Kuypers en mr. N. van Nuland (AKD Advocaten en Notarisseri), die verzoekers in
de onderhavige procedure zullen vertegenwoordigen met het recht van substitutie en voor hen dit
verzoekschrift zulien ondertekenen, en die instemmen dat betekeningen aan hen plaatsvinden per
telefax (+31 88 253 5050) of met enig ander technisch communicatiemiddel (Productie A.1 bevat
officièle verkiaringen waaruit de bevoegdheid van beide advocaten blijkt om op te treden voor een
rechterlijke instantie van een lidstaat) en die zich ertoe hebben verbonden tot het in ontvangst
nemen van aile te betekenen stukken;

Dit verzoekschrift is gericht tegen de Europese Commissie, met adres aan de Wetstraat 200, B1049 Brussel (hierna: ‘de Commissie’)

AKD#4OO256vt3
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Onderwerp van het beroep
1)

Het beroep strekt tot nietigverklaring van het beslut van de Europese Commissie van 13 juli
2011, met kenmerk C(2011) 4945 definitief, inzake de steunmaatregel N 308/2010 (hiema
ook: “het Besluit”, Productie A.3), voor zover Verzoekers op grond van de “Subsidieregeilny
voor de grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur”, hierna ook:
“Subsidleregeling”, financiële tegemoetkomingen kunnen verlenen aan natuurbeheerders,
althans aan natuurbeschermingsorga nisaties, aithans aan terreinbeherende organisaties voor
verwerving van gronden ten behoeve van duurzaam natuurbehoud,

2

Reden voor het beroep

2) Dit beroep tot nietigverkaring van het Sesuit stellen Verzoekers in, omdat primair subsidiëring
van natuurbeheerders ten behoeve van grondverwervirig op grond van de Subsidieregeling,
subsidiair subsidiering van natuurbeschermingsorganisaties en meer su bsidiair subsidiering
van
terreinbeherende organisaties, geen staatssteun in cle zin van artikel 107 lid 1 VwEU is
3)

De reden voor het beroep Is dat de Commissie in het Besluit zonder onderscheid oordeelt
dat
Nederlandse natuurbeheerders, altijd “ondernemingen in de zin van artikel 107 VwEU zijn,
omdat zij na verwerving En het kader van het beheer van natuurterreinen in sommige
-

—

gevallen trachten hun beperkte financiële bronnen aan te vullen met bijvoorbeeld de marginale
vruchten van natuurterreinen, met de tijdelijke (voorafgaand aan omvorming) verpachting
van
landbouwgronden of met beperkte toeristische activiteiten. Beheer van met subsidie verworven
terreinen is evenwet in deze zaak niet aan de orde. De Subsidieregeling die Nederland bij
de
Commissie heeft gemeld heeft uitsluitend betrekking op de verwerving van terreinen
ten
behoeve van het behoud en de vorming van natuur in Nederland,
4) Verzoekers zijn primair van oordeel dat de begunstigde natuurbeheerders geen onderneming
en
zijn voor zover zij natuurterreinen met subsidle op basis van de Subsidieregeling verwerven.
De
Subsidieregeling sluit immers iedere economische activiteit op het punt van de verwerving
en
het eventueel vervreemden van met subsidie verworven gronden uit. Daarmee zou
de
aangemelde Subsidieregeling geen staatssteun betreff’en.
Subsidiair, indien en voor zover het primaire standpunt zou worden verworpen, zijn Verzoekers
van oordeel dat natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen zijn, zodat het
verstrekken van subsidie op basis van de Subsidieregeling aan hen geen staatsteun
beheist.
Meer subsidiair, indien en voor zover het primaire en subsidiaire standpunt zou
worden
verworpen, zijn Verzoekers van oordeel dat terreinbeherende organisaties geen onderneming
en
zijn, zodat het verstrekken van subsidie op basis van de Subsidieregeling aan hen geen
staatsteun beheist.

AKD #4O9O2S&13
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5) Voorts betwisten Verzoekers dat de Subsidieregeling leidt tot bevoordeling van de begunstigde
natuurbeheerders,
6) Dc Commissie heeft verder verzuimd de vierde Altmarkvoorwaarde juist toe te passen, waar
Verzoekers zullen aantonen dat de Subsidieregeling hier wel aan voldoet,
7) De Commissie heeft daarnaast op onjuiste gronden geoordeeld dat de aangemelde
Subsidleregeling het interstatelijk handelsverkeer negatief beInvloedt.
8) Ten slotte heeft de Commissie het Besluit onvoldoende en ondeugdelljk gemotiveerd, althans
niet dragend gemotiveerd. Daarmee heeft de Commissie de verpllchtlng die op haar rust uit
hoofde van artikef 296 lid 2 VwEU geschonden.
9) en samenvatting van dit verzoekschrift is als Productie A23 aangehecht, Verzoekers hebben
de advocaten gemachtigd tot het indien van dit verzoekschrift (Productie A2).
3
3d

Relevante Feiten
Procedure bij de Europese Commissie
(I) Prenotificatiefase

10) Nederland heeft de (ontwerp) Subsidieregeling reeds op 20 oktober 2009 geprenotificeerd bij de
Conimissie, In dit kader heeft de Commissie op 21 december 2009 aan Neclerland enkele vragen
gesteld, die Nederland op 26 februari 2010 heeft beantwoord. Op 30 maart 2010 heeft de
Commissie Nederland uitgenodigd over te gaan tot het aanmelden van de Subsidieregefing en
hierbij nog enkele vragen gesteld aan Nederland, die in de bijlage bij de melding van 9 juli 2010
zijn beantwoord (Productie AdO). Dc stukken van de prenotificatiefase worden als Producties
A.5, A6 en A.7 overgelegd.

(IV Melding cx artikel 108 lid 3 VwEU
11) Nederland heeft op 9 lull 2010 in het kader van rechtszekerheid de Subsidieregeling aangemeld
bij de Commissie als een maatregel die

staatssteun vormt. In Producties A8, A.9 en

AdO zijn de aanmelding en de bijlagen daarbij bijgevoegd, Naar aanleiding van vragen van de

Commissie heeft Nederland op 12 oktober 2010, 4 februari 2011 en 20 mei 2011 brieven aan de
Commissie gezonden met antwoorden op deze vragen. In Producties Adi, A.12 en A13 zijn
deze brieven bijgevoegd.
12) De aanmelding betrof zowel de ontwero Rijkssubsidieregeling grondaankoop EHS als de ontwerp
Provinciale subsidieregeling grondaankoop EHS. In de praktijk is de Rijkssubsidieregeling van
ondergeschikt belang in de relatie met de uiteindelijke begunstigden, omdat deze slechts
relevant is voor enkele afgebakende natuurgebiederi, Dc Provinciale regelingen (indien en voor
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zover deze zullen worden opqenomen in de provinciale wetgeving), zullen in de praktijk de
rechtsbasis zijn voor het verstrekken van grondverwervingssubsidies aan de uiteindelijke
begunstiden. Verzoekers zijn daarmee de verstrekkers van de grondverwervingssubsidies. In
het vervoig van dit verzoekschrlft zal dan ook nog slechts worden gerefereerd aan Verzoekers
als subsidieverstrekkers.

13) Het Besluit is op 14 oktober 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie
(Productie A.4). In het Besluit verwijst de Commissie naar de punten 24 tot en met 31 van

haar besluit van 20 apr 2011 betreffende steunmaatreget N376/2011 (Productie L14). Dit
besluit zal hierna worden aangeduid: “Besluit van 20 april2011”.
3.2

Beschrijvrng van de steunregeling: Subsidieregeling grondverwerving voor
natuurbehoud

14) De Subsidieregeling bepaatt onder welke voorwaarden Verzoekers de aankoop van
natuurgebieden in de Eco{ogische Hoofdstructuur (hierna ook ‘EHS”) door natuurbeheerders die

duurzaam natuurbeheer verrichten of gaan verrichten kunnen subsidiëren, Daarnaast maakt de
Subsidieregeling de afkoop van pachtovereenkomsten onder bepaalde voorwaarden mogelijk,
&smede de subsidiëring van enige direct aan een verwerving verbonden kosten, zoals
notariskosten (zie artiket 15 leden 1 en 2 Subsidieregeling). De Subsidieregellng is als
Productie A.9 aangehecht.
15) Verzoekers wijzen er uitdrukkelijk op dat de Subsidieregeling geen betrekking heeft op de
inrichting en het beheer van de terreinen die met subsidie zijn verworven. Hiervoor beschikken
de Nederlandse overheden over andere subsidieregelingen. Ter illustratie verwijzen Verzoekers
naar het Besluit van 20 april 2011 (Productie A.14.), waaruit blijkt dat dergelijke
subsidieregelingen bij de Commissie in het kader van staatssteuncontrole (ten behoeve van de
rechtszekerheid, als geen staatssteun) zijn aangemeld.
16) Tijdens de prenotificatiefase hebben de Nederlandse autoriteiten de structuur van het
Nederlandse natuurbeschermingsbeleid ten aanzien van de vorming van de EHS beschreven
(Brief van Nederland aan de Commissie dcl. 26 februari 2010, p. 1 antwoord op vraag 3,
Productie A..6): “I-let natuurbeheer binnen de iidstaat Nederland is onder te verde/en in
verschiiiende fasen. In elk van de fasen worden verschillende activiteiten uitgeoefend. Voor elk
van de fasen zijn verschiilende subsidies beschikbaar.
Fase 1: de vorming van de EHS: natuurbeheerders verwerven gronden (verwerving voile
elgendom of recht van erfpacht) ten behoeve van de vorming van de EHS. Dc onderhavige
melding ziet op vergoeding van de kosten die in deze fase worden gemaakt. Natuurbeheerders
die gronden met subsidie verwerven, z,jn gehouden de gronden zo nodig in te richten (fase 2)
en te beheren (fase 3).”
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17) De Commissie heeft kennis genomen van dit systeem van natuurbeheer, zo blijkt uit punten 13
en 14 Besluit. De Commissie erkent hierin tevens dat de Subsidieregeling slechts op de eerste
fase betrekking heeft,
18) In artikel 2 fld 2 Subsidieregellng is limftatief opgesomd welke categorieën terreinen voor
subsidie in aanmerldng komen, Uitgangspunt van de Subsidieregeling is dat de Nedetiandse
overheden particufiere natuurbeheerders willen inzetten voor de verwezentijklng van een publiek
doel, zijnde de versterking van de EHS in Nederland.
19) Dit betekent in de praktijk dat voornamelijk terreinen zullen worden verworven die flu nog geen
natuur zijn, zoals landbouwgronden. De natuurbeheerders zullen die terreinen tot nieuwe natuur
omvormen danwel in ontvangst nemen na inrichting’ door of onder verantwoordelijkheid van
een publieke organisatie. De Subsidieregeling verplicht hiertoe (artikel 18 lid 1 sub b). Dit vergt
specialistische kerinis en vaardigheden. Slechts in beperkte mate zal de verwerving van
bestaande natuur voor subsidiering in aanmerking komen, De subsidieaanvrager zal hiervoor
moeten aartonen dat de verwerving van de bestaande natuur noodzakelijk is en bescherming
van de betreffende bestaande natuur ult hoofde van bijvoorbeeld regels inzake ruimtelijke
ordening niet toereikend of mogelijk is (artikel 2 lid 2 sub c en d en lid 3 Subsidleregeling).
20) De EHS is een nitiatief van Nederland. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en
nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. De EHS vormt een ecologisch
netwerk van grote natuurgebieden. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het
is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang
heeft boven menselijke activiteiten en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat
natuurgebieden gelsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven, de biodiversiteit
afneemt en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen,
2 De EHS is tevens vanuit Europees
perspectief van belang, omdat door de versterking ervan de Europese Vogel en
Habitatrichtlijnen worden geImplementeerd in Nederland,
3 De versterking van de EHS is met
Natura 2000 het belangrijkste onderdeel van het Nederlandse natuurbeleid. Nederland duidt de
realisatie van de EHS bovendien aan als dienst van algemeen belang/publiek belar,g (Brief van
Nederland aan de Commissie d.d. 26 februari 2010, p. 7 antwoord op vraag Ba, Productie A.6)
21) Artikel 3 Subsidieregeling bepaalt wie er voor verwervingssubsidie in aanmerking komen. Dit
betreft in essentie iedereen die duurzaam natuurbeheer verricht of aantoont dit te gaan doen.
Duurzaam natuurbeheer is natuurbeheer dat gericht is op het beheren van natuurterreinen voor
lange termijn in overeenstemming met bet natuurbeheerpan van Verzoekers, In het
natuurbeheerplan zijn de natuurdoelen voor bet betreffende gebied opgenomen. De verwerver
Met inrichting wordt bedoeld bet realiseren van de wijziging van de functie van bet ve,worven terrein, doorgaans van
landbouwgrcind naar bet voorgeschreven riatuurbeheertype.
2

http://www. natuurbebeer, nu/Beleid/Nederland/De,,,,EcologischeHoofdstructuur(EHS,)/

RichtIzfn 79/4U9/EEG van de Read van 2 april 1979 inzake bet behood van de vogeistand en Richtl,jn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mel 1992 inzake de instandhoud’ng van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

i<O #4O9Q256:3

7

dient het met subsidie verworven terrein overeenkomstig deze natuurdoelen voor zover nodig
in te richten en te beheren.
22> Artikel 14 Subsidieregeling bepaalt welke administratieve verplichtingen moeten worden vervuld
voor een subsidieaanvraag. Daarbij is van belang dat de subsidieaanvrager verplicht is bij de
subsidieaanvraag een taxaterapport van een onafhankelijke deskundige te overleggen, evenals
een begroting van de subsidiabele kosten en een overzicht van eventuele andere subsidies die
ten behoeve van de aankoop van het betreffende terrein zijn verstrekt. Dit biedt Verzoekers de
middelen om te waarborgen dat de subsidie maximaal gelijk is aan de daadwerkelijke kosten
van verwerving en maximaal de getaxeerde marktwaarde. Overcompensatie is daardoor
uitgesloten. In antwoord op vragen van de Commissie heeft Nederland de werkwijze betreffende
de taxatie nader toegelicht (Productie A.13, antwoorden op vraag la, ib, ic en id, brief
Nederland aan Commissie d.d. 20 mel 2011).
23) Artikel 15 Subsidieregeling bepaalt welke kosten eventueel voor subsidiëring in aanmerking
komen. Dit betreft in essentie de daadwerkelijke verwervingskosten die zijn gemaximeerd op de
getaxeerde marktwaarde te vermeerderen met een beperkt aantal gespecificeerde kosten die
direct verband houden met de aankoop van een natuurterrein, Daarriaast zijn de kosten
verbonden aan het vrijmaken van het terrein van zakelijke rechten zoals erfpacht subsidiabel,
24) Artikel 18 Subsidieregeling bevat belangrijke waarborgen dat de natuurverwerver daadwerkelijk
duurzaam natuurbeheer ten behoeve van het algemeen belang verricht. Artikel 18 lid 1 sub b, c,
e en f waarborgen dat het verworven terrein binnen 2 jaar wordt ingericht en beheerd in
overeenstemming met het voorgeschreven natuurbeheertype. De status van natuur is hierdoor
gewaarborgd.
25) Daarnaast is het verbod om het met subsidie verworven terrein te vervreemderi (artikel 18 lid 1
sub d Subsidieregeling) van groot belang. Ult artikel 17 Subsidieregeling volgt dat de grond
wordt bezwaard met een kwalitatieve verpiichting dat het terrein niet mag worden gebruikt als
Iandbouwgrond, maar in overeenstemming met het toepasselijke natuurbeheertype uit het
natuurbeheerplan, Het sluitstuk van de waarborgen in het algemeen belang is de bepaling dat
de subsidie en een eventuele verkoopwinst aan de overheid dient te worden (terug) betaald
(artikel 18 lid 4 en artikel 16), indien de ontvanger van de subsidie toch zou vervreemden. De
verkoop van een terrein kan dus geen voordeel opleveren aan de verwerver.
3.3

Taak en rol van Verzoekers

26) Sinds 2008 zijn Verzoekers verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland, evenals voor
de versterking van de EHS. Daarvoor was sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.
Verzoekers verstrekken dan 00k subsidies voor verwerving van (beoogde) natuurterreinen, De
middelen voor deze subsidies zijn in belangrijke mate afkomstig uit hun eigen middeien.
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Verzoekers kunnen onder voorwaarden flnanciële tegemoetkomtngen van bet Rijk ontvangen.
Verzoekers voorzien echter wel een vermindering van deze tegemoetkomingen in de komende
jaren, als gevoig van bezuinigingen van de Rijksoverheid. Per saldo dragen Verzoekers de
komende jaren niettemin een belangrijk dee! van de financiële lasten van de Subsidieregeling.
27) Dc Subsidleregeling betreft een ontwerp-regeling die in overleg tussen Verzoekers en bet Rijk
tot stand is gekomen en daarna ten behoeve van de rechtszekerheid bij de Commissie is gemeld
(als zijnde geen staatssteun). Dc Subsidieregeling wordt dan ook niet door het Rijk aan
Verzoekers opgelegd, Verzoekers hebben op dit viak eigen bevoegdheden. Zij zijn niet verplicht
de Subsidieregeling één-opéén over te nemen, Het ligt niettemin voor de hand dat de
Provincies we! de kernbepalingen ovememen ult de Subsidieregeling. Beleidsruimte is nog op
het viak van bijvoorbeeld eisen inzake gebiedsbeperkingen tot de grenzen van de eigen
provincie of het inpassen van de Subsidieregeling in de systematiek van de provinciale
subsidieregels, waaronder administratieve voorwaarden.

34

Beschrijving van de begunstigden: Nederlandse natuurbeheerders en
natuurbeschermingsorgarnsaties

28) De Subsidieregeling is opengesteld voor een ieder die voldoet aan de voorwaarden vermeld in
artikel 3 Subsidieregeling.
29) De aanwezigheid van natuur en de versterking van de ENS dient publieke doelen en is belangrijk
voor de instandhouding van de biodiversiteit en de Ieefbaarheid van Nederland. De
Subsidieregeling beoogt ‘eeuwige natuur’ te creëren. De begunstigde moet dan ook
onderschrijven dat de gesubsidieerde terreinen volgens de natuurdoeten worden omgezet en
blijven. Net is de begunstigde niet toegestaan een met subsidie verworven terrein commercieel
uit te baten. Dc natuurterreinen worden als het ware in de dode hand gebracht: eens natuur,
altijd natuur. Slechts entiteiten die het publieke dod (willen) dienen, zullen subsidie kunnen
krijgen op basis van de Subsidieregeling.
30) De begunstigden van de Subsidieregeling kunnen in drie categorieën worden verdeeld: (I)
terreinbeherende organisaties, (ii) natuu rbeschermingsorganisaties en (ii) natuurbeheerders,
Hieronder zullen de categorieen worden toegellcht.
31) Met natuurbeheerders worden alle (rechts)personen bedoeld die in aanmerking komen voor
verwervingssubsidies op basis van artikel 3 Subsidieregeling.
32) Natuurbeschermingsorganisaties zijn ook natuurbeheerders, maar niet alle natuurbeheerders
zijn natuurbeschermingsorgariisaties. Natuu rbeschermingsorganisaties hebben als (statutair)
doe! natuurbescherming. Natuurbeschermingsorganisaties zijn organisaties zonder
winstoogmerk. Hun activiteiten zijn gerelateerd aan natuurbescherming. Met betrekking tot de
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Subsidieregehng betreft dit het verwerven van natuurterrenen.
33) Terreinbeherende organisaties (hierna ook: “TBO’s”) zijn natuurbeschermingsorganisaties met
een specifieke doelstelling en werkwijze, De statutaire doeistelling van TBO’s is het versterken
en behouden van natuur in Nederland (of een deel daarvan) door middel van de verwerving
1 de
inrichtirig en het beheer van natuurterreinen. T8O’s zijn organisaties zonder wiristoogmerk. De
activiteiten van de TBO’s bestaan voor het overgrote deel uit het verwerven, inrichten en
beheren van natuurgebieden in Nederland op duurzame wijze. TBO’s onderscheiden zich dan
ook van natuurbeschermingsorganisaties, omdat zij zich specifiek richten op verwerving,
inrichting en beheer van natuurgebieden in samenwerking met de overheden.
34) TSO’s zijn organisaties die bij Koninklijk Besiuit van 16 december 1992 als zodanig zijn
aangewezen. Dit Koninkiijk Besluit wordt ais Productie A1S in het geding gebracht. Hiertoe
behoren de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederiand en de Landschappen.
Het Koninkiijk Besluit wijst tevens een vijftai andere instellingen aan, onder c tot en met g van
artikel 1. Dit betreft instellingen die op basis van de PNB-regeling subsidie konden verkrijgen
voor grondverwerving. Deze mogelijkheid is per 31 december 2002 voor deze partijen beeindigd
en voor Verzoekers doorgelopen.
35) TBO’s beschikken alien over een ANBIstatus
4 (Productie A22). ANBI staat voor Aigerneen Nut
Beogende Insteliirig. Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen dient de instelling te
voldoen aan eisen die waarborgen dat de activiteiten van de insteiling voor ten minste 90% een
algemeen belang dienen. Ult de statuten, reglementen of beleidsplannen dient te blijken dat de
instelling en de feitelijke activiteiten daarvan geen winstoogmerk hebben. Bovendien moeten
eventuele expioitatie-overschotten worden aangewend ten bate van het algemeen nut
Daarnaast worden elsen gesteid aan het vermogen dat de instelling maximaal aanhoudt Corn
vermogensvorming te voorkomen), de beioning van de bestuurders en/of beleidsbepaiers en
aan de administratie. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat de eisen die aan de
ANBI-status zijn verbonden kunnen worden gecontroleerd. In Productie A.21 wordt een
toelichting op de ANBI-status gegeven,
36) De ANBI-status bewijst datTBO’s geen winstoogmerk hebben en een doeisteiling van algemeen
nut hebben. Veel andere natuurbeschermingsorganisaties en riatuurbeheerders beschikken
eveneens over de ANBI-status. Daarnaast zijn de T130’s niet onderworpen aan
Vennootschapsbeiasting, omdat zij in de ogen van de Nederlandse beiastingdienst geen
onderneming drijven.
37) De inkomsten die TBO’s en overige natuurbeschermingsorganisaties en natuurbeheerders nodig
hebben on, de terreinen te beheren volgens de vastgestelde natuurdoeltypen, zijn voor het
grootste deel afkomstig van de Nederlandse overheden, sinds 2008 in het bijzonder van
‘

Met uitzondering van de Stichting Marke Vragender Veen.
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Verzoekers, via subsidies voor de aankoop, inrichting en beheer van deze natuurgebieden.
Daarnaast werken de meeste TBO’s en aridere natuurbeschermingsorganisaties met eden die
een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de activiteiten kunnen doen, Ook ontvangen zij geregeld
giften, schenkingen en legaten ten behoeve van hun activiteiten. ThO’s en andere
natuurbeschermingsorganisaties genereren daarnaast in marginale mate inkomsten uit het
beheer van de natuur die zij beheren, Deze marginale inkomsten zijn voornamelijk de
natuurlijke producten, een bijvangst, die voortkomen uit het beheer, zonder dat de natuur
ingericht is op productie daarvan. De inkomsten die de TBO’s, andere
natuurbeschermingsorganisatles en andere natuurbeheerders hiermee genereren worden
overigens integraal aangewend voor en besteed aan de inrichting en het beheer van de
gesubsidieerde natuur.
38) Natuur n Nederland is steeds verlieslatend. De inkomsten van natuur zijn structureel fors lager
dan de kosten, voor zover sommige vormen van natuur al inkomsten opleveren. Winst maken
met de verwerving van terreinen bestemd voor natuur in Nederland ten behoeve van een
economisch doel is bovendien juridisch onmogetijk, omdat de Subsidieregeling de begunstigden
van verwervingssubsidies verplicht eventuele inkomsten uitsluitend aan te wenden voor
duurzaam natuurbeheer.
4

4.1

Bevoegdheid Gerecht en ontvankelijkheid van Verzoekers
Aangevochten handeling

39) Verzoekers stellen beroep tot (partiele) nietigverklaring in van het Besluit van de Europese
Commissie op grond van artikel 4 lid 3 Verordening 659/1999/EG, hetgeen een handeling is als
bedoeld in artikel 263 lid 4 VwEU waartegen beroep openstaat.
4.2

Rechtspersoonlijkheid

40) Verzoekers zijn rechtspersonen naar Nederlands recht op grond van artikel 2:1 lid 1 Burgerlijk
Wetboek. Deze bepaling luidt als volgt: “De Staat, de provincies, de gemeenten, de
waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende
bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonl,’jkheid.”
4.3

Beroepstermijn

41) Verzoekers kunnen op grond van artikel 263 lid 4 VwEU beroep tot nietigverklaring bij het
Gerecht instellen. Het Besluit is niet aan hen betekend of anderszins rechtstreeks door de
Commissie aari hen bekendgemaakt, zodat de beroepstermijn berekening plaatsvindt
op grond
van artikel 102 Reglement voor de Procesvoering van het Gerecht (hierna: “RPG”).
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42) Het Besluit is op 14 oktober 2011 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Dc beroepstermijr, is op grond van artikel 102 lid 1 RPG begonneri op de veertlende dag na deze
dag, zijnde 28 oktober 2011. De beroepstermijn bedraagt twee maanden op grond van artikel
263 VwEU en loopt dus af op 28 december 2011. Deze termi)n wordt met een forfaitaire termijn
wegens afstand met 10 dagen verlengd op grond van artikel 102 lid 2 RPG, zodat de termijn
onder toepassing van artikel 101 lid 1 onder a en d RPG op 7 januari 2012 afloopt. Omdat dit
een zaterdag is, verloopt de termijn op grand van artikel 101 lid 2 RPG aan het einde van de
eerstvolgende werkdag, te weten maandag 9 januari 2012.
43) Dit verzoekschrift is derhalve tijdig ingediend.
4.4

Procesbelang

44) Voor het aannemen van een eigen procesbelang van Verzoekers:
•

dienen Verzoekers over eigen bevoegdheden en middelen te beschikken die binnen de door
het nationale staatsrechtelijke stelsel bepaalde grenzen op autonome wijze kunnen worden
5 en
uitgeoefend

•

dient de handeling die wordt aangevochten rechtsgevolgen te sorteren die voor Verzoekers
bezwarend zijn.

Toegepast op staatssteurizaken is een eigen procesbelang van Verzoekers aanwezig, indien
Verzoekers over bevoeqdheden en middelen beschikken om de voorliggende steunmaatregelen
6 Hiervan is in deze zaak sprake.
toe te passen.
45) In randnummer 27) is reeds aangegeven dat Verzoekers beschikken over beleidsvrijheid ten
aanzien van de verlening van verwervingssubsidies en dat zi] over eigen middelen daarvoor
beschikken, De hoeveelheid eigeri middelen die iedere Provincie hiervoor kan aanwenden is
afhankelijk van de financiële positie van de individuele Provincie.
46) Daarnaast heeft het Rijk aan Verzoekers budgetten ter beschikking gesteld ten behoeve van
natuurbescherming, meer specifiek ten behoeve van de inrichting van het landelijke gebied. Oak
ten aanzien van de besteding van deze budgetten beschikken Verzoekers (Gedeputeerde Staten
daarvan) over beleidsvrijheid. De Wet inrichting landelijk gebied (hierna: “Wilg”) bepaalt immers

in artikel 11 lid 1: “Gedeputeerde Staten van de Provincies z,jn bevoegd ten laste van het
verleende investeringsbudget verplichtingen aan te gaan door het aangaan van
overeenkomsten, door het verlenen van subsidies, dan wel door op andere wijze de toegekende
middelen te besteden, met dien verstande dat de aanwending van de middelen geschiedt ter
Zie arresten Gerecht van 30 aprfl’ 1998, Vlaams gewest/Commissie, T-214/95, Jurispr. blz. 11-717, punt. 30; arrest van 15 fun’
1999, Regione aut000ma Friuli-Venezia Giulia/Commissie, T-288/97, Iurispr. blz. 11-1871, punten 34 en 35; arrest van 15
december 1999, Freistaat Sachsen en Volkswagen/Commissie, gevoegde zaken T- 132/96 en T-143/96, Jurispr. blz. 11-3663,
punt 92.
Arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Diputación Foral de Guipizcoa a. a./commissie, gevoegde zaken T-269/99, T-271/99 en T
272/99, Jurispr. blL I1-4217 punt 41.
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verwezenl,jking van do doelen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en met
inachtneming van hot bi] of krachtens deze wet bepaalde,”
47) Artikel 7 lid 1 onder a Wilg bepaalt dat de investeringen binnen de reikwijdte van de tussen hot
Rijk en de Provincie overeen te komen meerjarenprogramma’s, ten behoeve van het
gebiedsgerichte beleid van het Rijk moeten komen.
48) Dat do Subsidieregeling gebaseerd is op do Witg, blijkt uit de toelichting op deze regeling
(Productie k9). Zoals gezegd verplicht het Nederlandse recht Verzoekers niet om de

(ontwerp) Subsidieregeling in dezelfde vorm en met dezelfde inhoud in de provinciale wetgeving
op te nemen. Verzoekers zijn zelfs niet verplicht de Subsidieregeling over te nemen.
49) Verzoekers verstrekken de volledige verwervingssubsidie op basis van do Subsidieregeling aan
do begunstlgden. Verzoekers zijn daarmee do subsidieverstrekker op grond van do
Subsidieregeling en tevens het bevoegd gezag daarvoor. Doze subsidies worden deels uit eigen
middelen van Verzoekers gofinancierd. Verzoekers krijgen daarnaast middelen van het Rijk ter
beschikkinq gesteld.

50) Voorts zijn Verzoekers sinds enige jaren als enige verantwoordelijk voor do verlening van
subsidies voor de aankoop gronden ten behoove van do versterking van do EHS, Het Besluit
heeft dan ook bezwarende rechtstreekse rechtsgevolgen voor Verzoekers, waardoor zij belang

hebben bij hot onderhavige beroep tot nietig verkiaring van het Besluit,
51) De Subsidieregeling is kortom vooral eon provinciale subsidieregeling. Verzoekers zijn bevoegd
om de Subsidieregeling al dan niet vast to stellen voor hun eigen provincie. Zij verlenen de
subsidies, Gedeputeerde Staten van de Provincies zijn daarmee hot bevoegd gezag.
52) Daarnaast verstrekken Verzoekers nog andere subsidies aan natuurbeheerders. Het Besluit

belemmert Verzoekers daarin eveneens direct, omdat zij niet meer vrij zijn in de bepaling van
de hoogte, tijdstip van toekenning en voorwaarden voor deze subsidies.
53) Tn de tweede plaats sorteert het Besluit rechtsgevolgen die bezwarend zijn voor Verzoekers.
54) Hot Gerecht heeft bevestigd dat eon besluit, zoals het onderhavige, rechtsgevolgen heeft. In hot

arrest in do zaak Nederland/C
7
ommissie, heeft het Gerecht de ontvankelijkheid bevestigd van
een verzoek tot nietigverklaring van een beschikking waarin de Commissie een steunmaatregel
aanmerkt als verenigbare staatssteun, terwiji de betrokken lidstaat uitdrukkelijk verzocht had do
maatregel niet als staatssteun aan to merken. Volgens het Gerecht heeft een dergelijke
beschikking “met zekerheid bindende rechtsgevolgen”. In hot arrest is op dit punt bet volgende
to lezen:
‘Arrest Gerecht van 10 april2008, Nederland/Commissie, T-233/04, Jurispr, b!z., 11-591.
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“40 In tegenstel(ing voorts tot de context van het door de Commissie aangehaalde arrest
Duitsland/Commissie (zie punt 28 hierboven), heeft deze instelling het verzoek van het
Koninkr,jk der Nederlanden niet gehonoreerd toen
steunmaatre gel kwalificeerde.

zif

de betrokken maatregel a/s

41 Op basis van deze kwa/ificat!e kon de Commissie overgaan tot onderzoek van de
verenigbaarheid van de betrokken maatregel met de gemeenschappehjke markt in de
bestreden beschikking, Voorts Ieidt deze kwaliflcatie tot toepasselijkheid van de in
verordening nr, 659/1999 voorziene procedure voor bestaande steunregelingen, en met
name de procedure van de artikelen 17 tot en met 19 en 21 daar-van, welke laatste artikel de
Iidstaten ertoe verplicht om bij de commissie jaarhfks een versiag in te dienen over a/fe
bestaande steunregelingen. Verder kan deze kwalificatie a/s staatssteun ook gevolgen
hebben voor de toekenning van nieuwe steun, op grond van de voorschriften inzake
cumulatie van steun uft verschiflende bronnen, zoals met name opgenomen in punt 74 van
de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu.
42 Hieruit volgt dat de bestreden beschikking met zekerheid bindende rechtsgevofgen
schept

‘

55) Ten tweede is het Besluit bezwarend voor Verzoekers, omciat de Commissie de beoordehng van
verenigbaarheid van de onderhavige maatregelen met de staatssteunregels binnen haar
bevoegdheidssfeer trekt, terwijl naar het oordeel van Verzoekers in casu geen sprake is van
staatssteun. De Commissie is slechts bevoegd te oordelen over de verenigbaarheid van
steunmaatregelen op grond van artikel 107 lid 3 VwEU als sprake is van staatssteun in de zin
van artikel 107 lid 1 VwEU.
56) Verder richt het beroep tot nietigverklaring zich tegen het dispositief van het Besluit, waarin de
kwalificatie van de maatregel als staatssteun is vervat en waaruit dus de bezwarende
rechtsgevolgen voortvloeien. Het dispositief van het Besluit luidt als volgt:

“In het Iicht van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de maatregel uit hoofde
van artikel 106, lid 2 VwEU verenigbaar is met de interrie markt.”
57) In het ‘bovenstaande’ legt de Commissie aan de Nederlandse autoriteiten, waaronder
Verzoekers als belangrijkste uitvoerders van de Subsidieregeling, verplichtingen op waaraan
client te worcien voldaan bij het verlenen van de aangemelde steun. Deze verplichtingen zijn een
uitvloeisel van de kwalificatie van de begunstigden van de aangemelde steunregeling als
‘onderneming’ en het oordeel dat de Subsidieregeling een voorcieel oplevert in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU.
58) In dit dispositief’ ligt besloten het oordeel van de Commissie dat de begunstigden van de
“Ibid. punten 40-42,
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Subsidieregeling, ‘ondernemingen’ zijn en dat de Subsidieregeling een voordeel oplevert in de
zin van artikel 107 lid 1 VwEU. Deze kwalificatie door de Commissie leidt rechtstreeks
verplichtingen die de Commissie in bet aangevochteri bestuit oplegt

—

naast de

tot andere verplichtingen:

Een lidstaat schendt de standstill-verplichting van artikel 108 lid 3 VwEU indien een lidstaat
(of decentrale overheden, zoals Verzoekers) een maatregel ten uitvoer legt waarvan bet
aanneemt dat deze geen staatssteun beheist, maar waarvan de Commissie later constateert
dat deze maatregei wet staatssteun beheist, zelf als de Commissie oordeelt dat sprake is
van verenigbare staatssteun.
9 tEen retroactieve remedie bestaat hiervoor niet. Bovendien
verpiicht artikel 108 VwEU de Lidstaat tot het terugvorderen van ieder voordeel dat aan de
begunstigde is verstrekt op basis van maatregeL
°
t
•

De lidstaat (of dacentrale overheden, zoals Verzoekers) dient de materiële staatssteunregels
na te leven. Dit betreft grotendeels secundair EU-recht in de vorm van verordeningen en
beschikkingen van de Commissie, aismede richtsnoeren en communautaire kaderregelingen.

•

De lidstaat (of decentrale overheden, zoals Verzoekers) dient niet alleen materiële norman
na te ieven, maar tevens procedurele normen. Het is een lidstaat niet (mear) toegestaan om
een steunregeling naar eigen inzicht aan te passen vanwege de standstiIlverplichting van
artikel 108 lid 3 VwEU. De Commissie heeft Nederland (en daarmae Verzoekers) verplicht
om de aangemelde maatreget na 10 jaar opnteuw aan te maiden, zodat de vrijhaid om de
aangemelde regeling langer door te laten lopen is beperkt.
’ Bovendian verplicht artikel 21
1
Verordening 659/1999/EG de Lidstaat en daarmea de uitvoerenda decentrale overheid tot
versiaglegging. In hat Besluit is de verplichting tot versiaglegging bovendien uitdrukkelijk
opgenornen in paragraaf 4.4, Hieruit vloeit voort dat Nederland, en in de praktijk Verzoekers
als belangrijkste uitvoarders van da Subsidieregeling, iedere drie jaar een uitgabreid versiag
over de ten uitvoer legging van de Subsidieregeling in moeten dienen bij da Commissie. De
Commissia heeft de wijze van verslagiegging specifiek baschreven, zodanig dat Verzoekers
in detail van eike verleenda verwervingssubsidie verstag moetan en daarbij zullen moeten
aangeven de gevallen waarjn terreinen zijn verworven i) voor bestemmingswijziging ten

a

algemenen nutte en ii) door minnelijke verwerving ter voorkoming van onteigening.
Ten siotta dienen Varzoekers rekening te houden met de regels over cumulatie van steun
voor verschillende doeleinden,

59) De genoemde rechtsgevolgen van het Besluit zijn bezwarend voor Verzoekers, omdat zij
Verzoekers bij de uitvoering van hun aigen bevoegdheden op bet vlak van de subsidiering van
natuurbeheerders belemmeren, aithans beperken. Bovendien komt hierdoor de realisatie van de
EHS in Nederland in gevaar, hetgeen een belangrijke beleidsdoelstelling van Verzoekars is.
Daarnaast belemmeren daze rechtsgevoigen Verzoekers bij de besteding van hun elgen

Arresten Hot van 21 november 1991, FNCE, C-354/90, Jurispr, blz, 1-5505, punt 16 en van 12 februari 2008, CELF, C-I 99/06,
9

Jurispr, blz. 1-469, punt 40,
°

Ibid arrest CELF, punt 40.

‘

Besluit, punt. 6.
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middelen voor de subsidiëring van grondverwerving door natuurbeheer
2
ders.’
60) Het Besluit belemmert Verzoekers dan ook rechtstreeks in de uitoefening van hun eigen
bevoegdheden op hot gebied van do verstrekking van subsidies voor grondverwerving aan
natuurbeheerders en de besteding van eigen middelen van Verzoekers in dat kader. Verzoekers
hebben bijgevolg eon elgen belang en een procesbelang bij de gevorderde nietigverklaring van
het Besluit,

4.5

Rechtstreeks en individueel geraakt

61) Artikel 263 lid 4 VwEU bepaalt dat rechtspersonen onder de voorwaarden gesteld in leden 1 en 2
van die bepaling
1 beroep kunnen instellen tegen handelingen (van de Europese Commissie) die
hen rechtstreeks en individueel raken, aismede tegen regelgevingshandelingen die hem
rechtstreeks raken en die geen uitvoeringshandelingen met zich meebrengen.
62) Verzoekers zijn primair van oordeel dat zij slechts hoeven aan te tonen dat zij rechtstreeks
geraakt zijn door hot Besluft, Dit Besluit betreft immers een regelgevingshandeling en behoeft
immers geen nadere uitvoeringshande(ingen. Met name do consequenties van het Besluit van de
Commissie om de Nederlandse natuurbeheerders in het kader met subsidie van
grondverwerving als ondernemingen in do zin van artikel 107 lid 1 VwEU en de Subsidieregeling
als een voordeel voor de begunstigden aan te merken werken rechtstreeks en behoeven geen
uitvoeringshandelingen.
4.5.1

Het besluit betreft een regelgevingshandeling dat geen nadere
uitvoeringshandeling behoeft

63) Volgens de literatuur
t3 moot do betekenis van regelgevingshandelingen gevonden worden in de
nomenclatuur van de besluiten die de Unio volgens artikel 288 VwEU kan nemen. Volgens do
artikelen 289 en 290 VwEU vaflen de besluiten in artikel 288 VwEU uiteen in
wetgevingshandelingen en niet-wetgevingshandelingen. Omdat artikel 288 VwEU niet spreekt
over dergelijke handelingen wordt in de literatuur hieraan de uitleg gegeven: “dat
rege(gevingshandelingen aieen betrekking hebben op niet-wetgevingshandelingen, Deze
handel/ngen omvatten b/likens de artikelen 290 en 291 VwEU ‘gedelegeerde’ verordeningen,
richtlijnen en besluiten (van de Commissie) en ‘uitvoerings’ verordeningen, richtlijnen en
besluiten (van de Commissie of de Raad).”
4
64) De bevoegdheid van de Commissie om besluiten te nemen in staatssteun zaken volgt uit

‘ Arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Terntor,o Historico
de Guipuzcoa
269/99 T-272/99 en T-273/99, Jurispr, blz. 1f”04217, punt 41.
Barents, Prof mr. p., supra not 16,

-

Diputacion Floral de Guipuzcoa e.a/commissie,

Ibid. blz. 249.
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Raadsverordening 659/1999.15

Een Commissie besluit inzake staatssteun is derhalve een

gedelegeerd besluit en ingevolge het bovenstaande een regelgevingshandeling
65) Hiernaast moet het tevens gaan om een handeling die geen andere uitvoeringshandeling
behoeft. Ten aanzien van uitvoeringsmaatregeten wordt in de literatuur geponeerd dat de
afwezigheid van uitvoeringsmaatregelen betekent dat de beschikking tot rechtsgevolgen moet
leiden voor de verzoeker,
16 Er zijn dan geen uitvoeringsmaatregelen noodzakehjk of de
uitvoeringsmaatregel vormt een automatische toepassing van de regehng omdat de lidstaat
daarbij geen enkele vrijheid heeft,

“Een schoolvoorbeeld vormen de tot een lidstaat gerichte besluiten van de Commissie
waarbij voorgenomen steun wordt verboden of wordt toegekend onder voorwaarden of
waarbij reeds toegekende steun wordt verboden in combina tie met een
17
terugvorderin
gsbeveL”
66) Verzoekers sluiten zich aan bij deze redenering en zijn bijgevolg van mening dat zij slechts aan
dienen te tonen dat zij rechtstreeks zijn geraakt door het bestreden besluit.
4,5.2 Verzoekers zijn rechtstreeks geraakt door het Besluit

67) Om rechtstreeks geraakt te zijn in de zin van artikel 263 lid 4 VwEU dienen Verzoekers aan te
tonen dat:
•

het Besluit directe gevolgen heeft voor hun ;
18
bevoegdheid
suitoefening en

•

het Besluit de lidstaat Nederland (en daarmee Verzoekers) geen beleidsmarge toelaat.’
9

68) Wat betreft de directe gevolgen voor de bevoegdheidsuitoefening van Verzoekers het volgende,
Het Besluit bepaalt dat alle begunstigden van de Subsidieregeling ondernemingen in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU ‘zijn. Verzoekers zijn van oordeel dat verwervers van natuur die voldoen
aan de voorwaarden van de Subsidieregeling niet als zodanig moeten worden aangemerkt. Tot
op heden hebben Verzoekers natuurbeheerders die subsidie voor de verwerving van natuur
ontvingen, ook niet als onderneming aangemerkt. Bijgevolg hebben Verzoekers aan deze
natuurbeheerders geregeld gesubsidieerd ten behoeve van de aankoop van natuur. Als gevoig
van deze kwalificatie zullen zij hun subsidiebeleid ten aanzien van deze natuurbeheerders fors
moeten bijstellen, omdat Verzoekers nu rekening zullen moeten houden met zowel de materiële

Verordening 659/1999 van de Raad tot vaststelllng van nadere bepalingen voor de toepassing van a,’tikel 93 van het EG
Verdrag, Pub. EG L 83/1, 27.03.1999, blz. 1-9.
Prof mr. R. Barents, “EU-Procesrecht’ Kluwer, Deventer (2010), blz. 250. Professor Barents is directeur van ,Set Dire ctoreat
Onderzoek en Documentatie van hat Hof van Justitie EU.
Ibid. blz. 229.
18

Zie supra foot 5

oeschlkklng Gerecht van 7 lull 2004, Peglo automna des Acores/Raad, T-37/04, Jurispr. blz. 11-2153, punten 116-120, en
9
‘
arrest Gerccht van 1 fuli 2008. Regian automna des Açores, T-37/04, Jurispr. bi’z. 11-103, punt 82,
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als de forrnele staatssteunregels (waaronder de standstill-verplichting van artikel 108 lid 3
VWEU) en de verplichtingen die de Commissie in het Besluit oplegt (randnummer 58))
69) Wat betreft het felt dat het Beslult Verzoekers geen beleidsmarge toestaat, het volgende. Het
Besluit leidt direct tot aanvullende administratieve kosteri en lasten voor verzoeksters, omdat
bet Besluit onder meer verplicht tot het doen voeren van een gescheiden boekhouding door de
begunstigden. Bovendien zijn Verzoekers als gevoig van bet Besluit gehouden aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de VrijsteNingsbeschikklng van de Commissie (Beschikking
2005/842/EG, PB L 312/67)20. Verzoekers zijn op grond hiervan gehouden om op geregelde
tijdstippen controles uit te voeren ter voorkoming van overcompensatie van de
natuurbeheerders (artikel 6), waaronder controles op (gescheiden) boekhoudingen. Ook dienen
Verzoekers alle gegevens die noodzakelijk zijn om vast te stellen of sprake is van
overcompensatie ten minste tien jaar te bewaren (artikel 7). Daarnaast zijn Verzoekers
gehouden ledere drie jaar een periodiek versiag bij de Commissie in te dienen (artikel 8) en
paragraaf 4.4 Besluit. Dit is reeds toegelicht in randnummer 58). Dit brengt tevens direct
aanzienlijke extra kosten met zich mee. Verzoekers hebben ten aanzien van geen van deze
aspecten een beteidsmarge,
70) Verzoekers zijn dan ook rechtstreeks geraakt door het Besluit.
4.5.3

Individueel geraakt

71) Verzoekers zijn van oordeel dat zij op grond van het laatste zinsdeel van artikel 263 lid 4 VwEU
niet behoeven aan te tonen dat zij individueel geraakt zijn door het Besluit. In geheel subsidiaire
orde en slechts voor het geval uw Gerecht deze conclusie niet zou volgen, zullen Verzoekers
hieronder aantonen dat zij tevens individueel geraakt zijn door bet Besluit.
72) Op basis van vaste rechtspraak van bet Hof van Justitie is sprake van individueel geraakt zijn in
staatssteun zaken, indien bet een handeling betreft uit hoofde van zekere bijzondere
hoedanigheden of van een feitelijke situatie, welke Verzoekers ten opzichte van eenieder ander
karakteriseert en Verzoekers daarom individualiseert op soortgelijke wijze als de adressant.
’
2
Ten aanzien van publiekrechtelijke entiteiten is deze rechtspraak zodanig uitgelegd dat een
publiekrechtelijke entiteit door een handeling individueel geraakt is, indien deze handeling
directe gevolgen voor de ultoefening van de bevoegdheden van dat lichaam heeft.
22 Van
individuele geraaktheid is ook sprake, indien blijkt dat de nationale wetgeving voorziet in een

20

Oanwel de opvolger van deze rage/lug.

Arrest van 15 full 1963, Plaumann, 25/62, Jurispr. b/s. 197.
22
van 15 juni 1999, Regione sutonoma Fr/u/i Venezia Gin/ia, T-288/97, Jurispr. b!z. 11-1871, punt 31, Beschikking Gerecht van 7
full 2004, Regio automna des Acores/Raad, T-37/04, Jurispr. b/s. 11-2153, punten 116-120, en arrest Gerecht van 1 full 2008,
Rep/au autumns des Açores, T-37/04, Jurispr. b/z. 11-103, punt 82.
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zorgplicht met betrekking tot de betreffende publiekrechtelijke entiteiten.
23
73) Verzoekers hebben reeds aangetoond dat het Besluit directe gevolgen heeft voor de uitoefening
van hun bevoegdheden. Hiernaar zij verwezen.
74) De aangemelde steunregeling betrof zowel de Provinciale Subsidieregeling Grondaankoop
Ecologische Hoofdstructuur als de jjssubskiieregeIing Grondaankaop EHS.
24 Zoals gezegd
beschikken Verzoekers op dit gebied over een grate mate van beleidsvrijheid en komen de
kosten van de grondverwervingssubsidies grotendeels uit eigen middelen van Verzoekers.
25
75) Er bestaat geen wettehjke verphchting voor Verzoekers am de Subsidieregeling één-op-één over
te nemen in de provinciale wetgeving, ZiJ zijn bevoegd am zelf riadere voorwaarden te stellen

aan subsidies voor grondverwerving, Sterker nag, Verzoekers hebben een zorgplicht voor de
realisatie van de EHS op hun eigen grondgebied.
76) In de praktijk zullen Verzoekers op hun grondgebied de enige overheid zijn die
verwervingssubsidies verstrekken aan de begunstigden van de Provinciale Subsidieregeling
Grondaankoop Ecologische Hoofdstructuur,
77) De eis van de gescheiden boekhouding was in de aangemetde steunregeling niet opgenomen
(Producte A.9) en is bovendien tijdens de meldtngsprocedure bestreden (Productie A.i1,

p.6), Hetzelfde geldt voor de andere genoemde administratieve verplichtingen waaraan
Verzoekers zich nu dienen te houden als gevoig van het Besluit (zie randnummer 58)). Door het
stelten van deze eisen in het Besluit zijn Verzoekers dan ook in hun vrijheid am de
Subsidieregeling ult te voeren naar hun elgen wensen beperkt, waardoor Verzoekers individueel
geraakt zijn door dit Besluit.
26

4.6

Conclusie ontvankelijkheid

78) Verzoekers dienen ontvankelijk te worden verklaard, omdat zij voldoen aan alle eisen die artikel
263 iid 4 VwEU hieraan stelt.
79) Daarnaast zijn Verzoekers aan te merken als publiekrechtelijke lichamen die voornemens zijn de
Subsidieregeling ult te voeren en derhalve de steun te verlenen. Dergelijke lichamen gelden als
rechtstreeks en individueel geraakt door de beschikkirtgen die de Commissie ter zaken van deze

23

Arrest Gerecht van 10 februari 2000, Nednrlandse Antillen/Commissie, gevoegde zaken T-32/98 en T-41/98, Jurispr. blz. II

201, punten 55 t/m 57.
Zie par. 2.5 van het bestreden besluit.
Zie par. 4.2.2 van het bestreden besluit.
2
A
rresten Gerecht van 30 april 1998, Vlaams Gewast / Commi.csie, T-214/95, Jurispr. hIs. 11-717, punten 28 en 29; van 15 juni
1999, Pegione autonorna Fr/vu Venez,a Giufia, T-288/97, Jurispr. blz. 11-1871, punt 31.
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5.22

Middel LA: Natuurbescherming in Nederland is een dienst van algemeen belang in
de zin van artikel 2 Protocol nr 26

80) De geconsohdeercle versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie bevat Protocol nr. 26 over ‘Diensten van
algemeen beIang, Hierin is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen diensten van algemeen

economisch belang (artikel 1) en !economische diensten van algemeen belang (artikel 2).
Artikel 2 bepaalt: De bepalingen van de Verdragen doen op generlei w,jze afbreuk aan de
bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten,
te doen verrichten en te organiseren, 81) Met andere woorden: er is voor niet-economisch diensten een sectorale uitzondering op het
Unierecht, in het bijzonder met betrekking tot het Unierecht inzake concurrentie.
82) Protocol nr, 26 is van groot belang, niet alleen voor deze zaak, maar voor het gehele Unierecht,
In dit protocol is immers voor de eerste keer in een Verdrag vastgelegd dat het Unierecht niet
van toepassing is op niet-economische diensten van algemeen belang.
28
83) In casu heeft de Commissie erkend dat natuurbeschermingstaken niet-economische activiteiten
betreffen (Besluit van 20 april 2011, punt 27): “Het kan niet worden uitgesloten dat sommige
natuurbeschermingstaken louter niet-economisch van aard z,fn t...J”. 00k lfl het Besluit erkent
de Commissie dat “natuurbeschermingstaken in het belang van de samenleviq als geheel” zijn
(punt 23 Besluit). De Commissie heeft tevens geoordeeld dat: “[..] bet in bet algemeen belang
kan zIjn evoor te zorgen dat waardevolle natuui-erfgoed gebieden worden beschermd en
verstrekt” (punt 39 Besluit).
84) Artikel 2 Protocol nr. 26 bepaalt duidelijk dat diensten van algemeen belang niet uitsluitend door
de I idstaat zeif hoeven te worden verricht. Deze nieteconomische diensteri kunnen ook worden
opgedragen aan andere entiteiten. Dit blijkt duidelijk uit de bewoording ‘te doen verrichten’.
85) Een belangrijke grens die het Hof van Justitie voorts aanhoudt bij de beoordeling of een
organisatie is te beschouwen als een onderneming of niet, is die van de typische
overheidsprerogatieven. Het uitvoeren van activiteiten die wegens hun aard en doe! en de regels
waaraan zij zijn onderworpen buiten het economisch verkeer vallen of neerkomen op het
uitoefenen van een overheidsprerogatief, is geen economische 29
activiteit. Het betreft in dat
geval entiteiten die in feite instrumenten van het algemeen/openbaar belang zi]n. Het Hof van
Justitie heeft activiteiten in het kader van de bescherming van het milieu eerder at als

P8C115, 9mei 2008, p. 308.
28
‘ Arresten Hof van 16 juni 1987, commiss,e t. Ita!ie, 118/85 Jurispr.
blz. 2599, punt 7; van 18 maart 1997, Diego Call & Fig/i
SrI./Servizi ecologic! porto di Genova SPA (SEPG), C-343/95, iurispr. blz. 1-1547, punt 16.
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steun richt tot de betrokken Iidstaten.
’
2

S

Ten Gronde

51

Overzicht aangevoerde middelen:

Middel 1: De Commissie heeft artikel 107 lid 1 VwEU op verschillende wijzen onjuist toegepast en
daarmee het Unierecht geschonden:

Middel LA: Natuurbescherming in Nederland is een dienst van algemeen belang in de zin
van artikel 2 Protocol or. 26
Middel 1.B: Onterechte kwalificatie van natuurbeheerders, natuurbescherniingsorganisaties,
aithans terreinbeherende organisaties als ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU
Primair: Natuurbeheerders zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU,
voor zover zij gronden verwerven ten behoeve van natuur;
Subsidiair: Natuurbeschermingsorganisaties zijn geen ondernemingen in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU,
Meer subsidlair: Terreinbeherende organisaties zijn geeri ondernemingen in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU.

Middel l.C: De Subsidieregeling leidt niet tot een economisch voordeel in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU voor de begunstigden gelet op de aan de Subsidieregeling verbonden
voorwaarden;

Middel LD: De Commissie heeft een onjuiste toepassing gegeven van de vierde Altmark
voorwaarde

Middel LE: De Subsidieregeling leidt niet tot een ongunstige beinvloeding van het
interstatelijke handelsverkeer.
Middel 2: De Commissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU en daarmee het
Unierecht geschonden.

5.2

5.2.1

Uitwerking van de aangevoerde middelen
Middel 1: De Commissie heeft artikel 107 lid 1 VwEU op verschillende wijzen
onjuist toegepast en daarmee het Unierecht geschonden:

Supra float 5.
27
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overheidsprerogatief of dienst van algemeen belang aangemerkt:
°
3
“Wegens hun aerd en doe! en de rege!s waaraan zj zijn onderworpen, komen dergel,jke
inspectiewerkzaamheden dan ook neer op het u/toe fenen van prerogatieven /nzake de
bescherming van het milieu, die typisch overheidsprerogatieven zifn. Zif hebben geen
economisch karakter dat de toepassing van het Verdrag zou kunnen rechtvaardigen (zie in
deze zin arrest van 19 januari 1994, zaak C-364/92, SAT Fiuggesel/schaft, Jurispr. 1994, blz.
1-43, r.o. 30).”

86) Nederland en Verzoekers merken natuurbescherming/natuurbeheer in Nederland aan als dierist
van &gemeen belang, de geen economische activiteit betreft. Dt biijkt onder meer ult
Productie A.11, antwoord op vraag 4, brief Nederland aan Commissie d.d, 12 oktober 2010:
“De Neder!andse autoriteiten bl,jven derhalve primair van oordeel dat natuurbeheer moet
worden aangemerkt a/s ceo niet-economische activite/t. Natuurbeheer dient een publiek
doe!, name/uk de vorming van de EHS ten behoeve van de instandhouding van de
biodiversiteit en de leefbaarheid van Nederla rid (publieke be/eying van rlatuur).”

87) Daarnaast zij verwezen naar de Bijiage bij SANI-melding, onder Ad 2 (Productie A.iO, p.1),
waarin Nederland aan de Commissie heeft aangegeven:
“Natuurbeheer dient een publiek doel en is be/angruik voor de instandhouding van de
biodiversiteit en de /eefbaarheid van Nederiand [..].
De natuurbeheerders in de zin van de rege/ing kunnen derhalve niet a/s oriderneming
worden aangemerkt in de zin van het gemeenschapsrecht.”

88) Ook in de prenotificatiefase heeft Nederland aan de Commissie duidelijk gemaakt dat
natuur(bescherming) en de vorming van de EHS in bet bijzonder een dienst van algemeen
belang betreft en een publiek doel dient (zie randnummer 20).
89) In de voorliggende zaak is het duidelijk dat Nederlarid een dtenst van algemeeri belang heeft
opgedragen aan de Nederlandse natuurbeheerders. Dit is geen recente ontwikkeling. Nederland
heeft reeds in bet begin van

e
20

eeuw natuurbescherming als activiteiten van algemeen belarig
aangemerkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de brief van de beer mr. Van Tienhoven (voorzitter van
de Vereruiging Natuurmonumenten) aari de minister van Financiën van 6 februari 1925 waarin hij
vaststelt (Productie A 16): “[] dat de Vereenigirig bet algemeen belarug dient, hetwelk bbjkt
uit de erkenning a/s instelling, welke hoofdzake/ifk een algemeen maatschappelqk belong
beoogt, zoodat

“

zij

a/s zoodanig valt onder artike! 80 no. 8 der Successiewet

1...]”

Ibid arrest Diego Call & Fig/i SrL/SEPG, punt 23.
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90) Dc Subsidieregeling verplicht de begunstigden om de verworven terreinen, waaronder
Verzoekers, duurzaam als natuur te beheren (artikel 3 sub a juncto artikel 18 lid 1 sub b
Subsidieregeling, zie randraimmers 21), 24) en 25)). Dit betekent heel concreet dat de
verwerving van de gesubsidleerde natuur geheel gericht is op duurzame instandhouding van
deze terreinen als natuur, waaraan cen economlsch karakter volledig ontbreekt. De
natuurterreinen komen als het ware in de dode hand. Zij worden uit het economische verkeer
gehaald om voor eeuwig als natuur te dienen in het publieke belang (Productie A.9 Toelichting
op Subsidieregeling p. 10). Daarom bepaalt de Subsidieregeling dan ook dat de natuur vrij
toegankelijk moet zijn en er geen entreegeld mag worden gevraagd. Het ontbreken van een
economisch karakter van riatuur onder de voorwaarden van de Subsidieregeling wordt hierna in
middel IB, primaire oriderdeel toegelicht.
91) Natuurbescherming In Nederland is een schoolvoorbeeld van een dienst van algemeen belang,
zoals de Lidstaten hebben uitgedrukt in artikel 2 Protocol nr. 26. Dc Lidstaten hebben dan ook
uitdrukkelijk bedoeld natuurbescherming, vanwege het niet-economische karakter daarvan,
buiten de op concurrentie gerichte bepalingen van het VwEU te houden, Verzoekers wijzen hier
met nadruk op, omdat een dergelijke belangrijke grens die aan het toezicht van de Commissie
wordt gesteld niet lichtvaardig door de Commissie mag worden overschreden, En zeker niet op
de wijze waarop de Commissie dat in het Besluit heeft gedaan door op basis van puur abstracte
en hypothetische overwegingen eeri nieteconomische activiteit te duiden als een op
concurrentie gerichte marktactiviteit, die daardoor wel binnen het schootsveld van de Commissie
is komen te vallen.
92) De Commissie heeft met het Besluit artikel 2 Protocol nr. 26 derhalve miskend, althans onjuist
uitgelegd en/of toegepast.
£23 Middel LB: Onterechte kwalificatie van natuurbefteerders,
natuurbeschermingsorganisaties, aithans terreinbeherende organisaties als
ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU
I.) Inleiding
93) De Commissie oordeelt in punt 17 van het Besluit en punt 31 van het Besluit van 20 april 2011
dat de Nederlandse natuurbeheerders ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU zijn.
Voor de onderbouwing van dit standpunt verwijst de Commissie naar punten 24 tot en met 31
van het besluit van de Commissie van 20 april 2011 in steunzaak N 376/2010 betreffende
subsidies voor natuurbeheer.
94) In dit onderdeel van rniddel I zullen Verzoekers aantonen dat de Commissie met het oordeel
artikel 107 lid 1 VwEU onjuist heeft uitgelegd en toegepast.
95) Verzoekers zijn primair van oordeel dat de begunstigde natuurbeheerders geen ondernemingen
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zjn voor zover zij terreinen ten behoeve van natuur met subsidie op basis van de
Subsidieregeling verwerven. De Subsidieregeling sluit iedere economische activiteit op het punt
van de verwerving en het eventueel vervreemden van met subsidie verworven gronden ult.
96) De Subsidieregeling staat los van de regels inzake inrichtings- en beheersubsidie. De regelingen
functioneren ook onafhankelijk van elkaar. Een natuurbeheerder kan immers

verwervingssubsidie aanvragen, maar beslissen af te zien van de aanvraag van inrichtings of
beheersubsidie.
97) Subsidiair, indien en voor zover het primaire onderdeel zou worden verworperi, zijn Verzoekers
van oordeel dat de natuurbeschermingsorganisaties geen ondememingen zijn.
Natuurbeschermingsorganisaties zijn instellingen zonder winstoogmerk die zijn opqericht ten
behoeve van de vervulling van een (niePeconomisch) publiek doel, meer in het bijzonder
natuurbescherming, Natuu rbeschermingsorganisatles verrichten hoofdzakelijk niet-economische
activiteiten, Voor zover economische activiteiten worden verricht zijn deze activiteiten
marginaal, te verwaarlozen en rechtstreeks verboriden met de niet-economische activiteiten.
Deze activiteiten leiden er bijgevolg niet toe dat het geheel van de activiteiten van
natuurbeschermingsorganisaties als economisch moeten worden aangemerkt.
98) Meer subsidiair, indien en voor zover het primaire en het subsidiaire onderdeel worden
verworpen, zijn Verzoekers van oordeel dat TBO’s geen ondernemingen zjn TBO’s zijn
organisaties zonder winstoogmerk die zijn opgericht ten behoeve van de vervulling van een
(niet-economisch) publiek doel, meer in het bijzonder natuurbescherming door verwerving,
inrichting en beheer van natuurterreinen. TBO’s verrichten hoofdzakelijk niet-economische
activiteiten. Voor zover economische activiteiten worden verricht zijn deze activiteiten
marginaal, te verwaarlozen en rechtstreeks verbonden met de niet-economische activiteiten.
Deze activiteiten leiden er bijgevolg niet toe dat het geheel van de activiteiten van TBO’s als
economisch moeten worden aangemerkt.
Primair: Natuurbeheerders zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU, voor zover zij gronden verwerven ten behoeve van natuur
I.) Inleiding

99) Verzoekers zijn primair van oordeel dat in het kader van de verwerving van terreinen met
subsidie op basis van de Subsidieregeling überhaupt geen activiteiten voorkomen die door de
Commissie in punt 27 van het Besluit als economisch zijn aangemerkt. Dit betekent dat
natuurbeheerders indien zij gronden verwerven met subsidie op basis van de Subsidieregeling
geen economische activiteiten verrichten en bijgevolg geen ondernemingen zijn in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU.
IL) Natuurbeheerders verrichten geen economische activiteiter, in het kader van de verwervlng
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diere

I/n

100)

Verzoekers zijn van mening dat het at dan niet aanmerken van de begunsbqden van de
Subsidieregeling als onderneming afhangt van de activiteiten die de begunstigden in het kader
van deze regeling verrichten, zonder dat wordt gekeken naar de andere activiteiten, Dit wordt
nader toegelicht.

101)

Uit vaste rechtspraak van het Hot blijkt dat entiteiten enket en alleen zijn aan te merken als
ondernemingen in de zin van het Unierecht, indien en voor zover zij ecoriomische activiteiten
uitoefenen (zie onder meer zaak C49/07
1 MOTOE, )urlspr, 2008, blz, I4863, punt 25):
Met betrekking tot de mogel,jke inv!oed van de uitoefening van bevoegdheden van
openbaar gezag op de kwa/ifica tie van een rechtspersoon a/s ELPA a/s onderneming in de zin
van het mededingingsrecht van de Gemeenschap, moet erop worden gewezen, zoals de
advocaatgeneraaI in punt 49 van haar conclusie heeft vastgesteld, dat het gegeven dat een
entiteit voor de uitoefening van een dee! van haar activiteiten over bevoegdheden van
openbaar gezag beschikt, op zich geen beletse/ vormt am haar voor de rest van haar
economische activiteiten a/s onderneming in de zin van het mededingingsrecht van de
Gemeenschap te kwa/ificeren (arrest van 24 aktober 2002, Aéroports de Paris / Commissie,
C-82/01 P, Jurispr. 8/z. I9297, punt 74), De kwalificatie a/s activiteit die tot de uitoefening

van bevoegdhederj van openbaar gezag behoort of a/s economische activiteit moet immers
yoUr elke door een bepaa/de entiteit uitgeoefende activiteit afzonder/,fk gebeuren.”
102)

In het arrest SELEX van het Gerecht van 12 december 200631 is dit bevestigd:
Aangezien de mededingingsbepa/ingen van het Verdrag van toepassing z,jn op
activiteiten van een orgaan die oak buiten de context van diens activiteiten a/s

“[..]

overheidsinstantie worden verricht [.,,] moeten de verschilende activiteiten van een entiteit
even wel afzonder/.tjk warden onderzocht (]“
103)

Hieruit volgt dat de activiteiten van een entiteit afzonderlijk moeten worden onderzocht om
te beoordeten welke activiteiten economisch zijn en welke niet, De staatssteunregels zijn slechts
van toepassing op de economische activiteiten; op de overige activiteiten die de betrokken
entiteit uitoefent (en welke dus niet ats economisch kunnen worden aangemerkt) de
staatssteunregels niet van toepassing zijn.

104)

Verzoekers wijzen erop dat de Commissie deze rechtspraak niet juist heeft toegepast.

De Commissie stett in punt 29 van het Besluit van 20 april 2011 dat een milieudoelstelling
jjd gepaard gaat met een economische doelstelling. Daarmee oordeelt de Commissie dat de
Nederlandse natuurbeheerders voor alle activiteiten die zij verrichten als onderneming worden

105)

Arrest Gerecht van 12 december 2006, SELEX, T-155/04, Jurispr. blz. 11-4797, punt 54,
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aangemerkt. be Commissie maakt daarbij geen onderscheid tussen de verschilleride activiteiten
die op het gebied van natuurbescherming door natuurbeheerders kunnen worden verricht,
terwiji Nederland in het kader van de melding duidelijk heeft aangegeveri dat de
natuurbeheerders in het kader van de Subsidieregeling niet als onderneming kunnen worden
aangemerkt in de zin van het Unierecht (Productie A1O, bijiage bij SANImelding, Ad 2.).
106)

De Subsidieregeling heeft uitsluitend betrekking op de verwerving van terreinen die aan de
criteria van de Subsidieregeling voldoen, aismede het pachtvrij maken ervan. In randnummer
16) hebben Verzoekers uiteengezet dat Nederland tijdens de prenotificatie de Commissie het
Nederlandse stelsel van natuurbescherming in verband met de vorming van de EHS heeft

uitgelegd. Hieruit blijkt ondubbelzinnig dat verwerving van terreinen ten behoeve van de
vorming van de EHS met subsidie een op zich zelf staande fase in dit stelsel is. Inrichting en
beheer van natuurterreinen vallen hier buiten en vormen eveneens OP zich zeif staande fasen.
107)

De Commissie erkent dat de natuurbeschermingsactiviteiten geen economische activiteiten
betreffen (Besluit van 20 april 2011, punten 27 31). Zij erkent eveneens dat de betrokken
organisaties enkel als ondernemingen worden aangemerkt, voor zover zij activiteiten uitoefenen
betreffende de verkoop van hout en gewassen, het verpachten van grond of toerisme (Besluit
-

van 20 april 2011, punten 27 en 31). De Commissie toetst anderzijds het geheel van de
activiteiten van de betrokken natuurbeheerders aan de rechtspraak van het 1-lof en regelgeving
betreffende een dienst van algemeen economisch belang (Besluit, punten 31 54). Hieruit blijkt
-

dat de Commissie haar beoordeling niet beperkt heeft tot de in punt 27 genoemde activiteiten.
Zij heeft het geheel van economische en niet-economische activiteiten getoetst aan het
kader dat enkel en alleen van toepassing is op economische activiteiten.
*

—

108)

De Commissie gaat daarbij voorbij aan het felt dat in het kader van grondverwerving op
basis van de Subsidieregeling geen economische activiteiten mogelijk zijn. be beweerde
economische activiteiten vinden bovendieri uitsluitend plaats in het kader van beheer, hetgeen
buiten de reikwijdte van de Subsidieregeling valt.

109)

be Subsidieregeling is slechts toegankelijk voor entiteiten die duurzaam natuurbeheer
verrichten of zullen gaan verrichten. Het betreft dus een regeling die uitsluitend geldt voor
natuurbeheerders. De aanwezigheid van natuur in Nederland dient een publiek doel en is
belangrijk voor de instandhouding van de biodiversiteit en de leefbaarheid van Nederland.
Bovendien dient Nederland te voldoen aan haar EU-verplichtingen.

110)

Verzoekers menen dat natuurbeheerders geen economische activiteiten verrichten in het
kader van de verwerving van gronden met subsidie op grond van de Subsidieregeling. Zij
hebben evenmin een economische doelstelling met de verwerving van natuur en de verplichting

tot duurzaam natuurbeheer op verworven natuurterreinen. Een en ander is reeds aangetoond in
paragraaf 3.4.
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111)

Ten einde dit te waarborgen bevat de Subsideregeling enkele verpiichtingen ten aanzien van

het gebruik van de met subsidie verworven gronden. In randnummers 21) tot en met 24) zijn
de bepalingen tilt de Subsidieregeling beschreven die waarborgen dat zowel de verwerving, als
eventuele verkoop van de gronden op geen enkele wijze inkomsten opleveren die de
natuurbeheerder te eigen bate kan aanwenden, Handel in de gronden is niet mogelijk,
verkoopwinsten dienen te worden afgestaan aan Verzoekers, het gebruik van de gronden is
strikt beperkt tot natuur en de gronden dienen binnen 2 jaar na verwerving in overeenstemming
met het vigerende natuurbeheerplan te zijn ingericht en te worden beheerd. De verplichtingen
zijn er puur op gericht te verzekeren dat de met subsidie verworven natuur ‘eeuwige natuur’
wordt (zie Productie A.9, Toelichting op Subsidieregeling p. 10). ledere economische activiteit
verbonden aan de koop en eventuele verkoop wordt door deze verplichtingen uitgesloteri.

iii,).41/e oøbrengsten die terreinen verwotven met subsidie oleveren dienen te warden
igwendvoor duurzaam natuurbeheer,
Zoals hiervoor reeds aan de orde geweest, dienen eventuele opbrengsten die de
natuurterreinen verworven met subsidie opleveren te worden aangewend voor duurzaam
natuurbeheer (randnummer 21). Ingeval van vervreemding van de met subsidie aangekochte

112)

terreinen, spelen en terugbetalingsverplichtingen en verkoopwinstafromingsregel (zie
randnummer 24). De opbrengstbestemmingsbeperking, terugbetalingsverplichtingen en de
winstafromingsregeling spelen tevens een rol in de beoordeling of sprake is van economische
activiteiten.

113)

In de eerste plaats wijzen Verzoekers op hetgeen zij hierna zullen opmerken ten aanzien van
de gevolgen die marginale of beperkte beweerde economische activiteiten hebben op het
karakter van een entiteit die activiteiten verrichten in het kader van de publieke taak of de
uitvoering van een dienst van algemeen belang. De randnummers 134)Error! Reference

source not found. tot en met 154) dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd.
114)

Voorts wijzen Verzoekers erop dat de in randnummer 21) genoemde

opbrengstbestemmingsbeperking voorkomt dat sprake zal zijn van kruissubsidiëring ten gunste
van economische activiteiten. De begunstigden van de Subsidieregeling kunrien de subsidie
uitsluitend aanwenderi voor de verwerving van natuur. Indien in dit kader niettemin en in
weerwil van hetgeen hiervoor is gesteld toch opbrengsten zou genereren, dan dienen deze
opbrengsten voor duurzaam natuurbeheer te worden aangewend. Bijgevolg kan de subsidie
nooit direct of indirect leiden tot de financiering van eventuele andere economische activiteiten
van de begunstigden. De raridnummers 132) tot en met 143) dienen hier als herhaald en
ingelast te worden beschouwd,
115)

Desondanks meent de Commissie dat in het kader van de verwerving van terreinen met

subsidie economische activiteiten kunnen plaatsvincien. Dit oordeel leidt ertoe dat het entiteiten
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die een dienst van algemeen belang verrichten, zoals Verzoekers, niet is toegestaart om
inkomsten te genereren die de dienst van algemeen belang zullen baten bij de uitvoering van
die taak in het algemeen belang. Een dergelijk verbod is niet atleen economisch verkeerd, maar
beperkt ook de mogelijkheden van de Iidstaten om entiteiten die een dienst van algemeen
belang verrichten ertoe te bewegen efflciënter te werken binnen een budget. Het Besluit
veroorzaakt daarmee een grotere noodzaak tot het verstrekken van overheidssubsidies, juist in
tijden waarin sprake is van budgettaire krapte bij deze overheden!
116)

Verzoekers wijzen voorts op de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (hierna: “O&O Kader”), waarin de Commissie het
volgende heeft bepaald: “Voorts is de Commissie van oordeel dat activiteiten irizake

technologieoverdracht (Iicentiering, creatie van spin-oifs of andere vormen van door de
onderzoeksorganisatie gecreeerde vormen van kennisbeheer) geen economisch karakter hebben
indien het om interne activiteiten gaat en alle inkomsten ult deze activiteiten opnieuw in de
primaire activiteiten van de onderzoeksorganis,a ties worden gem vesteerd. 32
117)

Dc Commissie Iicht het begrip ‘interne activiteIten’ in voetnoot 25 van het O&O Kader nader
toe: “Onder “interne activiteiten” verstaat de Commissie een situatie waarb,j het kennisbeheer
van de onderzoeksorganisatie(s) wordt uitgevoerd door een afdeling of een dochteronderneming

van de onderzoeksorganisa tie of gezamenlijk met andere onderzoeksorganisaties. Dat de
levering van specifieke diensten via een open aanbesteding aan derden wordt uitbesteed, doet
geen afbreuk aan het interne karakter van dergehjke activiteiten.”
118)

Verzoekers menen dat dit oordeel van de Commissie niet beperkt blijft tot onderzoek,
ontwikkeling en innovatie, maar dat dit afgemeen kan worden toegepast. De Commissie oordeelt

hier namelijk dat opbrengsten die worden gegenereerd door niet-economische activiteiten er
niet toe leiden dat de nieteconomische hoofdactiviteiten als gevoig daarvan economisch
worden, omdat deze opbrengsten dienen te worden aangewend of teruggegeven aan de niet
economische activiteiten.
119)

Het dee achter dit oordeel van de Commissie is dat het profiteren van de vruchten van
bestaand vermogen, met andere woorden private wealth management, geen economische
activiteit is. Dc bron hiervan is de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Cassa di
Risparmio di Firenze. In deze zaak diende het Hof te oordelen over de vraag of Italiaanse
spaarbankstichtingen zonder winstdoelstelling als onderneming in de zin van artikel 107 Hd 1
VwEU moesten worden aangemerkt. Het Hof oordeelde in dit kader als volgt:
“111. Dienaangaande meet erop worden gewezen dat het loutere bezit van participa ties,
zelfs van zeggenschapsdeelnemingen, niet vo!staat om dit aan te merken als een

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie, PBEG
C 323, 30.12.2006, p. 1,

par, 3.1.1.
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economische activiteit van de entiteit welke die participaties bezit, wanneer dit bezit enkel
met zich brengt dat aan de hoedanigheid van aandeelhouder of vennoot verbonden rech ten
worden uitgeoefend, aismede, in voorkomend geval, dIvidenden, die loutere vruchten van de
eigeridom van een goed ziiri, worden inpeTnd.”
3 (oriderstreping advoca ten)
120)

Het Hot van Justitie beschouwt dus het touter profiteren van de vruchten van vermogen als

onvoldoende om een activiteit als een economische activiteit aan te merken, Het betreft
vruchten die uit de exploitatie van het vermogen dat de Italiaanse spaarbanken beheren
voortkomen. Het betreft daarmee ook een zaak buiten het kader van onderzoek, ontwikkeling
en innovatie, hetgeen bevestigt dat hetgeen de Commissie daarover heeft opgemerkt ook dat
terrein kan worden toegepast.

121)

Dit oordeel van het Hot is goed toepasbaar op de voorliggende zaak. Indien en voorzover de

Subsidieregeling het aan de begunstigde natuurbeheerders at toelaat om opbrengsten te kunnen
genereren met de koop en verkoop van terreinen, betreft dit marginale opbrengsten, Als de
opbrengsten die hiermee worden gegenereerd terugvloeien in de niet-economische activiteit
waar ze ult voortkomen, dan leidt dat er niet toe dat deze activitelten als economisch moeten
worden aangemerkt, Kortom, de verwerving van natuurterreinen met subsidie ult hoofde van de
Subsidieregeling is geen economische activiteit. Dit getdt tevens voor eventuele opbrengsten die
uit het beheer zouden voortvloeien.

iv.) Conclusie
122)

De Commissie heeft bijgevolg in het Besluit een oordeel gegeven over nieteconomische

activiteiten in het kader van de verwerving van natuur op basis van de Subsidieregeling die
buiten de bevoegdheidssfeer van de Commissie liggen. Daarover is het Verdrag van Lissabon
duidelijk. De Commissie is immers alleen bevoegd artikel 107 lid 1 VwEU toe te passen wanneer
sprake is van een onderneming die economische activiteiten uitoefent. Gelet hierop zijn
Verzoekers van oordeel dat de Commissie artikel 107 lid 1 VwEU onjuist heeft uitgelegd en/of
toegepast.

Subsidlair: Natuurbeschermingsorganisaties zijn geen ondernemingen in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU

I.) fnleiding

123)

Verzoekers zijn subsidiair, indien en voorzover het pnmaire onderdeel zou worden

verworpen, van merling dat natuurbeschermingsorganisaties niet als ondernemingen in de zin
van artikel 107 lid 1 VwEU kunnen worderi aangemerkt,
124)

In paragraaf 3.4 hebben Verzoekers toegelicht wat zij verstaan onder

natuurbeschermingsorgan isaties. Hiernaar wordt verwezen.
Arrest 1-lof van lOjanuari 2006, cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04, Jurispr. blz. I289, punt Ill.
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125)

De Commissie maakt in het Besluit van 20 april 2011 een onderscheid tussen niet
economische milleubeschermingsactiviteiten en enkele econom ische activiteiten die daarmee
samenhangen (punt 27). In punt 31 van dit Besluit van 20 april 2011 concludeert de Commissie
dat natuurbeheerders slechts als onderneming dienen te worden aangemerkt voor zover zij
activiteiten verrichten die de Commissie in punt 27 als economisch heeft aangemerkt.

126)

De Commissie vestigt voorts de aandacht op enkele marginale activiteiten die moge!ijk
zijdelings plaats kunnen hebben, en niet los te maken zijn van de hoofdactiviteit van

natuu rbeschermingsorga nisaties, te weten niet-economische natuurbescherming ten behoeve
van het algemeen belang. Sterker, de Commissie doet in punt 27 van het Besluit van 20 april
2011 net of de niet-economische hoofdactiviteiten van de natuurbeschermingsorganisaties
oridergeschikt zijn aan de beweerde (bijkomende) economische activiteiten.
127)

De Commissie nordeelt in het Besluit en het Besluit van 20 april 2011 vervolgens dat alle
door de Subsidieregeling begunstigde natuurbeheerders ‘onclernemingen’ in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU zijn. De Commissie maakt daarbij geen onderscheid tussen natuurbeheerders in
het algemeen, aithans de natuurbeschermingsorganisaties. Ook de nuancering uit punt 31 van
het Besluit van 20 april 2011 aangaande de activiteiten die worden verricht is in het Besluit

verdwenen.

128)

Indien en voor zover de Commissie van oordeel zou zijn geweest dat niet uitgesloten kan
worden er natuurbeheerders bestaan die economische activiteiten verrichten, dan had de
Commissie moet oordelen dat sommige natuurbeheerders, met uitzonclering van

natuurbeschermingsorganisaties, als onderneming in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU moeten
worden aangemerkt. Natuurbeschermingsorganisaties verrichten immers geen economische
activiteiten.

ii.) Natuurbeschermingsorganisaties ziin geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU
129)

Een begunstigde van een steunregeling is een onderneming in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU, indien en voor zover hij economische activiteiten verricht. Uitgangspunt bij deze
beoordeling is volgens Verzoekers de vaste rechtspraak van het Hot ten aanzien van het
ondernemingsbegrip:
21 Ofschoon het Verdrag het begrip onderneming niet omschrUft, heeft het Hof bij herhaling
geoordeeld dat elke entiteit die een economische activiteit u/toe fent, ongeacht de rechtsvorm
ervan en de w!Jze waarop zif wordt gefinancierd, a/s onderneming dient te worden
gekwalificeerd (arresten van 23 april 1991, Höfner en Elser, C-41/90, Jurispr. blz. 1-1979,
punt 21, en 16 maart 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/1, C-354/l en C
355/01, Jurispr. blz. 1-2493, punt 46).
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22 In dit verband zif erop gewezen dat onder een economische activiteit wordt verstaan
iedere activiteit bestaande in bet aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde
markt (zie met name arresten van 18 juni 1998, Commissie/Italie, C-35/96, Jurispr. Blz. 13851, punt 36, en 12 september 2000, Pavlov e.a., C-180/98-C-184/98, Jurispr. Blz. 1-6451,
punt 75).

130)

(•)34

Uit deze rechtspraak, aismede de daarin aangehaalde, oudere rechtspraak volgt dat

natuurbeschermingsactiviteiten niet kunnen worden aangemerkt als economische activiteiten.
Blj natuur is immers geen sprake van het aanbieden van goederen en diensten op de markt, De
Commissie erkent dit in wezen ook in punten 27 en 31 van het Besluit van 20 april 2011.
131)

Net zoals de Commissie (Besluit 20 april 2010, punt 27) onderscheiden Verzoekers twee

categorieen activiteiten van elkaar. Enerzijds de activiteiten gericht op de bescherming van de
natuur, Anderzijds de activiteiten die eveneens in bet kader van natuurbescherming worden
verricht, maar die van economische aard (kunnen) zijn, Het gaat in casu om de marginale
activiteiten betreffende de (i) verkoop van hout en gewassen, (ii) het verpachten van grond en
(iii) activiteiten op het qebied van toerisme.
132)

De Commissie meent ten eerste dat in Nederland milieudoelstellingen jd gepaard gaan
met een economische doelstelling. Dit is niet juist. De activiteiten van

natuurbeschermingsorganisaties zijn gebaseerd op ideële doelstellingen van algemeen nut.
Afgezien van de erkenning als non-profit organisaties in Nederland waarover
natuurbeschermingsorganisaties plegen te beschikken (ANBI-status, zie randnummer 35)), die
waarborgt dat de natuurbeschermingsorganisaties zich inzetten voor bet algemeen belang
zonder dat zij een winstdoelstelling nastreven, blijkt dit ook uit bet feit dat hun activiteiten
grotendeels zijn gebaseerd op de betrokkenheid van eden en op de bereidheid van hun leden
tot het cloen van gif’ten, schenkingen en legaten.
133)

De cruciale kwestie is dus ten tweede of de drie soorten vermeende marginale economische
activiteiten genoemd door de Commissie “verkoop van hout en gewassen’, ‘het verpachten
van land” en “activiteiten die toeristen trekken” zelf economische activiteiten zijn en
—

—

natuurbescherm ingsorganisaties, als gevoig van dergelijke marginale activiteiten moeten
worden aangemerkt als ondernemingen in het kader van de aangemelde Subsidieregeling.
Natuurbeschermingsorganisaties hebben h iervoor immers geen economische doelstelling of
activiteit. Het betreft namelijk simpelweg de bijproducten van duurzaam, niet-economisch
natuurbeheer, waarvan de opbrengsten op grond van artikel 3 sub b Subsidieregeling niet vrij
besteedbaar zijn.

134)

Dit volgt uit vaste rechtspraak van bet Hof. Verwezen zij naar bet AOK Bundesverband. Het
Hof concludeert in punt 57 van dit arrest dat ziekenfondsen in Duitsiand geen economische

Arrest Hof van 1 full 2008, MOTOE/Elliniko Dimosio, C-49/07, Jurlspr. Ms. 14863, punten 21 en 22.
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activitelten uitoefenen, nu het gaat om activiteiten met een sociaal doel. Bijgevolg zijn de
ziekenfondsen niet aan te merken als ondernemingen in de zin van het Unierecht Ten aanzien
van de activteiten die geen sociaal doel hebben en van economische aard zijn, merkt het Hot
het volgende Up:

“58 Even wel valt niet ult te s/u/ten dat de ziekenfondsen en de organisaties die hen
vertegenwoordigen, naast hun uitsluitend sociale taken in bet kader van bet beheer van bet
Duitse soc/alezekerheidsstelse/, ook handel/ngen verrichten die geen soc!aal doe! hebben,
maar van economische aard zijn. In dat geval zouden de beslissirigen die

zi) in dat kader
nemen, eventueei a/s besluiten van ondernemingen of ondernemersverenigingen kunnen

warden aangemerkt.
59 Derhalve moet worden onderzocht of de vaststelling van de vaste maximumbedragen
door de ziekenfondsverenigingen verband houdt met de taken van de z/ekenfondsen die
uits!uitend van soc/ale aard z,fn, den we! buiten d/t kader valt en een activiteit van
economische aard is.
61 Opgemerkt zi] echter dat, zoals uit de stukken blqkt, de ziekenfondsverenigingen,
wanneer zi] de veste maximumbedragen vaststellen, slechts een verplichting nakomen die
hun bij

ç

35 SGB V is opgelegd om het voortbestaan van het Duitse socialezekerheidsstelsel

te garanderen, Deze

bevat gedeta/Ileerde voorschriften voor de vaststelling van die

bedragen en bepaalt dat de ziekenfondsveren/gingen bepaa/de kwa/iteits- en
rentabiliteitseisen in acht moeten nemen. Het SGB V bepaalt tevens dat, indien deze
ziekenfondsverenigingen er niet in slagen, de vaste maximumbedragen vast te ste/len, de
bevoegde minister dit zal doen.
62 Alleen de hoogte van de maximumbedragen wordt dus niet door de wet voorgeschreven,
maar door de ziekenfondsverenigingen bepaald aen de hand van de door de wetgever
voorgeschreven criteria. Bovendien beschikken de ziekenfondsverenigingen op dit punt
we/iswaar over een zekere beoordelingsvrijheid, maar deze betreft het maximumbedrag voor
de vergoeding van geneesmiddelen door de ziekenfondsen, een geb/ed waarop deze Iaatsten
elkaar niet beconcurreren.
63 Wanneer de ziekenfondsverenig/ngen deze vaste maximumbedragen vaststellen, hebben
zi] dus niet een eigen belang op bet 00g. dat kan warden Iosgekoppe/d van bet uits/uitend
soc/ale doe/ van de ziekenfondsen. Integendeel, bij deze vastste/ling kwij’ten deze
ziekenfondsverenigingen zich van een verplichting die vol/edig verbonden is met de
activiteiten van de ziekenfondsen in bet kader van bet Duitse wettel,jk
ziekenfondsverzekeringsstelse/.
64 Derhalve moet warden vastgesteid dat de ziekenfondsverenigingen bif de vaststelling van
de vaste maximumbedragen s!echts een teak van beheer van bet Duitse
socialezekerheidsstelsel vervu/len die hun door de wet is opgelegd, en niet hàndelen a/s
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gjjjjnft4ieeeneconomischeactiviteit verrichten”
35 (oncierstreping advocaten)
135)

Het Gerecht n de zaak SELEX heeft op een overeenkomsUge wijze de zaak ACK
Bundesverband toegepast;

“77. In die context zij crop gewezen dat, in het kader van het beheer van de door
Eurocontrol tot stand gebrachte intellectuele-eigendomsrechten, de intellectuele
eigendomsrechten die zij op de resultaten van de genoemde activiteiten van onderzoek en
ontwikkeling bezit, gratis ter beschikking worden gesteld van de betrokken ondernemingen.
Het criterium van de onbezoldigdheid vormt bij het onderzoek van bet economische karakter
van een activiteit weliswaar s/edits één van de mogelijke aanwljzingen, en kan op zich bet
economisch karakter ervari niet uitsluiten, doch in casu komt bet felt dat de licenties van de
door Eurocontrol in het kader van de ontwikkeling van de prototypen verworven
eigendomsrech ten gratis worden toegekend, bovenop het felt dot het daarbij goat om een
aan de bevordering van de technische ontwikkeling or,dergeschikte activ!teit, die bet dod
van algemeen belong van de opdracht van Eurocontrol dient en waarbij niet een eigen
belang van de organisa tie wordt nagestreefd, dat van dit doe! kan worden losgekoppeld,
hetgeen het economische korakter van een activite!t uitsluit (zie, mutatis mutand!s, arrest
Hof van 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C
355/01, Jurispr. Blz. 1-2493, punt 63). “36
(onderstreping advocaten)
136)

In het hoger beroep van de SELEX zaak
37 heeft het Hof n zijn arrest bevestgd dat het
Gerecht met deze benadering blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting en niet in strijd
met de aangehaalde rechtspraak van het Hof heeft geoordeeld.

137)

Het Hot van Justitie heeft deze benadering bij de kwalificatie van economische activitelten
tevens in een BTW-zaak toegepast.
38 Hoewel dit een BTW-zaak betreft, kan dit arrest van
belang zijn voor deze zaak, vanwege gelijkenis in de onderliggende feiten. Het Hot van Justitie

steide hierin vast dat de overheidsmiddelen en lidmaatschapsbijdragen van de entiteit van
algemeen belang met name dienden om de vertiezen uit de hoofdactiviteit van de partij te
dekken. Dc entiteit bood daarnaast promotiemateriaal tegeri betaling aan en zij hief
toegangsgelden voor door de entiteit georgamseerd bals en gelegenheden. Het Hof van Justitie
oord eede over deze activiteiten:

“24. Door middel van deze activiteiten verricht de SPO communica tie ter verwezenltjking van
haar politieke doelstellingen en verspreidt zi) haar ideeën als politieke organisatie. Dc

‘Arrest 1-lof van 16 maart 2004, AOK Bundesverband C-264/01, Jurispr, biz. 1-2493, punten 58-59, 61-64.
‘
Supra foot 31, zaak T-155/04, punt 77.
‘
38

Arrest 1-lof van 26 meart 2009, SELEX, C-113/07 Jurtspr. blz. 1-2207, punt 119.
Arrest (-lof van 6 oktober 2009. SPO Landesorganisatior, KArnten/Finanzamt Kiagenfurt, C-267/08, Jurispr. blz. 1-9781.
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activiteit van de SPO bestaat er meer bepaald in, met name via de Landesorganisatiori, bif te
dragen aan de politieke wilsvorming met het oog op deelneming aan de ultoefening van de
politieke macht. Door deze activiteit is de SPO echter niet werkzaam op de een of de andere
9
markL”
138)

Kortom, het Hof van Justltle oordeelde in deze zaak dat marginaie, niet duurzame
opbrengsten die een entiteit genereert in het kader van haar hoofdactiviteit van algemeen
belang er niet toe leiden dat deze entiteit economische activiteiten verricht.

139)

Volgens Verzoekers blijkt ult deze rechtspraak dat indien een entiteit als enige duurzame
bron van inkomsten overheidsgelden/subsidies en tidniaatschapsgelden heeft
, en daarnaast
40
activiteiten ontplooit die weliswaar van economische aard zijn, rnaar die verband houden met de
niet-economische ,
41
kernactiviteit
en deze activiteiten niet los kunnen worden gezien van die
niet-economische kernactivitelten.

140)

Om te bepalen of bepaalde activiteiten van economische aard verband houden met de niet

economische kernactiviteiten van een entiteit is volgens het Hof van belang:
(i) in hoeverre nationale regelgeving de betrokken entiteit vrij laat deze activiteiten uit te
, en
4
oefenen

(ii) in hoeverre deze entiteit “een elgen belang op het oog [heeft], dat kan worden Iosgekoppeld
van” het algemeen belang dat zij dient°
.
3
Ad (i)
141)

Wat betreft de eerste vraag in hoeverre de Subsidieregeling de beg unstigden vrijlaat de
beweerde economische activiteiten uit te voeren, het volgende.

142)

Natuurbeschermingsorganisaties hebben zoals gezegd in de regel de ANBI-status. Op grond
hiervan zijn zij verplicht ten minste 90% van hun activiteiten te verrichten ten behoeve van het

algemeen nut (zie randnummer 36)). Deze status sluit bijgevolg het verrichten van economische
activiteiten op grote schaal uit, en beperkt eventuele marginale activiteiten van economische
aard fors.
143)

Natuurbeschermingsorganisaties in Nederland zijn voorts aThankelijk van de subsidies van de
Nederlandse overheden. De Subsidieregeling is hiervan een belangrijk voorbeeld. Zoals hiervoor

reeds uiteengezet (randnummers 24) en 25) bevat deze regeling waarborgen om te verzekeren
dat de begunstigden ervan, waaronder natuurbeschermingsorganisaties, duurzaam
natuurbeheer verrichten op de met subsidie verworven gronden. Bovendien dienen aBe
lb/cl, punt 24,
4°

Ibid. punt. 23.

°

Supra flout 35, punt 59.

.2
“-‘

lb/cl, punten 51-62.
Ibid. punt 63.
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eventuele nkomsten die met deze gronden worden gegenereerd te worden aangewend voor
duurzaam natuurbeheer. De Subsidieregeling sluit bovendien economische activiteiten op het
punt van de koop en verkoop van de gronden (‘speculatie’) uit (zie randnummer 25).
144)

Natuur in Nederlarid betreft ri belangrljke mate natuurbeheertypen die in het geheel geeri

vruchten opleveren, zoals heidegebieden en natte natuur: vennen, meren, moerassen. ledere
economische activiteit op deze gronden is uitgesloten,
145)

Voor wat betreft de beperkte natuurbeheertypen die wel enige vruchten zouden kunnen

opleveren, hebben de natuurvoorschriften tot gevoig dat deze vruchten uiterst beperkt van aard
zijn. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer waarin de regels voor duurzaam beheer
zijn opgenomen, verbiedt dat natuurbeheerders voor de meeste natuurbeheertypen
bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruiken die noodzakelijk zijn om commerciële activiteiten
te ontplooien op de met subsidie verworven gronden. Ten bewijze hiervan wordt een kopie van
de Index Natuur en Landschap d,d, 7 oktober 2011 in het geding gebracht (Productie A.17),
Het gevoig hiervan is dat de vruchten die de met subsidie verworven terreinen opleveren
daadwerkelijk onvoorspelbaar, gering en incidenteel zijn. Dat is absoluut onvoldoende voor een
onderneming die een economisch activiteit heeft.
146)

Het toerisme betreft in beginsel slechts het faciliteren van de (gratis) toegang tot en de

voorlichting over de openbare natuurgebieden die door de Nederlandse natuurbeheerders
worden beheerd ten algemene nutte. Artikel 18 lid 1 sub f Subsidieregeling verbiedt de
begunstigde natuurbeheerders, waaronder natuurbeschermingsorganisaties, immers om
toegangsgelden te vragen voor het betreden van de met subsidie verworven natuurterreinen. De
terreinen dienen 358 dagen per jaar kosteloos opengesteld te worden. En daar b!ijft het niet bij.
Het gaat niet slechts om het openstelleri, bezoekers moeten 00k in de gelegenheid worden
gesteld om de natuurgebieden door middel van goede wandelpaden en —routes te kunnen
betreden, De Index Natuur en Landschap stelt aan de kwaliteit daarvan strenge eisen

(Productie A17, L04.01).
147)

Voor zover verpachting van terreinen plaatsvindt, kan dat slechts van korte duur zijn. Het
betreft in de regel de verpachting voor de overbruggingspenode tussen aankoop en inrichting

van het terrein in overeenstemming met het verplichte natuurbeheertype. Artikel 18 lid 1 sub b
verplicht tot beheer in overeenstemming met dit natuurbeheertype binnen 2 jaar.
148)

Kortom, de natuurbeschermingsorganisaties zijn niet vrij om zonder beperkingen

economische activiteiten te verrichten, ook niet op de met subsidie verworven terreinen.
Ad (ii)
149)

Wat betreft het eigen belang dat natuurbeschermingsorganisaties nastreven, het volgende.
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150)

De beweerde economische activiteiten (zie punt 27 Besluit van 20 april 2011) zijn
ondergeschi kt aan de kernactiviteiten van de natuurbeschermingsorganisaties, te weten
instandhouding van natuur in het algemeen belarig. Natuurbeschermingsorganisates ontvangen

ter dekking van de verliezen van hun natuurbescherminqsactiviteiten hoofdzakelijk
overheidssubsidies. In de marge hiervan en ri ondergeschikte positie levert de natuur
inkomsten op.

151)

In de onderhavige zaak houden de drie door de Commissie in het Besluit (en het Beslult van
20 april 2011) genoemde activiteiten van economische aard in zodanige mate verbarid met de

natuurbeschermingsactiviteiten, dat deze activiteiten niet kunnen worden losgekoppeld van de
kernactiviteiten van de natuurbeschermingsorganisatie, zijnde duurzame natuu rbescherming bij
wijze van dienst van akiemeen belang. Bovendien staat vast dat hun inkomsten hoofdzakefljk ult
overheidsmiddelen (subsidies) en lidmaatschapsbijdragen bestaa n.
152)

Eventuele marginale opbrengsten van deze natuurterreinen moeten door de begunstigden
worden aangewend voor duurzaam natuurbeheer (vgl. artikel 3 Subsidieregeling). Ergo, reeds
uit de Subsidieregeling zeif blijkt dat eventuele opbrengsten van deze terreinen niet

vanzelfsprekend en marginaal zijn en net te eigen bate of voor eventuele economische
activiteiten kunnen worden aangewend. Spill over effecten van de Subsidieregeling zijn dan ook
niet denkbaar.

153)

Bij het uitoefenen van de genoemde drie economische activiteiteri hebben
natuurbeschermingsorganisaties duurzame natuurbescherming in het algemeen belang voor
ogen. Zij streven met de (marginale) activiteiten van economische aard geen eigen of enig

ander belang na.
44 De ANBI-status van Verzoekers verzekert dat zelfs (randnummer 35). Van
enig eigen belang is dan ook geen sprake.
154)

Uit het voorgaande volqt volgens Verzoekers dat de door de CommIssie genoemde
activiteiten van economische aard, niet kunnen worden losgekoppeld van de niet-economische

kernactiviteiten. Bovendien beperkt de Nederlandse natuurwetgeving de omvang van deze
activiteiten door regels aan de uitvoering en de opbrengsten ervan te stellen, Om die redenen
kunnen de begunstigde natuurbeheerders, aithans de natuurbeschermingsorganisaties,
gjg
beschouwd worden als ondernemingen in de zin van het Unierecht. Bijgevolg is artikel 107 lid 1
VwEU in casu ri van toepassing.
Dit is ook een redelijke uitleg van het ondernemingsbegrip. Indien immers alle entiteiten die
een dienst van algemeen belang verrichten en in verband hiermee marginaal inkomsten
genereren als onderneming moeten worden aangemerkt, zouden veel diensten van algemeen

155)

belang economisch worden op een wijze die niet in un is met de werkelijkheid. Denk hierbij aan
okale sportclubs die een geringe toegangsprijs vragen en/of versnaperingen verkopen in het
Vergelrjk supra foot 35, punt 63.
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kader van wedstrijden, jongerenclubs, actiegroepen of kerkgemeenschappen. Al deze
voarbeelden bevestigen dat het uitgesloten is dat marginale inkomsten die in het kader van een
dienst van algemeen belang worden gegeñereerd in een uolstrekt ondergeschikte rangorde op
zich zeif een rol kunnen spelen bij de vraag of de entiteit die ze genereert als onderneming moet
worden aangemerkt.

ilL) Commissie oordeelt in strijd met haar beschikkingen die zij in het verleden heeft gegeven
156)

I-let oordeel van de Commissie dat alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties

ondernemingen zijn, staat bovendien haaks op eerdere oordelen hierover,
157)

In het besluit van 25 augustus 2006, staatssteunzaak NN 41/2005 (Groenfondsen)
45

(Productie A.28) heeft de Conimissie geoordeeld dat Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen zijn. In het Besluit wordt in punt 19
specifiek aangegeven dat de begunstigden vaak natuurverenigingen zijn die geen economische
activiteiten_verrichten en dus niet kunnen worden beschouwd als ondernemingen in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU. In dit besluit oordeelt de Commissie dus uitdrukkelijk dat
natuurbeschermirigsorganisaties geen ondernemingen zijn, aithans dat bepaalde
natuurbeschermingsorgan isaties geen ondernemingen zijn.
158)

In het besluit van 21 januari 2004 in staatssteunzaak N344/B/1999
46 (Productie A,19)

heeft de Commissie het beheer van riietcommercieel bos niet als economische activiteit
aangemerkt. Verzoekers wijzen erop dat de enige reden voor de Commissie om
natuurbeschermingsorganisaties als onderneming aan te merken is dat zij in de ogen van de
Comm issie bosbouw-activiteiten zouden ontplooien (zie punt 30 Besluit van 20 april 2011). De
Commissie heeft dit bevestigd bij besluit van 8 december 2005, in staatssteunzaak
N30 1/20O5.

159)

Voorts zij verwezen naar de besluit van 30 mei 2007 staatssteunzaak N 46/2007, waarin de

Commissie de activiteiten van natuurbeheerders in Wales, Groot-Brittannië als niet-economische
activiteiten aanmerkt (Producte A.20)
48
160)

De Commissie komt op haar consequente oordeel dat natuurbeschermingsorganisaties geen

ondernemingen zijn nu ineens in het Besluit wél terug, terwijl het karakter van
natuurbescherming en de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties niet is veranderd.
161)

Verzoekers menen dan ook dat natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen in de

zin van artikel 107 lid 1 VwEU zijn.

‘
‘

Beslu,t van 25 augustus 2006, C(2006) 3886 in staatssteunzaak NN 4 1/2005 (Groenfondsen)
Resluit van 21 januari 2004 C(2004) 47 fin in staatssteunzaak N344/B/1999.
Besluit van 8 december 2005, C(2005) 5300, in stsatssteunzaak N301/2005
Eiesluit van 30 me, 2007, zaak N 46/2007, C(2007,) 2212 final, punt 17.
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iv.) Conclusie
162)

Bijgevolg menen Verzoekers dat natuurbeschermingsorganisaties niet als ondernemingen in

de zin van artikel 107 lid 1 VwEU kunnen worden aangemerkt, Gelet hierop zijn Verzoekers van

oordeel dat de Commissie artikel 107 lid 1 VwEU onjuist heeft uitgelegd en/of toegepast.
Meer subsidiair: Terreinbeherende organisaties zijn geen ondernemingen in de zin van
artikel 107 lid I VwEU
163)

Verzoekers menen meer subsidlair, indien en voor zover het primaire en het subsidlaire
onderdeel van dit middel zouden verworpen, dat TBO’s geen ondernemingen zijn in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU.

164)

Verzoekers hebben in paragraaf 3.4 toegelicht welke organisaties zij als TBO aanmerken. Dit
dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

165)

Hetgeen in het subsidlaire onderdeel van dit middel is gesteld dient hier te worden herhaald
en ingelast, met dien verstande dat belangrijk is dat de TBO’s een limitatief afgebakende groep
van begunstigden van de Subsidieregeling is. Het betreft organisaties met een specifiek doel van
natuurbescherming door middel van de verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen.

Zij beschikken allen over de ANBI-status en zijn bij Koninklijk Besluit als TBO aangemerkt. Het
staat vast dat zij geen winstdoelstelling hebben en dat hun activiteiten hoofdzakelijk betrekking
hebben op niet-economische activiteiten in verband met hun doelstelling. Verzoekers kunnen
deze zekerheden niet verschaffen ten aanzien van natuurbeschermingsorganisaties in het
algemeen. Dit heeft tot gevolg dat de analyse die is gemaakt in randnummers 141) tot en met
154) gebaseerd is op duidelijkere uitgangspunten ten aanzien van de aard van de activiteiten
van de TBO’s, de natuurbeschermingsdoelstelling en het ontbreken van iedere economische
doelstelling,

166)

Verzoekers concluderen dan ook dat TBO’s geen economische activiteiten verrichten, althans
dat de beperkte activiteiten die door de Commissie in punt 27 van het Besluit van 20 april 2011
als economisch worden aangemerkt, er niet toe leiden dat de TBO’s een economische

doelstelling hebben en bijgevolg als onderneming in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU moeten
worden aangemerkt. Gelet hierop zijn Verzoekers van oordeel dat de Commissie artikel 107 lid 1
VwEU onjuist heeft uitgelegd en/of toegepast.

5.2.4 Middel 1.C: De Subsidieregeling leidt niet tot een economisch voordeel in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU voor de begunstigden gelet op de aan de Subsidieregeling
verbonden voorwaarden
1.) ThIeJ4g
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167)

De Nederlandse autoriteiten hebben in het kader van de melding van de Subsidieregelirig
gemotiveerd aangetoond dat de Subsidieregeling geen voordeel voor de begunstigden inhoudt
(Productie A..1O, bijiage melding ct.d. 9 juli 2010, antwoord op vraag 10), De Commissie is
Nederland daarin niet gevolgd en heeft in punt 19 van het Besluit op onjuiste gronden

geoordeeld dat de begunstigden van de Subsidieregeling een voordeel hebben van de
verwervingssubsidies. Mede aan deze condusie verbindt de Commissie het oordeel dat sprake is
van staatssteun, waardoor de Commissie de verenigbaarheid van de Subsidieregeling is gaan
onderzoeken.
168)

Verzoekers kunnen dit oordeel van de Commissie niet plaatsen. De Commissie heeft immers
in het Besluit zeif ook vastgesteld dat de begunstigden van de Subsidieregeling geen voordeel

bij de subsidie hebben (Besluit, punt 49, laatste zin):
“Noch de oorspronkehjke eigenaar, noch de nieuwe eigenaar zal enig ecoriomisch voordee!
ult de verkoop halen.”
169)

Het Besluit is dan 00k innerlijk tegenstrijdig op het punt van het voordeel. Verzoekers zi)n

dan ook van cordeel dat de Commissie had moeten concluderen dat de Subsidieregeting g
staatssteun vormt. Het feit dat een maatregel een voordeel voor de onderneming in kwestie
oplevert, is immers één van de cumulatieve elementen die de Commissie moet aantonen onder
artikel 107 lid 1 VwEU,
170)

Er is pas sprake van een dergelijk voordeel, indien tegenover de subsidie van de overheid
geen gelijkwaardige tegenprestatie van de begunstigde staat. Als er dus wet een gelijkwaardig

e

tegenprestatie is, is er geen sprake van cen voordeel en dus niet van staatssteun.
49 Op basis
van deze toetsingsmaatstaf had de Commissie moeten vaststelten dat de begunstigde geen
voordeel kan trekken uit de overdracht, de eigendom en het gebruik van de natuurterreineri
zeif.

ijHet kojen en de eventuele verkoon van de natuurterreinen levert geen economisch voordeel

171)

In randnummer 15) hebben Verzoekers reeds aangetoond dat de Subsidieregeling beperkt is
tot het verlenen van een subsidie voor de verwerving van terreinen. Het beheer en de inrichting

van deze terreinen zeif valt buiten de reikwijdte van deze regeling. De handeling die in deze
zaak op staatssteun dient te worden beoordeeld is dus slechts de verwerving van de terreinen in
het kader van de vorming van de EHS en de subsidiëring daarvan.
172)

Zoals hiervoor reeds geciteerd, heeft de Commissie in het Besluit in punt 49 uitdrukkelijk
vastgesteld dat noch de oorspronkelijke eigenaar, noch de nieuwe eigenaar (zijnde de
beguristigde van de Subsidieregeling) enig voordeel uit de verkoop kunnen halen. Sterker, de

Arrest Hof van 24 juli 2003, Altmark Trans GmbH, C-280/00, Jurispr. bfz. 1-7810, punten
85 en 86.
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Commissie concludeert dat:”[] de in het kader van de aangemelde maatregel verschafte

compensatie !3JLrnéér edraat dan hetgeen noodzakelijk is am de openbare
dienstverplichtingen uit te voeren waarmee de begunstigden worden belast. (punt 53 Besluit;
“

onderstreping advocaten) Met andere woorden: de prestatie en tegenprestatie zijn minimaal
gelijk, waardoor er geen voordeel wordt verschaft aan de bequnstigden van de Subsidieregeling.
173)

De Commissie kon ook niet anders dan vaststellen dat onderhavige subsidie geen voordeel

oplevert. De hoogte van de subsidie kan immers in de eerste plaats nooit de daadwerkelijk
gemaakte kosten ten behoeve van de verwerving overstijgen. Dit blijkt ondubbelzinnig tilt
artikel 15 lid 1 Subsidieregeling. Bovendien kan de hoogte van de subsidie nooit de
marktwaarde van het betreffende natuurterrein overschrijden (los van de bijkomende
daadwerkelijke kosten). Ook dit is uitdrukkelijk in artikel 15 lid 1 sub a Subsidieregeling
geborgd, aismede door de verplichting om bij de aanvraag van de subsidie een taxatierapport
van een onafhankelijke taxateur te overleggen (artikel 2 lid 2 sub d). Daarnaast is relevant dat
artikel 12 Subsidieregeling cumulatie met andere subsidies verbiedt, indien dat leidt tot een
totale subsidie die de werkelijke kosten overschrijdt.
174)

Voorts kunnen de begunstigden geen enkel voordeel halen uit de elgendom en een eventuele
verkoop van het natuurterrein. De bepalingen uit de Subsidieregeling die dat waarborgen zijn
uitgelegd en beschreven in randriummers 21) tot en met 24), Hieruit volgt dat de verwerving
van de natuurterreinen geen enkel voordeel voor de begunstigde oplevert. Zelfs in de
hypothetische situatie dat een verworven terrein vervreemd mag worden en dan winst zou
opteveren, dient de begunstigde deze winst aan de overheid at’ te dragen. De Subsidieregeling
voorziet daarmee in een zeer verregaande regeling om voordeel aan de zijde van de
begunstigde te voorkomen.

175)

De Commissie had dan ook moeten vaststellen dat de Subsidieregeling geen voordeel

oplevert

en

bijgevolg buiten het staatssteuntoezicht valt.

iii.) Het beheer van de terreinen Ievert evenmin een voordeel op
176)

Verzoekers zijn zoals gezegd primair van oordee( dat het beheer van de met subsidie
verworven terreinen in deze zaak niet relevant is. Immers, de Subsidieregeling biedt slechts

subsictie voor de verwerving van de natuurterreinen en niet het beheer van de natuurterreinen.
Indien en voor zover daarover anders zou worden geoordeeld, zijn Verzoekers van oorcleel dat
zulks niettemin de conclusie dat de Subsidieregeling geen voordeel oplevert niet aantast. Voor
de goede orde merken Verzoekers op dat beheersubsidies tevens voorzien in een regeling op
basis waarvan eventuele opbrengsten van de met subsidie beheerde terreinen in mindering
worden gebracht op de beheersubsidie. Dit betekent concreet dat het beheer van de met
subsidie verworven terreinen evenmin tot een bevoordeling kan leiden (Besluit, punt 47)
177)

Verzoekers verwijzen hiervoor in de eerste plaats naar een eerdere beschikking van de
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Commissie over een vergelijkbare maatregel van Nederland, Dit betreft de
functiewijzigingssubsidie, waarover het besluit in staatssteunzaak N344/B/1999
. Deze subsidie
50
betreft het tweede instrument van de Nederlandse overheden om de vorming van de EHS te
realiseren (Productie A.6, brief van Nederland aan Commissie d,d, 26 februari 2010, antwoord
op vraag 8b tijdens de prenotificatie),
178)

In het bestuit in zaak N34418/1999 heeft de Commissie geoordeeld dat de
functiewijzigingssubsidie die tot doel heeft Hidirect de verwerving door middet van een
vergoeding voor functiewliziging van natuurterreinen te subsidiëren voor de begunstigde geen
voordeel oplevert. De Commissie heeft op grond hiervan geconcludeerd dat deze

subsidieregeling geen staatssteun behelst. De Commissie kwam tot dit oordeel op grond van
drie redenen:
I.

Al s gevoig van de inschrijving van een zakelijk recht waaruit een gebruiksbeperking
blijkt, verliest de eigenaar elke mogelijkheid om een economische activiteit uit te
oefenen opçjgd. Dit oordeel van de Commissie is op basis van de volgende
overwegingen gegeven:
“11. Met het oog op functieverandering wordt een civielrechtelijke overeenkomst
geslo ten waarin een zakel,jk recht van onbepaalde duur ten behoeve van de Staat op
de grond wordt gevestigd. De Iandbouwer blijft even wel eigenaar van de grorid. Dit
zakelijk recht houdt in dat de betrokken grond direct, onmiddellijk en definitief wordt
omgezet van landbouwgrond Th natuur of niet-commercieel bos. Dit zakel,)’k recht is
bindend voor alle achtereenvolgende eIgenaren of zakelijk gerechtigden (waaronder
erfpachters en hypotheekhouders). Het zakeli:/k recht wordt bif notarië!e akte
gevestigd en wordt tevens ingeschreven in kadastrale registers.
12. De functieverandering is in pdncipe definitieñ[...]”

ii.

De geboden vergoeding is beperkt tot het verlies van het resterende economische
gebruik van de grond (het resterende economisch gebruik is de verkoop van de grond
als natuurgrond);

iii.

179)

De handhavingsmaatregelen zijn voldoende stevig om het behalen van voordeel uit te
sluiten.

De onderhavige Subsidieregeling voldoet aan deze voorwaarden:
i.
In beide zaken is de beperking van het gebruik van de gronden beperkt tot niet
commerciële natuur, met uitsluiting van landbouw. De Commissie oordeelt hierover in de
zaak N344/S/1999, dat in deze gebruiksbeperking ledere economische activiteit uitstuit.
Zelfs de vaststelling door de Commissie in die zaak dat sprake kan zijn van niet
commercieel bos, heeft dat oordeel niet aangetast. De aard van de beperking is in beide
regelingen gelijk: de grond client als natuur te worden gebruikt, commerciële exploitatie

°

Supr’a noot 46, bevesticjd door supra fOot 47.
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is niet toegestaan.
ii.

De geboden vergoeding is beperkt tot het verlies van het resterende economisch
gebruik, omdat er geen resterend economisch gebruik is (de gronden zijn en blijven in
gebruik als natuur), En voor zover de koop en verkoop van natuurterreinen enige
opbrengst zouden genereren moeten die opbrengsten ofwel voor duurzaam
natuurbeheer worden aangewend (art 3 sub b) of integraal en inclusief winst worden
terugbetaald (artikel 18 lid 4 en artikel 16). In de zaak N344/8/ 1999 uit 2004 geldt deze
opbrengstenbestemmingsbeperking niet. In deze zaak is echter sprake van een iets
lagere steunintensiteit, waardoor er per saldo evênmn sprake is van een voordeel bij de
begunstigde.

iii.

De handhavingsmaatregelen zijn voldoende stevig om de naleving van deze
voorwaarden te garanderen. De Commissie onderschrijft dit, omdat zij anders noolt tot
de conclusie ult punt 53 van het Besluit had kurinen komen.

180)

De beperkte mogelijkheid die duurzaam natuurbeheer toelaat om beperkte inkomsten van de

natuurterreinen te kunnen genereren levert voor de begunstigde geen voordeel op. Artikel 3 sub
b en artikel 18 lid 1 sub g Subsidieregelingen bepalen immers dat eventuele opbrengsten slechts
mogen worden aangewend ten behoeve van de publieke taak waarvoor de natuurterreinen zijn
aangekocht, te weten duurzaam natuurbeheer. Anders gezegd, iedere opbrengst dient te
worden aangewend voor de uitvoering van de niet-economische publieke taak waarmee de
begunstigden zijn belast.
181)

Het is juist dat artikel 3 sub b en artikel 18 lid 1 sub g Subsidieregeling geen verplichting

bevatten voor de begunstigde om eventuele opbrengsten aan te wenden voor duurzaam
natuurbeheer op het verkregen terrein zelf. De opbrengsten moeten niettemin worden
aangewend voor duurzaam natuurbeheer, hetgeen een niet-economische activiteit in het
algemeen belang is. Mogelijk stellen Verzoekers op dit punt nog beperkingen aan het gebied
waarin deze opbrengsten besteed moeten worden. Van enig voordeel is dan ook geen sprake.
Deze beperkingen sluiten een voordeel aan de zijde van de begunstigde integraal uit.
iyhConclusie
182)

Het oordeel van de Commissie dat de Subsidieregeling een voordeel voor de begunstigden

oplevert is dan ook niet alleen onjuist, rnaar ook nog eens niet consequent met de
beschikkingenpraktijk van de Commissie over vergelijkbare subsidieregelingen. Bijgevolg
behelst de Subsidieregeling geen staatssteun, omdat niet aan alle cumulatieve voorwaarden
voor staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU is voldaan. Gelet hierop zijn Verzoekers
van oordeel dat de Corn missie artikel 107 lid 1 VwEU onjuist heeft uitgelegd en/of toegepast.
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5.2.5

t4iddel 1.0: De Commissie heeft een onjuiste toepassing gegeven van de vierde
Aitma 5
rk-voorwaarde
’

183)

Allereerst merken Verzoekers op dat de Commissie op onjuiste gronden heeft getracht de
voorwaarden van het Attmark-arrest van het Hof van Justitie
52 toe te passen, Het Hof van
Justitie geeft in dit arrest immers aan op welke wijze kan worden beoordeeld of een
compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang kan worden bepaald, zoctanig dat
geen sprake is van staatssteun. Zoals hiervoor reeds uitgebreid aan de orde is gekomen, zijn
Verzoekers van mening dat de Subsidieregeling betrekking heeft op een dienst van algemeen
belang in de zin van artiket 2 Protocol 26.

184)

De Commissie concludeert in de punten 24 29 van het Besluit dat de Subsidieregeling niet
voldoet aan de vierde Altmark-voorwaarde, waaraan de Commissie de conclusie koppelt dat de
Subsidieregeling een economisch voordeel oplevert, Subsidiair en slechts voor het geval
—

geoordeeld zou worden dat de Subsidieregeling een compensatie voor een dienst van algemeen
economisch belang oplevert, zullen Verzoekers aantonen dat deze conclusie van de Commissie
onjuist is. De Subsidieregeling voldoet wet aan de vierde Altmark-voorwaarde.
185)

De vierde Altmark-voorwaarde luidt als volgt:
in de vierde plaats moet, wanneer de met de uitvoering van openbare
dienstverplichtingen te belasten onderneming in een concreet geval niet wordt gekozen in
bet kader van een openbare aanbesteding, de noodzakelijke compensa tie worden
“-

vastgeste!d op basis van de kosten die een gemiddelde goed beheerde onderneming, die
zodanig met vervoermiddelen is uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst
kan voldoen, zou hebben gemaakt om deze verplichtingen ult te voeren, rekening houdend
met de opbrengsten aismede met een redel,jke winst uit de ultoefening van deze
verplicl7tingen.”
186)

Verzoekers en de Commissie gaan er beide vanuit dat de Subsidieregefing niet voorziet c.q.
zal voorzlen in een openbare aanbesteding,

187)

De vierde voorwaarde voorziet in twee alternatieve methodes voor de bepaling van de
hoogte van de compensatie. Ten eerste bij wijze van openbare aanbesteding waarbij de

kandidaat kan worden geselecteerd die deze diensten tegen de laagst mogelijke kosten voor de
gemeenschap kan leveren. Indien deze methode niet is gebruikt, moet de noodzakelijke
compensatie worden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde
onderneming, die zodanig is uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan
Zie. bifvoorbeeld, bet arrest van bet Hof van 7 februari 1985, ABOHU, 240/83, Jurispr. blz. 531, punt 17 e. v,; en arrest Hof in
4ltmark Trans. supra foot 49, punt 87.
Ibid. arrest Aitmark Trans.

AKD#4090256,13

43

voldoen, zou hebben gemaakt am deze verplichtingen ult te voeren, rekening houdend met de
opbrengsten en een redelijke wlnst uit de ultoefening van deze verp(ichtingen. Het Hof stelt aan
deze alternatieve methode niet de els dat de compensatie tegen de Iaagste kosten voor de
gemeenschap moeten warden uitgevoerd. De Commissie stelt deze voorwaarde dan oak ten
onrechte in punt 27 van het L3esluit en heeft daardoor in het Besluit een orijuiste maatstaf
aangelegd voor de beoordeling van de vierde Altmark-voorwaarde.
188)

Verzoekers merken in dit kader nog op dat bet ook onlogisch zou zijn om aan de alternatieve
methode de voorwaarde van de laagste kosten voor de gemeenschap te verbinden. Deze

voorwaarde zou namelijk conflicteren met de kern van de alternatieve methode, te weten dat de
compensatie dient te warden vastgesteld aan de hand van de kosten van een aemiddelde Qoed
beheerde ondernemina en dat rekening mag worden gehouden met een jjjjgwinst. De
Iaagste kosten voor de gemeenschap betekenen immers in de regel niet dat dan de compensatie
in een redelijke winst voorziet, noch dat de compensatie is gebaseerd op de kosten van een
gemiddelde goect beheerde onderneming.
189)

Bijgevolq dient te worden vastgesteld of de Subsidieregeling voorziet in een subsidie die

voldoet aan de vogende (Aitmark) voorwaarden:
I.

Dc subsidie is vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde goed beheerde

ii.

onderneming zou hebben gemaakt om aan de verplichtingen te voldoen; en
Dc onderneming is zodanig uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan
voldoen; en

iii.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt rekening gehouden met de opbrengsten uit de
openbare dienst; en

iv.
190)
i.

Dc subsidie mag voorzien in een redelijke winst.
De Subsidieregeling voldoet aan alle hiervoor genoemde voorwaarden, omdat:
De subsidie is maximaal gelijk aan 100% van de kosten van de verwerving van het voor
de publieke taak bestemde natuurterrein. De hoogte van de subsidie is echter
gemaximeerd op de marktwaarde, die door middet van een taxatie van een
onafhankelijke taxateur (artikel 2 lid 2 sub d) vooraf wordt vastgesteld. Indien de
aankoopkosten lager liggen dan de marktwaarde, komen slechts de daadwerkelijke
koopprijs voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast worden slechts de aan de aankoop
verbonden kosten vergoed, voor zover deze kosten daadwerkelijk worden gemaakt
(artikel 18 Subsidieregeling). Verzoekers menen dat hiermee is voldaan aan de eis dat
de subsidie nooit meer mag bedragen dan de kosten die een gemiddelde goed beheerde
onderneming zou hebben gemaakt.

ii.

De Subsidieregeling vereist dat de begunstigde aantoont dat hij duurzaam natuurbeheer
of indien hij dat nag niet doet, dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten in
overeenstemming met het natuurbeheertype zoals voorgeschreven in het
natuurbeheerplan (artikel 3 sub a Subsidieregeling).
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iii.

Artikel 3 sub b Subsidieregeling bepaalt dat eventuele opbrengsten van de met subsidie
verworven terreinen voar duurzaarn natuurbeheer dient te warden aangewend. Hierdoor
wordt zoas hiervoor in randnummer 25) gesteld ieder voordeel aari de zijde van de
begunstigde voorkomen, zodat geen noodzaak bestaat om de hoogte van de subsidie te
verlagen met eventuele opbrengsten, Voorts bepalen artikel 16 en 18 dat ingeval van
verkoop (slechts na toestemming) zowel de subsidie (gelilk aan de koopprijs) als een
eventuele verkoopwinst aan de overheid moet worden (terug)betaald. Bijgevolg houdt
de Subsidieregeling rekening met eventuele opbrengsten.

iv.

De Subsidieregeling sluit het maken van wirist (bijvoorbeeld bij verkoop) ult, zodat

tevens aan deze voorwaarde is voldaan.
191)

Verzoekers merken ter zijde op dat de Commissie in het Besluit niet betwist dat aarr de

eerste drie voorwaarden van Altmark wordt voldaan. Sterker, uit de beoordeling van de
verenigbaarheld van de Subsidieregeling in paragraaf 432 van het Besluit volgt dat de
Commissie van oordeel is dat dat wel het geval is.
192)

Kortom, de Commissie heeft in het Besluit in paragraaf 27 een onjuiste toetsingsmaatstaf
aangelegd voor de beoordehng van de vierde Altmark-voorwaarde en ten onrechte geoordeeld
dat de Subsidieregeling niet aan deze voorwaarde voldoet, De Commissie had dan ook moeten
oordeel dat de Subsidieregeling voldoet aan de voorwaarden uit het Altmark-arrest, dat de
Subsidieregeling bijgevolg geen staatssteun behelst en voor het overige moeten afzien van
ledere beoordeling van de Subsidieregeling. Gelet hierop zijn Verzoekers van oordeel dat de

Commissie artikel 107 lid 1 en 106 lid 2 VwEU onjuist heeft uitgelegd en/of toegepast,
5.2.6

Middel 1.E: De aangemelde steunregeling Ieidt niet tot een ongunstige beInvloeding
van het interstatehjke handelsverkeer

193)

De Commissie heeft in punt 33, slot, geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de
Subsidieregeling het interstatelijk handelsverkeer ongunstig beinvloedt. De Commissie heeft
hierover als volgt geoordeeld:
“In de hier te beoordelen maatregel gaat het bij ten minste één van de activiteiten (verkoop
van hout) niet am een dienstverrichting, maar om de verkoop van goederen
(bosbouwproducten) die kunnen warden geexporteerd binnen de EU. Wat de avenge
activiteiten betreft, valt niet uit te sluiten dat de terreinen waarvoor subsidie wordt verleend,
geschikt kunrien zifn voor internationaal toenisme. Daarom is de Corn missie, ondanks het felt
dat impact van de maatregel waarschijnlUk slechts beperkt zal zljn, van oordeel dat niet valt
ult te sluiten dat het handelsverkeer binnen de EU ongunstig wordt beinvloedt.” (punt 33

Besluit)
194)

Verzoekers betwisten de conclusie van de Commissie dat de Subsidieregeling leidt tot een
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(mogelijke) ongunstige beInvloeding van het interstatelijk handelsverkeer.
195)

De Subsidieregeling heeft slechts betrekking op in Nederland gelegen natuur Een rendement
kan op de natuur niet worden behaald. Natuurbeschermingsorganisaties in de Lid Staten werken

slechts nationaal. Natuur

5

naar de aard plaatsgebonden. Een greuisoverschrijdend karakter van

de Subsidieregeling is daarom afwezg.
196)

De Commissie baseert zich voor de oriderbouwing in deze volledig op beweerde activiteiten
inzake bosbouw en toerisme die eventueet in het kader van terreinbeheer zouden plaatsvinden.

Verzoekers hebben in randnummer 16) reeds aangegeven dat de Subsidieregeling zich beperkt
tot de verwerving van natuurterreinen. De koop, eigendom en eventuele verkoop van de met
subsidie verworven terreinen hebben niets te maken met bosbouw en toerisme. De motivering
van de Commissie is dan ook onvoldoende om de conclusie te dragen dat niet uitgesloten kan
worden dat het interstatelijk handelsverkeer ongunstig wordt beIrivloed.
197)

Verzoekers zijn voorts van oordeel dat de koop, eigendom en verkoop van de terreinen die
met subsidie zijn verworven het interstatelijk handelsverkeer ook niet ongunstig kunnen
beInvloeden. Zoals ult de Toelichting op de Subsidieregeling volgt, is de vervreemding van de

met subsidie verworven terreineri in beginsel uitgesloten, Gedeputeerde Staten van Verzoekers
zuUen m begrnsel slechts een vervreemding toestaan, indien de nieuwe eigenaar duurzaam
natuurbeheer verricht of zal verrichten. Slechts Nederfandse natuurbeheerders zijn hiertoe
bereid, omdat verwerving plaatsvindt zonder economisch doel. Tot op heden zijn geen
buitenlaridse natuurbeheerders bekend die in Nederland actief zijn, [let omgekeerde is eveneens
het geval. Verzoekers zijn bovendien onbekend met buitenlandse entiteiten die in Nederland

cluurzaam natuurbeheer zouden willen verrichten. Nederlandse natuurbeheerders, althans de
natuurbeschermingsorganisaties,

ZIJfl

00k uitsluitend in Nederland actief,

198)

In de ‘Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de
behandeling van bepaalde soorten staatssteun’
53 is de Commissie van mening dat een maatregel

geen effect heeft op het intracommunautaire handelsverkeer als vier eisen wordt voldaan. Deze
eisen zijn:
1) de steun Ieidt niet tot het aantrekken van investeringen in de betrokken regio;
2) de door de begunstigde onderneming geproduceerde goederen/diensten hebben een Iokaal
karakter en/of een geografisch beperkt aantrekkingsgebied;
3) er is niet meer dan een marginaal effect op consumenten uit naburige Iidstaten; en
4) het marktaandeel van de begunstigde onderneming is, ongeacht de gehanteerde definitie van
de relevante markt, minimaal en de begunstigde maakt geen deel uit van een grotere groep van
ondernemingen.
Verzoekers menen dat aan alle vier voorwaarden is voldaan.
-‘

Mededeling betreffende ceo vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun (2009), PbEG

2009, C136.
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Ad 1)
199)

De begunstigden van de Subsidleregeling zullen terreinen aankopen die ‘eeuwige natuur’

zullen warden. Dit betekent dat de terreinen een natuurbestemming krijgen en warden
beschermd, Economische exploitatie van de terreinen is daarmee uitgeslaten, Investeringen in
de gronden random deze terreinen zal oak lastig warden, vanwege de nabijheid van de
natuurterreinen, Hat felt dat natuur wordt gecreëerd Ieidt er doorgaans toe dat bljvaorbeeld
geen industriële antwlkketingen in dat gebied zuflen warden geintroduceerd vanwege de
milleuvervulling die daaruit voortvloeit. [let is dus niet denkbaar dat investeringen warden
aangetrokken,
Ad 2)
200)

De begunstigden van de Subsidieregeling verwerven in beginsel terreinen in de provincie

waarin zij zijn gevestigd. Voor zover de begunstigden derhalve goederen of diensten zouden
produceren zal dit tokaal zijn. Eventuele werkgelegenheid die zau warden zou eveneens Iakaal
zijn, Daarnaast zijn de eventuele goederen die warden gepraduceerd op de aangekochte
granden

-

zoals de Cammissie reeds erkent in de bestreden beschikking

zeer beperkt in

haeveelheid (Besluit punt 31), De Landschappen maeten zichze!f tot het grandgebled van één
pravincie beperken.
Ad 3)
201)

Bij de natuurterreinen gaat het am echte natuur, zoals de lakale bassen, de lakale hede of

een regionaal grasland. Natuurterreinen waar lakale bewaners met hun hand gaan wandelen of
op zaterdag met de kinderen. [let geen natuurterreinen met bovenlakale of —regianale
aantrekkingskracht.
Ad 4)
202)

De begunstigden van de subsidies maken geen deal uit van een gratere groep

andernemingen. Hun marktaandelen op de relevante markten die magehjkerwijs door de
Subsidieregeling warden beinvloed is beperkt. Hat betreft hier immers de relevante markten
voor basbouw en taerisme. De Cammissie heeft zich voor de anderbauwing van de angunstige
beTnvlaeding van het interstatelijk handelsverkeer immers beraepen op de beweerde activiteiten
van de begunstigden op die gebieden (Besluit, punt 31). Basbouw betreft een Europese en
magelijk zelfs aen wereldwijde markt. Taerisme betreft op zijn minst een nationale markt. De
Commissie heeft zeif al vastgesteld dat de activiteiten van de begunstigden met betrekking tot
hun activiteiten op deze markten beperkt van amvang zijn. De marktaandelen van de
begunstigden op deze markten zullen bijgevalg eveneens beperkt zijn.
203)

Nu aan alle vier vaorwaarden van de Mededeling van de Commissie betreffende een

vereenvaudigde procedure vaar de behandeling van bepaalde soarten staatssteun is voldaan, is
er geen sprake van ongunstige invloed op het interstatelijk handelsverkeer.
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204)

Bijgevolg had de Commissie moeten oordelen dat de Subsidieregeling geen staatssteun

beheist. Gelet hierop zijn Verzoekers van oordeel dat de Commissie artikel 107 lid 1 VwEU
onjuist heeft uitgelegd en/of toegepast,

5.27 Middel 2: Dc Commissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU
en daarmee het Unierecht geschonden.
205)

De Comrnissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU en daarmee het

Unierecht geschonden, omwille van de volgende redenen,
206)

In de eerste plaats is de motivering van het Besluit op het punt van de kwalificatie van de
begunstigden als ondernemingen in paragraaf 4.2.1 ondeugdelijk. De Comrnissie verwijst hier

simpelweg naar het Besluit van 20 april 2011, zonder in een op deze zaak toegespitste en
toepasselijkemotivering te voorzien. Voor Verzoekers is dat onbegrijpelijk, omdat er
fundamentele verschillen bestaan tussen de subsidieregeling waarop het Besluit van 20 april
2011 betrekking heeft en de Subsidieregeling. De eerstgenoemde zaak heeft betrekking op een
subsidieregeling voor het beheer van natuurterreinen door natuurbeheerders. De
Subsidieregeling heeft uitsluitend betrekking op de verwerving van terreinen ten behoeve van
de realisatie van doelen van algemeen belang, zijnde de versterking van de EHS,
207)

Beide regelingen staan dan ook los van elkaar en zijn zelfs niet complementair. Er is geen
sprake van overlappende subsidies. Dit betekerit dat de activiteiten van de natuurbeheerders die
worden gesubsidieerd niet dezelfde zijn. De Commissie gaat er echter vanuit dat ze dat wel zijn.

Als gevoig van de genoemde verwijzing in het Besluit, focust de Commissie in beide zaken op de
door haar beweerde economische activiteiten. Deze activiteiten hebben echter slechts
betrekking op natuurbeheer en niet op de verwerving. Het gevoig daarvan is dat de verwijzing in
paragraaf 4.2.1 Besluit naar een onderbouwing van het ondernemingsbegrip in het Besluit van
20 april 2011 niet opqaat, waardoor de motivering van de Comm issie waarom de begunstigden
van de Subsidieregeling ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU zijn ondeugdelijk is.
208)

In de tweede plaats is de motivering van de Commissie in punten 24 tot en met 31 van het
Besluit van 20 april 2011 zelf ondeugdelijk, en daarmee de motivering van de Commissie van de
kwalificatie van begunstigden als onderneming.

209)

Volgens de Commissie moeten de betrokken natuurbeheerders, waaronder

natuurbeschermingsorganisaties, als ondernemingen worden aangemerkt, voor zover zij
activiteiten uitoefenen betreffende verkoop van hout en gewassen, het verpachten van grond of
toerisme (Besluit 20 april 2011, punt 27). Tegen deze achtergrond benadrukt de Commissie in
punt 29 van het Besluit van 20 april 2011 dat hoewel natuurbeschermingsactiviteiten ‘niet erg
winstgevend’en dat deze organisaties veeleer op milieubescherming zijn ingericht dan op het
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genereren van inkomsten, specifieke onderdelen ervan economisch van aard zijn.
210)

Vervolgens gaat de Commissie echter onderzoeken of de natuurbeschermingsactiviteiten

kunnen worden aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang (Besluit, punt 21
eu.). Bij dit onderzoek kijkt de Commissie naar het geheel van de activiteiten van de
natuurbeheerders, Dit blijkt ult punt 23 waarin zij stelt dat het kader voor een dienst van
algemeen economisch belang het meeste geschikte kader is in de onderhavige zaak,
211)

Het onderzoek zeif bevestigt eveneens dat de Commissle naar het geheel van de activiteiten

van de natuurbeheerders kijkt. De Commissie toetst immers deze activiteiten

—

zonder

nuancering at naar gelang de aard van de activiteIten in het licht van de rechtspraak van het
Hof en de beleidsregels betreffende een dienst van algemeen economisch belang (Besluit punt
—

39 eu.).
Op basis van dit onderzoek concludeert de Commissie vervolgens dat sprake is van
verenigbare staatssteun op grond van artikel 106 lid 2 VwEU (Besluit punt 67). Wederom komt
de Commissie tot die conclusie zonder nadere nuancering van de activiteiten waarvoor deze

212)

conclusie enkel zou (kunnen) gelden.
213)

De juridische analyse van de Commissie is voor Verzoekers onbegrijpelijk.

De Commissie stelt dat drie specifieke onderdelen van natuurbeschermingsactiviteiten van
economische aard zijn. Bijgevolg gaat het bij de overige activiteiten om niet-economische

214)

activiteiten. Dit bevestigt de Commissie in punten 27 -31 van het Besluit van 20 april 2011.
215)

Vervolgens gaat de Commissie echter onderzoeken of het geheel van de
natuurbeschermingsactiviteiten is aan te merken als een dienst van algemeen economisch
belang (Besluit, punten 39 -53). De Commissie beperkt zich daarbij niet tot de door haar in punt
27 van het Besluit van 20 april 2011 genoemde activiteiten. De conclusie in punt 67 Besluit

bevestigt deze lezing, nu de Commissie concludeert dat sprake is van verenigbare staatssteun
op grond van artikel 106 lid 2 VwEU. De Commissie trekt deze conclusie zonder nadere
nuancering met betrekking tot de activiteiten waarvoor de conclusie zou (kunnen) gelden.
216)

Volgens Verzoekers is deze benadering van de Commissie tegenstrijdig. De Commissie merkt
de activiteiten die zij eerst kwalificeert als niet-economisch daarna namelijk aan als

economische diensten van algemeen belang. De Commissie spreekt zich dus tegen op dit punt.
217)

Ten derde heeft de Commissie in punten 31 33 van het Besluit op ondeugdelijke wijze
geoordeeld dat de Subsidieregeling het interstatelijke handelsverkeer op ongunstige wijze
beinvloedt, De Commissie heeft hiervoor immers verwezen naar beweerde economische
—

activiteiten die plaatsvinden in het kader van natuurbeheer. De Subsidieregeling heeft

—

zoals
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reeds betoogd in randnummer 16)

uitsluitend betrekkng op de verwerving van terreinen
bestemd voor natuur; niet op natuurbeheer, De Commissle heeft niet aangetoond in het Besluit
dat de verwerving van terreinen bestemd voor natuur in se het interstatelijk handelsverkeer op
ongunstige wijze beInvloedt. Aangezien het een niet-economische activiteit betreft, is daarvari
—

ook geen sprake.
218)

Daarnaast voldoet de constatering van de Commissie dat de Subsidieregeling dreigt het
handelsverkeer ongunstig te beinvloeden niet aan de eisen van het Hof zoals bepaald in de zaak

Nederland en Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissie. Volgens deze uitspraak dient de
Commissie minstens de ornstandigheden waarom het handelsverkeer ongunstig zal worden
beInvloed uiteen te zetten. In leder geval moet in het besluit staan:
de situatie op de betrokken markt;
—

-

-

het marktaandeel van de begunstigde onderneming;
het handelsverkeer in de betrokken producten tusseri de Iidstaten; en
de uitvoer van de begunstigde onderneming
55

219)

In casu heeft de Commissie over de beinvloeding van het interstatelijk handelsverkeer
slechts summier hetgeen in paragraaf 193) aIls overgenomen gesteki.

220)

De Commissie heeft aan geen van de vier criteria van het arrest Nederland en Leeuwarder
Papierwarenfabriek/Commissie voldaan. Ze heeft de exacte situatie op de betrokken markteri

die zij aanduidt niet geschetst, alleen gesteld dat er voor activiteiten in toerisme, jacht of
bosbouw handelsverkeer bestaat. Hoeveel handelsverkeer, of waartussen dit verkeer plaats zou
vinden heeft zij niet geschetst. Ze heeft het marktaandeel van de beg unstigden niet bepaald.
Daarnaast heeft zi] het handelsverkeer van de betrokken producten niet geduid, alleen gesteld
dat er sprake zou kunnen zijn van exportmogelijkheden. Ten slotte heeft de Commissie de
uitvoer van de begunstigden niet bepaald.
221)

In plaats van in te gaan op bovenstaande criteria, heeft de Commissie benadrukt dat de
goederen/diensten waarmee het handelsverkeer beweerdelijk zou worden beinvloed “beperkt in
omvang, zowel geografiscti a/s in termen van waarde”
56 zijn. 00k stelt zij dat “de impact van de
maatregel waarschijnlljk slechts beperkt za! z,jn”
57 Had de Commissie voldaan aari de hiervoor
genoemde elsen, dan had zij moeten erkennen dat eenmaal geplaatst in het juiste kader, de
inkomsten die tie begunstigden mogehjkerwijs zouden kunnen genereren zo verwaarloosbaar
klein zijn dat ze van geen enkel invloed zijn op het handelsverkeer.

Arrest Hof van 13 maart 1985, Nederland en Leeuwarder Papierwarenfabriek/commissie, gevoegde zaken
296/82 en 318/82,
Jurispr. blz 809.
Ibid, arrest Nederland en Leeuwarder Papiervarenfabriek/Commissie, punt 24.

“Besluit punt 31
BesIuit punt 32.
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222)

De Commissie had voldoende tijd om deze elementen te bespreken
58 Tussen de aanmelding

van de Subsidieregeling en het nemen van het besluit heeft immers een jaar gezeten, De
motivering die de Commissie hanteert volstaat dus niet am het effect van de Subsidieregeling op
het handelsverkeer tussen Iidstaten vast te stellen.
223)

Bljgevolg heeft de Commissie niet voldaan aan haar motiveringsverplichting op grand van

artikel 296 lid 2 VwEU.
Bewljsaanbod In het kader van/voor afle middelen

6
224)

Verzoekers bieden, voor zaver nodig, nader bewijs aan van hun stellingen door middel van

alle toegestane bewijsmiddelen, zonder hiermee een verdergaande bewijslast te aanvaarden dan
rechtens op hen rust.
225)

Een lljst van alle Producties is gehecht aan dit verzoekschrift.

Conclusie

7

Het Gerecht behage bij arrest:
•

het Besluit van de Cammissie van 13 juli 2011 in zaak N308/2010 nietig te verklaren,
aithans

—

in ondergeschikte orde

nietig te verkiaren voor zover

natuurbeschermingsorganisaties begunstigde zijn van de Subsidieregeling, aithans
ondergeschikte orde

—

—

in

nietig te verkiaren voor zover terreinbeherende organisaties

begunstigde zijn van de Subsidieregeling;
•

de Commissie te veroordelen in de kosten van het geding.

[plaats]

[datum]

[haridtekeningen advocaten mr. P.H.LM. Kuypers en mr. N. van Nuland]

Arrest Hof vanlO lull 2008, Bert&smann en Sony Corporation of AmerIca/Impala, C-413/06, Jurispr. bIz 1-4951, punt 179
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Beroep tot nietigverklaring

(art. 263 VWEU)
Verzoekschrift (ex artikel 263 par. 4 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) tot
nietigverklaring van een handeling van de Europese Commissie, zijnde het beskjit van de Europese
Commissie van 13 juli 2011, met kenmerk C (2011) 4945 definitief, inzake steunmaatregel
N308/2010, waarin de Europese Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat bepaalde financiële
tegemoetkomingen aan Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties staatssteun in de zn van
artikel 107 lid 1 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Uriie is,

ZaaknummerT-... I..

Ingediend op vrijdag 6 januari 2012 door de volgende Verzoekers:
1.
Stichting Het Groninger Landschap;
2.

Vereniging It Fryske Gea,

3.

Stichting Het Drentse Landschap;

4.

Stichting Landschap Overijssel;

5.

Stichting Het Geldersch Landschap;

6.

Stichting Flevo-Landschap,

7.

Stichting Het Utrechts Landschap;

8.

Stichting Landschap Noord-Holland;

9.

Stichting Het Zuid-HoHands Landschap,,,

10.

Stichting Het Zeeuwse Landschap;

11.

Stichting Het Noordbrabants Landschap;

12.

Stichting Het Limburgs Landschap;

13.

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

TEGEN

Verweerder:

De Europese Commissie
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Aan het Gerecht te Luxemburg
Geeft eerbedig te kennen:
1.

Stichting Het Groninger Landschap, gevestigd te (9752 CG) Haren (Nederlarid) aan
Rljksstraatweg 333;

2.
3.

It Fryske Gea, gevestigd te (9246 TL) Olterterp (Nederland), aan Van Harinxmaweg 17;
Stichting Het Drentse Landschap, gevestigd te (9401 KD) Assen (Nederland), aan
Kloosterstraat 5;

4.

Stichting Landschap Overijssel, gevestigd te (7722 KW) Dalfsen (Nederland) aan Poppenaflee
39;

5.

Stichting Het Geldersch Landschap, gevestigd te (6814 CL) Arnhem (Nederland) aan
Zijpendaatseweg 44;

6.
7.

Stichting Flevo-Landschap, gevestigd te (8219 PP) Lelystad (Nederland) aan Vlotgrasweg 11;
Stichting Het Utrechts Landschap, gevestgd te (3732 HV) De Bilt (Nederland) aan Bunmkseweg
39;

8.

Stichting Landschap Noord-Holland, gevestigd te (1851 HM) Heiloo (Nededand) aan Rechte
Hondsbosscheiaan 24 A;

9.

Stichting Het Zuid-Hollands Laridschap, gevestigd te (3063 NE) Rotterdam (Nederland) aan
Nesserdijk 368;

10, Stichting Het Zeeuwse Landschap, gevestigd te (4475 AN) Wilhelminadorp (Nederland) aan
Brugstraat 1;
11, Stichting Het Noordbrabants Laridschap, gevestigd te (5076 RE) Haaren (Nederland) aan
Kasteeilaan 4;
12. Stichting Het Limburgs Landschap, gevestigd te (5943 AA) Lomm (Nederland) aan
Rijksstraatweg 1;
13. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ‘s-Graveland
(Nederland), aan het Noordereinde 60,
hierna alle partijen ook: Verzoekers of Terreinbeherende Organisaties’; verzoekers 1 tot en
met 12 worden gezamenlijk ook aangeduid met de ‘Landschappen’; verzoeker 13 wordt ook
aangeduid met ‘Natuurmonumenten’,
te dezer zake woonplaats kiezende te (B-1050) Brussel (Belgie) aan de Louizalaan 240, ten kantore
van mr. P.H.L,M. Kuypers en mr. N. van Nuland (AKD Advocaten en Notarissen), die verzoekers in
de onderhavige procedure zullen vertegenwoordigen met het recht van substitutie en voor hen dit
verzoekschrift zullen ondertekenen, en die instemmen dat betekeningen aan hen plaatsvinden per
telefax (+31 88 253 5050) of met enig ander technisch communicatiemiddel (Productie Li bevat
officiële verkiaringen waaruit de bevoegdheid van beide advocaten blijkt om op te treden voor een
rechterlijke instantie van een Iidstaat);
Dit verzoekschrift is gericht tegen de Europese Commissie, met adres aan de Wetstraat 200, B1049 russeI (hierna ook: de Commissie).
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Onderwerp van het beroep

1)

Het beroep strekt tot nietigverktaring van het besluit van de Europese Commissie van 13 lull
2011, met kenmerk C(2011) 4945 definitief, inzake de steunmaatregel N 308/2010 (hierna ook:
“het Besluit”, Productie A.3), voor zover Nederland en de Nederlandse provEncies op grond

van de “Subsidieregeling voor de grondverwerving ten behoeve van de ecologische
hoofçlstructuur” (hierna ook: “Subsidleregeling”) financiele tegemoetkomingen ku nnen
vertenen aan Verzoekers, aithans aan natuurbeheerders voor verwerving van gronden ten
behoeve van duurzaam natuurbehoud.
2

Reden voor het beroep

2) Dit beroep tot nietigverklaring van het Besluit stelten Verzoekers in, omdat primair subsidiering
van terreinbeherende organisaties (zijnde Verzoekers) en subsidlair subsidering van
natuurbeheerders ten behoeve van grondverwerving op grond van de Subsidieregeting, geen
staatssteun in de zin van artiket 107 lid 1 VwEU is.
3)

De reden voor het beroep is dat de Commissie in het Besluit

-

zonder onderscheid -oordeelt dat

Nedertandse natuurbeheerders, waaronder Verzoekers, altijd “ondernemingen° in de zin van de
artikelen 107 VwEU zijn, omdat zij

in het kader van het beheer van sommige natuurterreinen
trachten hun beperkte financiële bronnen aan te vulten met bijvoorbeeld de geringe vruchten
van natuurterreinen, met de tijdetijke (voorafgaand aan omvorming van agrarische grond in
-

-

natuurterrein) verpachting van landbouwgronden of met beperkte toeristische activiteiten. Dc
Subsidieregeling die Nederland bij de Commissie heeft gemeld heeft uitstuitend betrekking op de
verwervng van terreinen ten behoeve van het behoud en de vorming van natuur in Nedertand.
4) Verzoekers zijn primair van oordeel dat zij ats terreinbeherende organisaties geen
ondernemingen zijn, zodat de subsidies die zij ontvangen op basis van de aangemelde
subsidieregeling ten aanzien van hen geen staatssteun betreffen.
Subsidiair, indien en voor zover het primaire standpunt zou worden verworpen, zijn Verzoekers
van oordeet dat de begunstigde natuurbeheerders (waaronder Verzoekers) geen ondernemingen
zijn, voor zover zij natuurterreinen met subsidie op basis van de Subsidieregeting verwerven.
Deze Subsidieregeling sluit immers iedere economische activiteit op het punt van de verwerving
en het eventueet vervreemden van met subsidie verworven gronden uit. 00k in dat geval
zouden subsidies die zij ontvangen op basis van de Subsidieregeling geen staatssteun betreffen.
5) Voorts betwisten Verzoekers dat de Subsidieregeling leidt tot bevoordeting van de begunstigde
natuurbeheerders.

6) Verzoekers hechten eraan op te merken dat zij voor veet van hun activiteiten afhanketijk zijn
van de vrijwillige en onbezoldigde inzet van hun leden of aanhangers en van subsidies van
overheden, zoals de Nederlandse provincies. De Nedertandse overheden zijn voor de uitvoering
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van hun natuurbeschermingsbeleid voor een belangrijk de& afhankelijk van de bijstand en
speciatistische kennis van Verzoekers. Zij zijn immers de vaste partners van de Nederlandse
overheden bij het versterken van de Ecoogische Hoofdstructuur (hierna: “EHS”)
1
7) Dc Commissje heeft voorts verzuimd de vierde Altmark-voorwaarde juist toe te passen, waar
Verzoekers zuNen aantonen dat de Subsidleregeling hier wef aan voldoet.
8) De Commissie heeft daarnaast op onjuiste gronden geoordeeld dat de aangemelde
subsidieregeling het interstatelijk handelsverkeer negatief beinvloedt.
9) Ten slotte heeft de Commissie het Besluit orivoldoende en ondeugdelijk gemotiveerd, althans
niet dragend gemotiveerd, Daarmee heeft de Commissie de verplichting die op haar rust uit
hoofde van artikel 296 lid 2 VwEU geschonden.
10) Een samenvatting van dit verzoekschrift is als Productie A.26 aangehecht, Verzoekers hebben
de advocaten gemachtigd tot het indien van dit verzoekschrift (Producte L2).
3
3.1

Relevante Feiten
Procedure bij de Europese Commissie
(1) Prenotificatiefase

11) Nederland heeft de ontwerp subsidieregeling reeds op 20 oktober 2009 geprenotificeerd bij de
Commissie. In dit kader heeft de Commissie op 21 december 2009 aan Nederland enkele vragen
gesteld, die Nederland op 26 februari 2010 heeft beantwoord. Op 30 maart 2010 heeft de
Commissie Nederland uitgenodigd over te gaan tot het aanmelden van de subsidieregeling en
hierbij nog enkele vragen gesteld aan Nederland, die in de bijiage bij de melding zijn
beantwoord (Productie A.1O, Dc stukken van de prenotificatiefase worden als Producties A.5,
A.6 en A.7 overgelegd. Hieruit blijkt dat Nederland de prenotificatie in het kader van de
rechtszekerheid heeft gedaan, omdat zij van oordeel is dat de Subsidieregeling geen staatssteun
betreft.
(ïV Melding cx artikel 108 lid 3 VwEU
12) Nederland heeft op 9 lull 2010 in het kader van rechtszekerheid de Subsidieregeling
grondaankoop EHS aangemeld bij de Commissie als een maatregel die

staatssteun vormt.

In Producties A.8, A.9 en A.10 zijn de aanmelding en de bijiagen daarbij bijgevoegd. Naar
aanleiding van vragen van de Commissie heeft Nederland op 12 oktober 2010, 4 februari 2011
en 20 mci 2011 brieven aan de Commissie gezonden met antwoorden op deze vragen. In
Producties A.11, A.12 en A.13 zijn deze brieven bijgevoegd.

13) Dc aanmelding betrofzowel de ontwerp Rijkssubsidieregeling grondaankoop EHS als de ontwerp
Zie randnummer 21) voor een toellchting op de EHS,
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Provinciale subsidieregeling grondaankoop EHS. In de praktijk is de Rijkssubsidieregeling van
ondergeschlkt belang in de relatie met de uiteindehjke begunstigden, omdat doze slechts
relevant is voor enkele afgebakende natuurgebieden. De Provinciale regelingen (voor zover deze
zullert worden opgenomen in de provinciale wetgeving), zullen in cie praktijk do voornaamste
rechtsbasis zijn voor het verstrekken van grondverwervingssubsidies aan Verzoekers. In hot
vervolg van dit verzoekschrift zal dan ook nog slechts worden gerefereerd aan de provincies als
subsidieverstrekkers,

14) Het Besluit is op 14 oktober 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie
(Productie A.4). In het Besluit verwijst de Commissie naar de punten 24 tot en met 31 van
haar besluit van 20 april 2011 betreffende steunmaatregel N376/2011 (Productie A14). Dit
besluit zal hierna worden aangeduid: “Besluit van 20 april 2011”.
32

Beschrijving van de steunregeling: Subsidiereg&ing grondverwerving voor
natuurbehoud

15) De Subsidieregeling bepaalt onder welke voorwaarden do provincies do aankoop van
natuurgebieden in de EHS door natuurbeheerders die duurzaam natuurbeheer verrichten of
gaan verrichten kunnen subsidiëren. Daarnaast maakt de Subsidieregeling de afkoop van
pachtovereenkomsten onder bepaalde voorwaarderi mogelijk, aismede do subsidiering van enige
direct aan eon verwerving verbonden kosten, zoals notariskosten(zie artikel 15 loden 1 en 2
Subsidieregeling).

16) Verzoekers wijzen or uitdrukkelijk op dat do Subsidieregeling geen betrekking heeft op do
innchting en bet beheer van de terreinen die met subsidie zijn verworven. Hiervoor beschikken
de Nederlandse overheden over andere subsidieregelingen. Ter illustratie verwijzen Verzoekers
naar het Besluit van 20 april 2011 (Productie A14), waaruit blijkt dat dergelijke
subsidieregelingen bij do Commissie in hot kader van staatssteuncontrole (ten behoove van de
rechtszekerheid, als geen staatssteu n) zijn aangemeld.
17) Tijdens de prenotificatiefase hebben de Nederlandse autoriteiten de structuur van bet
Nederlandse natuurbeschermingsbeleid ten aanzien van de versterking van de EHS beschreven
(Brief van Nederland aan de Commissie d.d. 26 februari 2010, p. 1 antwoord op vraag 3,
Productie A6):
“Hot natuurbeheer binnen do lidstaat Nederland is onder te verdelen in verschilleride fasen.
In elk van de fasen worden verschiliende act/vito/ten uitgeoefend. Voor elk van de fasen zifn
verschhllende subsidies beschikbaar.
Fase 1: de vorming van de EHS: natuurbeheerders verwerven gronden (verwerving voile
eigendom of recht van erfpacht) ten behoeve van de vorming van de EHS. De onderha v/ge
melding ziet op vergoeding van de kosten die in doze fase worden gemaakt.
Natuurbeheerders die gronden met subs/die verwerven, zijn gehouden de gronden zo nodig
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in te richten (fase 2) en te beheren (fase 3L[..]”
18) De Commissie heeft kennis genomen van tilt systeem van natuurbeheer, zo blijkt ult puriten
13
en 14 Besluit. De Commissie erkent hierin tevens dat de Subsidieregeling slechts op de eerste
fase betrekking heeft,
19) In artikel 2 lid 2 Subsidieregeling is limitatief opgesomd welke categorieën terreinen voor
subsidie in aanmerkng komen. Uitgangspunt van de Subsidieregeling is dat de Nederlandse
overheden particuliere natuurbeheerders, waaronder in belangrijke mate Verzoekers als
terreinbeherende organisaties, willen nzetten voor tie verwezenlijking van een publiek doel,
zijnde de versterking van de EHS in Nederland.
20) Dit betekent in de praktijk dat voornamelijk terreinen zullen worden verworven die nu nog
geen
natuur zijn, zoals Iandbouwgronden. De natuurbeheerders zullen die terreinen tot nieuwe natuur
omvormen danwel in ontvangst nemen na inrichting
2 door of onder verantwoordelijkheid van
een publieke organisatie. De Subsidieregeling verplicht hiertoe (artikel 18 lid 1 sub b). Dit vergt
specialistische kennis en vaardigheden. Slechts in beperkte mate zal de verwerving van
bestaande natuur voor subsidiëring in aanmerking komen, De subsidieaanvrager zal hiervoor
moeten aantonen dat de verwerving van tie bestaande natuur noodzakelijk is en bescherming
van de betreffende bestaande riatuur uit hoofde van bijvoorbeeld regels inzake ruimtelijke
ordening niet toereikend of mogelijk is (artikel 2 lid 2 sub c en d en lid 3 Subsidierege
ling),
21) De EHS is een initiatiet van Nederland. De EHS is een samenhangend netwerk
van bestaande en
nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebietien in Nederland. Daarmee wordt voorkomen
dat
natuurgebieden geisoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven, de biodiversitei
t
afneemt en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen,
3 Het vormt tie basis voor het
Nederlandse natuurbeleid. De EHS is tevens vanuit Europees perspectief van belang, omdat
door de versterking ervan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen worden geimplement
eerd in
4 De versterking van tie EHS is met Natura 2000 het belangrijkste onderdeel
Nederland.
van het
Nederlandse natuurbeleid. Nederland duidt tie realisatie van de EHS bovendien aan ais een
dienst van algemeen belang/publiek belang (Brief van Nederland aan tie Commissie d.d.
26
februari 2010, p. 7 antwoord op vraag 8a, Productie A.6).
22) Artikel 3 Subsidieregeling bepaalt wie er voor verwervingssubsidie in aanmerking komen,
Dit
betreft in essentie eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of aantoont tilt
te gaan doen.
Duurzaam natuurbeheer is natuurbeheer dat gericht is op het beheren van natuurterrein
en voor
lange termijn in overeenstemming met het natuurbeheerplan van de provincies. In
bet

2

Met lnr,chting wordt bedoeld bet realiseren van c/c w,jziqing van de functie van
bet verworven terrein, doorgaans van
Iandbouwgrond naar bet voorgeschreven natuurbeheertype.
‘

http://www. natuurbeheer. nu/Be!eid/Nederland/OeEcologische_Hoofdstructuur(EHS)/
RichtlUn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake bet behoud van de vogeistand en Richtiqn
92/43/EEG van de P.aad
van 21 mel 1992 inzake de instandhouding van c/c natuur/flce habitats en c/c wi/dc
flora en fauna.
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natuurbeheerplan zijn de natuurcioelen voor het betreffende gebied opgenomen. De verwerver
dient het met subsidie verworven terrein overeenkomstig deze natuurdoelen voor zover nodig in
te richten en te beheren.
23) Artikel 14 Subsidieregeling bepaalt welke administratieve verplichtingen moeten worden vervuld
voor een subsidieaanvraag. Daarbij is van belang dat de subsidieaanvrager verplicht is bij de
subsidieaanvraag een taxatierapport van een onafhankelijke deskuridige te overleggen, evenals
een begroting van de subsidiabele kosten en een overzicht van eventuele andere subsidies die
ten behoeve van de verwerving van het betreffende terrein zijn verstrekt. Dit biedt de
subsidieverstrekker middelen om te waarborgen dat de subsidie maximaal gelijk is aan de
daadwerkelijke kosten van verwerving en maximaal de getaxeerde marktwaarde.
Overcompensatie is daardoor uitgesloten. In antwoord op vragen van de Commissie heeft
Nederland de werkwijze betreffende de taxatie nader toegelicht (Productie A.13: antwoorden
op vraag la, ib, ic en id, brief Nederland aan Commissie d.d. 20 mel 2011.
24) Artikel 15 Subsidieregeling bepaalt welke kosten eventueel voor subsidiering in aanmerking
komen, Dit betreft in essentie de daadwerkelijke verwervingskosten die zijn gemaximeerd op de
getaxeerde marktwaarde te vermeerderen met een beperkt aantal gespecificeerde kosten die
direct verband houden met de aankoop van een natuurterrein. Daarnaast zijn de kosten
verbonden aan het vrijmaken van het terrein van zakelijke rechten zoals erfpacht subsidiabel.
25) Artikel 18 Subsidieregeling bevat belangrijke waarborgen dat de natuurverwerver daadwerkelijk
duurzaam natuurbeheer ten behoeve van het algemeen belang verricht. Artikel 18 lid 1 sub b, C
e en f waarborgen dat bet verworven terrein binnen 2 jaar wordt ingericht en beheerd in
overeenstemming met bet voorgeschreven natuurbeheertype. De status van natuur is hierdoor
gewaarborgd.
26) Daarnaast is het verbod om het met subsidie verworven terrein te vervreemden (artikel 18 lid 1
sub d Subsidieregeling) van groot belang. Uit artikel 17 Subsidieregeling volgt dat de grond
wordt bezwaard met een kwalitatieve verplichting dat het terrein niet mag worden gebruikt als
landbouwgrond, maar in overeenstemming met het toepasselijke natuurbeheertype uit het
natuurbeheerplan. Het sluitstuk van de waarborgen in het algemeen belang is de bepaling dat
de subsidie en een eventuele verkoopwinst aan de overheid moeten worden (terug) betaald
(artikel 18 lid 4 en artikel 16), indien de ontvanger van de subsidie toch zou vervreemden. De
verkoop van een terrein kan dus geen voordeel opleveren aan de verwerver,
27) De provincies zijn verantwoordelijk voor bet natuurbeleid in Nederland, evenals voor de
versterking van de EHS. De provincies verstrekken dan ook subsidies voor verwerving van
(beoogde) natuurterreinen. De middelen voor deze subsidies zijn in belangrijke mate hun elgen
middelen. De provincies kunnen onder voorwaarden bepaalde financiële tegemoetkomingen van
de centrale overheid ontvangen.
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Beschrijvng van de begunstigden: Terreinbeherende organisaties en overige
natuurbeheerders

28) De Subsidieregeting is opengesteld voor eenieder die voldoet aan de voorwaarden vermeld in
artikel 3 Subsidieregeling.

29) Dc aanwezigheid van riatuur en de versterking van de EHS dient publieke doelen en is belangrijk
voor de instandhouding van de biodiversiteit en de Ieefbaarheid van Nederland (Productie A6:
Brief van Nederland aan de Commissie d.d. 26 februari 2010, p. 1 antwoord op vraag 3). Dc
Subsidieregeling beoogt ‘eeuwige natuur’ te creëren. De begunstigde moet dan ook
onderschrijven dat de gesubsidieerde terreinen volgens de natuurdo&en worden ingericht en
beheerd. Het is de begunstigde niet toegestaan een met subsidie verworven terrein commercieel
ult te (gaan) baten, Dc natuurterreinen warden als het ware in de dade hand gebracht: eens
natuur, altijd natuur Slechts entiteiten die dit publieke doe! willen dienen, zullen subsidie
kunnen ontvangen op basis van de Subsidieregeling.
30) De begunstigden van de Subsidieregeling kunnen in drie categorieën warden verdeeld: (I)
terreinbeherende organisaties. (ii) natuurbeschermingsorganisaties en (ii) overige
natuurbeheerders.
31) Met natuurbeheerders warden alle (rechts)personen bedoeld die in aanmerking komen voor
verwervingssubsidies op basis van artikel 3 Subsidieregeling,
32) Natuurbeschermingsorganisaties zijn oak natuurbeheerders, maar niet alle natuurbeheerders
zijn natuurbeschermingsorganisaties. Verzoekers menen dat natuurbeschermingsorganisaties
instellingen zijn met ais (statutair) dod natuurbescherming. Natuurbeschermingsorganisaties
hebben geen winstoogmerk. Hun activiteiten zijn gerelateerd aan natuurbescherming. Met
betrekking tot de Subsidieregeling betreft dit bet verwerven van natuurterreinen.
33) Verzoekers zijn natuurbescherrningsorganisaties met een specifieke doetstelling en werkwijze.
De statutaire doelstelling van Verzoekers is het versterken en behouden van natuur in
Nederland (of een deel daarvan) door middel van de verwerving, de inrichting en het beheer van
natuurterreinen. Dit doen Verzoekers op duurzame wijze. Verzoekers zijn organisates zonder
winstoogmerk. Verzoekers onderscheiden zich dan ook van natuurbeschermingsorganisaties in
het algemeen, omdat zij zich specifiek richten op verwerving, inrichting en beheer van
natuurgebieden in samenwerking met de overheden. Verzoekers kunnen dan oak worden
aangemerkt als terreinbeherende organisaties. In de praktijk worden zij ook we! aangeduid als:
“TBO’s”.

34) Verzoekers zijn als TBO’s de vaste partner van de Nederlandse overheden, zowel van bet Rijk
als van de provincies, voor de versterking van de EHS en natuurbehoud in het algemeen. Deze
status aparte is de afgelopen decennia gegroeid.
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35) Vanaf 1942 kregen de subsidies voor de aankoop van natuur door Verzoekers structuur, in het
kader van het streven van de overheid natuur te behouden in het algemeen belang. Verwezen
zij naar de brief (circulaire) van de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Kultuurbescherming van 28 oktober 1942 aan het Bestuur van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de Besturen van de Provinciale
Vereenigingen en Stichtingen voor Natuurbescherming (zie Productie), Op de tweede pagina
van de brief worden de particuliere natuurbeschermingsorganisaties (in het bijzonder
Natuurmonumenten en de Landschappen) expliciet als toekomstige eigenaars en
subsidieontvangers aangewezen:

“i-let een en ander voert m,j tot de conciusie dat bet veelal aanbeveling zal verdienen, dat
niet de Staat eigenaar van nieuw verworven natuurreservaten wordt, doch dat de Provinciale
organisatie voor natuurbescherming, c.q. de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, in staat wordt gesteld deze in haar bezit te kr,jgen,
aithans in die gevallen, waarin z(f zelf in aanzienhjke mate tot bet bijeenbrengen van de
flood/ge gelden heeft bijgedragen.
36) Deze status aparte is in 1993 door bet Rijk benadrukt in de Regeling subsidies particuliere
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (hierna: “PNB-regeling”) (Productie A. 22).
Dit betreft de voorganger van de voorliggende subsidieregeling. De PNB-Regeling was slechts
opengesteld voor Verzoekers, als dé terreinbeherende organisaties, In de Toelichting op de
voorliggende subsidieregeling is dit eveneens tot uitdrukking gebracht. Daarnaast zijn de TBO’s
as zodanig bij Koninklijk Besluit van 16 december 1992 aangewezeri. Dit Koninklijk Besluit
wordt als Productie A15 in bet geding gebracht. Verzoekers zijn alien erkend
.
5
37) Verzoekers beschikken over een ANBI-status
6 (Productie A27). ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen dient de instelling te
voldoen aan eisen die waarborgen dat de activiteiten van de instelfing voor ten minste 90% een
algemeen belang dienen. De activiteiten van Verzoekers zijn voor 100% in bet algemeen belang,
omdat de hele organisatie ten dienste staat van de natuurbeschermingsdoelstefling. Uit de
statuten, reglementen of beleidsplannen dient te blijken dat de instelling en de feitelijke
activiteiten daarvan geen winstoogmerk hebben. Bovendien moeten eventuele
exploitatieoverschotten worden aangewend ten bate van bet algemeen nut. Daarnaast worden
eisen gesteld aan het vermogen dat de instelling maximaal aanhoudt Corn vermogensvorming te
voorkomen), de beloning van de bestuurders en/of beIeidsbepaers en aan de administratie. De
administratie dient zodanig te zijn ingericht dat de eisen die aan de ANBI-status zijn verbonden
kunnen worden gecontroleerd. In Productie A.21 wordt een toehchting op de ANBI-status

Het Koninklijk Besluit wifst tevens een vUftal ancfere insteflingen aan, onder C tat en met g van artikel 1. Dit betreft instellingen
die oo basis van de PNB-regeling subsidie konden verkrqgen voor grondverwerving. Deze mogehjkheid is per 31 december
2002
your deze partijen bedindigd en voor Verzoekers doorgelopen.
6

Met utuondering van de Stichting Marke Vra gender Veen.
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gegeven. Daarnaast zjn de TBO’s niet onderworpen aan Vennootschapsbelasting, omdat zij in
de ogen van de Nederlandse belastingdienst geen onderneming dnjven.
38) De inkomsten die Verzoekers nodig hebben om de terreinen te beheren volgens de vastgestelde
natuurdoeltypen, zijn voor een groot deel afkomstig van de Nederiandse overheden, sinds 2008
in het bijzonder van de provincies, via subsidies voor de aankoop, inrichting en beheer van deze
natuurgebieden. Daarnaast hebben Verzoekers leden en donateurs die een jaarlijkse bijdrage
ten behoeve van de activiteiten kunnen doen. Ook ontvangen zij geregeld giften, schenkingen
en legaten ten behoeve van hun activiteiten, Verzoekers genereren daarriaast in marginale mate
inkomsten ult het beheer van de natuur die zij beheren, Deze marginale inkomsten zijn
voomamelijk de natuurlijke producten, een bijvangst, die voortkomen uit het beheer, zonder dat
de natuur ingericht is op productie daarvan. De inkomsten die Verzoekers hiermee genereren
worden overigens integraal aangewend voor en besteed aan de inrichting en het beheer van de
gesubsidieerde natuur.
39) Natuur in Nederland is steeds verlieslatend. De inkomsten van riatuur zijn structureel lager dan
de kosten, voor zover sommige vormen van natuur al inkomsten opleveren. Winst maken met
natuurverwerving in Nederland ten behoeve van een economisch doel is bovendien juridisch
onmogelijk, omdat de Subsidieregeling de begunstigden van een verwervingssubsidie verplicht
eventuele inkomsten uitsluitend aan te wenden voor duurzaam natuurbeheer, De Nederlandse
autoriteiten hebben de Commissie hiervan ock op de hoogte gesteld (Brief van Nederland aan
de Commissie d.d, 26 februari 2010, p. 1 antwoord op vraag 3, Productie A.6),
40) AlIe overheden in Nederland, gaan ervan uit dat Verzoekers als terreinbeherende organisaties
geen ‘ondernemingen’ in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU zijn.
4

4.1

Bevoegdheid Gerecht en ontvankelijkheid van Verzoekers
Aangevochten handeling

41) Verzoekers stellen beroep tot (partiële) nietigverklaring in van het Besluit van de Europese
Commissie op grond van artikel 4 lid 3 Verordening 659/1999/EG, hetgeen een handeling is als
bedoeld in artikel 263 lid 4 VWEU waartegen beroep openstaat.
4.2

Rechtspersoonhijkheid

42) Verzoekers zijn rechtspersonen naar Nederlands recht, Ten bewijze hiervan zij verwezen naar
afschriften van uittreksels ult het Handelsregister (Productie A.28),
4.3

Beroepstermijn

43) Verzoekers kunnen op grond van artikel 263 lid 4 VwEU beroep tot nietigverklaring bij het
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Gerecht instellen. Het Besluit is niet aan hen betekend of anderszins rechtstreeks door de
Commissie aan hen bekendgemaakt, zodat de beroepstermijn berekenirig plaatsvindt op grond
van artikel 102 Reglement voor de Procesvoering van het Gerecht (hierna: ‘RPG”).
44) Het Besluit is op 14 oktober 2011 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
De beroepstermijn is op grond van artikel 102 lid 1 RPG begonnen op de veertiende dag na deze
dag, zijnde 28 oktober 2011, Dc beroepstermijn bedraagt twee maanden op grond van artikel
263 VwEU en loopt dus af op 28 december 2011. Deze termijn wordt met een forfaitaire termijn
wegens afstand met 10 dagen verlengd op grond van artikel 102 lid 2 RPG, zodat de termijn
oncler toepassirig van artikel 101 lid 1 onder a en d RPG op 7 januari 2012 afloopt. Omdat dit
een zaterdag is, verloopt de termijn op grond van artikel 101 lid 2 RPG aan het einde van de
eerstvolgende werkdag, te weten maandag 9 januari 2012. Dit verzoekschrift is derhalve tijdig
ingediend.

4.4

Procesbelang

45) Verzoekers hebben een reed en actueel of daadwerkelijk belang bij de nietigverklaring van het
Besluit. Volgens de rechtspraak van het Hof is er sprake van voldoende belang indien de
aangevochten handeling de rechtspositie van de appellant aantast.C Hiervan is in deze zaak
sprake. Verzoekers kunnen met dit beroep tot nietigverklaring immers daadwerkelijk iets
bereiken dat voor hen een persoonlijk belang heeft, namelijk nietigverklaring van het besluit van
de Commissie dat zij ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU zouden zijn, en
voorkoming van de lasten en beperkingen die de status van ‘onderneming’ en ‘steunmaatregel’
met zich meebrengt. Door nietigverklaring van het Besluit zouden verzoekers gebaat worden,’°
omdat dan de bindende rechtsgevolgen die het Besluit met zich meebrengt zutlen verdwijnen.
46) Het dispositief van het Besluit luidt als volgt: “In het Iicht van het bovenstaande is de Commissie
van oordee! dat de rnaatregel uit hoofde van artikel 106, lid 2 VWEU vereriigbaar is met de
interne markt.”

47) In het ‘bovenstaande’ legt de Commissie aan Nederland, waaronder de Nederlandse provincies
als mede’-uitvoerders van de Subsidieregeling, verplichtingen op waaraan dient te worden
voldaan bij het verlenen van subsidie op basis van de Subsidieregeling. De Commissie heeft

Arresten Gerecht van 14 apr11 2005, Sniace/Commissie, T-141/03, Jurispr, hz. 11-1197, punt 25; van 12 september 2007,
KOfliflkI(/ke Friesland Foods/Conimissie, T-348/03, Jurispr. p. 11-101, punt 58; van 20 september 2007 Salvat pllre & bus
e.a./Commissie, T-136/05, Jurispr. hz. 11-4063, punt 34; van 11 maart 2009, TF1/Commisie, T-354/05, Jurispr. blz. 11-471,
punt 84; van 19 junf 2009, Socratec/Commissie, T-269/03, Junspr. blz. 11-&8’, punt 36.
‘Arrest Geredht van 22 oktober 2008, TV2/Danmark A/S v Commissie, gevoeqde zaken T-309/04, T-317/04, T-329/04 T
&
336/04, Jurispr. blz. 11-2935, punt 67.
‘Arresten Hof van 13 full 2000, Parlement/Rlchard, C-I 74/99 P, iurispr. blz. 1-6189, punt 33; en van 25 full 2002, Union
de
Pequebos Agricu!tores/Raad, C-SO/GO P. Jurispr. blz. 1-6677, punt 21.
LO
Arrest Hof van 19 oktober 1995, Rondo e.a./Commissie, C-19/93 Jurispr. blz. r-3319, punt 13; beschikking Hof van
5 maart
2009, Commissie/Provincia di imperia, C-183/08 P. Jurispr. bis. 1-27, punt 19.
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deze maatregel als steun aangemerkt in bet Besluit. Bepalend voor procesbelang is dat: “de
concrete inhoud van het besIuil. d. w.z. of de rechtsgevolgen daarvan aen voor verzoeker
bezwarend karakter hebben, zoals het opleggen van sancties, verplichtingen of de intrekking of
verminderirig van voordelen, “H
48) In dit dispositief Iigt bet oordeel van de Commissie besloten dat de begunstigden van de
aangemelde regeling, waaronder in belangrijke mate Verzoekers, ‘ondernemingen’ in de zin van
artikel 107 lid 1 VWEU zijn. Bovendien ligt hierin besloten dat verwervingssubsidies op basis van
de Subsidieregeling een voordeel in de zin van artikel 107 lId 1 VwEU opleveren, Deze

kwalificaties door de Commissie leiden rechtstreeks
in bet Besluit oplegt

—

—

naast de verplichtingen die de Commissie

tot andere verplichtingen:

De Commissie heeft Verzoekers aangemerkt als ondernemingen. Dit tast de status van
Verzoekers aan. Verzoekers behoefden zich tot het Besluit geen zorgen te maken of jets
staatssteun was of niet, omdat zij als niet-onderneming uberhaupt niet aan de definitie van
staatssteun zouden voldoen, Nu de Commissie hen wel als onderneming heeft aangemerkt
zal telkens als Verzoekers subsidies ontvangeri van overheidsinstanties een staatssteuntoets
moeten worden uitgevoerd, Waar Verzoekers tot op heden als niet-ondernemingen belast
met de uitvoering van een dienst van algemeen belang/publieke taak op eenvoudige wijze
met de Nederlandse overheden over vergoedingen voor bun diensten overeenstemming
konden krijgen, zal bet Besluit tot lange en lastige procedures leiden met negatieve
gevolgen voor Verzoekers en de Nederlandse natuur als gevolg. Dit kost tijd en geld, ook
voor Verzoekers, voor& als uit de toets de conclusie wordt getrokken dat inderdaad sprake
is van staatssteun en deze bijvoorbeeld moet worden aangemeld. In geval dat Verzoekers
onrechtmatige staatssteun zouden ontvangen, dragen Verzoekers het risico voor
terugbetaling van bet steunbedrag met rente. De rechtspositie van Verzoekers is bijgevolg
aanmerkelijk aangetast.
Het Rijk en de provincies dienen de materiële staatssteunregels na te leven. Dit betreft
groterideels secundair EU recflt in de vorm van verordeningen en beschikkingen van de
Commissie, alsmede richtsnoeren en communautaire kaderregelingen. Nederland en de
provincies dienen niet alleen materiele normen na te leven, maar tevens procedurele
normen. Het is Nederland en de provincies niet (meer) toegestaan om een steunregeling
naar eigen inzicht aan te passen vanwege de standstill-verplichting van artikel 108 lid 3
VWEU. Verzoekers zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van subsidies van
de overheid. De kwaliticatie van Verzoekers als ondernemingen brengen hun toekomstige
subsidies in gevaar.
De Commissie heeft Nederland (en de Provincies) verplicht om de aangemelde maatregel na
10 jaar opnieuw aan te melden (Besluit punt 6), zodat zij rtiet meer de vrijheid heeft om de
aangemelde regeling langer door te laten lopen. De Commissie heeft dus een verplichting
opgelegd aan Nederland, een verplichting waarvan Verzoekers de gevolgen gaan merken
omdat de subsidies elke 10 jaar zullen moeten worden aangepast. Verzoekers missen
Proi mr, R. Barents, “EU4’rocesrecht’ Kiuwer, Deventer (2010), blz, 195 nr, 350. Professor tlarents is directeur van het
Directoreat Onderzoek en Documentatie van hat Hof van Justitie EU.
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hierdoor zekerheld over hun toekomstige inkomsten ten behoeve van de verwerving van
natuurterreinen, welke zekerheid zij tot op heden wel gehad hebben.
•

Ten slotte dienen het Rijk en de provincies rekening te houden met de regels omtrent
eventuele cumulatie van steun voor verschillende doeleinden bij bet verstrekken van
subsidies aan Verzoekers (Besluit, punt 8), terwijl Verzoekers in het verleden niet met
dergelijke regels werden geconfronteerd. Ver-zoekers zouden bier geen rekening mee hoeven
houden als de Commissie de regeling niet als staatssteun en Verzoekers niet als
ondernemingen had aangemerkt,

•

Bovendien zijn Verzoekers als gevoig van het Besluit gehouden aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de Vrijstellingsbeschikking van de Commissie (Beschikking 2005/842/EG, PB
L 312/67)12. Verzoekers zijn eveneens gehouderi om een gescheiden boekhouding bij te
houden.

49) Het Besluit is, zoals hieruit blijkt, niet onvoorwaardelijk. De verenigbaarheid is immers aan
voorwaarden gebonden. Hierdoor worden verplichtingen opgelegd aan Verzoekers die in de
aangemelde Subsidieregeling niet voorkwamen. Deze verplichtingen zouden er niet zijn geweest
als de staatssteunregeling niet op hen van toepassing was.
50) De genoemde rechtsgevolgen van het Besluit zijn bezwarend voor de Verzoekers, omdat zij de
subsidiering van Verzoekers ten behoeve van grondverwerving voor de EHS belemmeren, Zij
tasten bovendien de rechtspositie van Verzoekers aan,
51) Daarnaast verstrekken bet Rijk en de provincies nog andere subsidies aan Verzoekers, zoals
beheersubsidies en exploitatiesubsidies. Het Besluit belemmert deze overheden daarin eveneens
rechtstreeks doordat zij nu door bet Besluit te maken zouden hebben met ondernemingen, en in
tegenstelling tot voorheen nu een staatssteuntoets moeten uitvoeren alvorens subsidies te
verstrekken. Immers Verzoekers ondervinden hierdoor hinder, omdat de voorwaarden van de
subsidies anders zullen worden ingestoken, omdat deze overheden niet meer vrij zijn in de
bepaling van de hoogte, tijdstip van toekenning en voorwaarden voor deze subsidies.
52) Het Besluit belemmert Verzoekers dus rechtstreeks in bet bereiken van hun belangrijkste
doelstelling, zijnde natuurbehoud en bescherming in Nederland, en aithans in de uitoefening van
hun activiteiten op het gebied van natuurbescherming en de realisatie van de EHS. Door
nietigverklaring van het Besluit zuflen Verzoekers in een betere positie eindigen dan waariri zij
nu verkeren, omdat dan de door de Commissie toegekende status van ‘onderneming’ nietig zou
zijn en Verzoekers niet met de administratieve lasten die steunmaatregelen meebrengen worden
13
geconfrontee
rd. Verzoekers hebben dan 00k belang bij nietigverklaring van het Besluit.

2

Danwel de opvolqer van deze regeling.

-‘

Arrest Hof van 20 maart 1985, Timex/Paad en Commissie, 264/82. Jurispr. b/s. 849; en arrest
Gerecht van 29 juni 2000,
Medici Grimm/Read, F- 7/99, Jurispr. b/s. 11-2671, punt 55.
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Rechtstreeks en individuee$ geraakt

4.5

53) Artikel 263 lid 4 VWEU bepaalt dat rechtspersonen onder de voorwaarden gesteld in leden 1 en
2 van die bepaling beroep kunnen instellen tegen handelingen (van de Europese Commissie) die
hen rechtstreeks en indMdueel raken, aismede tegen regelgevinqshandelingen die hem
rechtstreeks raken en die geen uitvoeringshandetingen met zich meebrengen.
54) Verzoekers zijn primair van oordeel dat zij slechts hoeven aan te tonen dat zij rechtstreeks
geraakt zijn door het Besluit. Dit Besluit betreft immers een regelgevingshandeling en behoeft
immers geen nadere uitvoerlngshandelingen, Met name de consequenties van het Besluit van de
Commissie om de Nederla ndse natuurbeschermingsorganlsaties, waaronder Verzoekers, at s
ondernemingen in de zin van artiket 107 lid 1 VWEU en de Subsidieregeling als een voordeel in
gelijke zin aan te merken werken rechtstreeks en behoeven geen uitvoeringshandelingen.
4.51

Het bestuit betreft een regelgevingshandeling dat geen nadere

uitvoeringshandeling behoeft
55) Volgens de literatuur
14 moet de betekenis van regelgevingshandelingen gevonden worden in de
nomenclatuur van de besluiten die de Unie volgens artikel 288 VwEU kan nemen. Volgens de
artikelen 289 en 290 VwEU vallen de besluiten in artikel 288 VwEU uiteen in
wetgevingshandelingen en nletwetgevingshandelingen. Omdat artikel 288 VwEU niet spreekt
over dergelijke handelingen wordt in de literatuur hieraan de uitleg gegeven: “dat
regelgevingshandelingen alleen betrekking hebben op niet-wetgevingshande/ingen. Deze
handelingen omvatten bhjkens de artikelen 290 en 291 VwEU ‘gedelegeerde’ verordeningen,
richtlijnen en besluiten (van de Commissie) en ‘uitvoerings’ verordeningen, richtlijnen en
besluiten (van de Commissie of de Raad).lS
56) De bevoegdheid van de Commissie om besuiten te nemen in staatssteun zaken volgt uit
Raadsverordening 659/1999.16 Een Commissie besluit inzake staatssteun is derhatve een
gedelegeerd besluit en ingevolge het bovenstaande een regelgevingshandeling.
57) Hiernaast moet bet tevens gaan om een handeling die geen andere uitvoeringshandeling
behoeft. Ten aanzien van uitvoeringsmaatregelen wordt in de iiteratuur geponeerd dat de
afwezigheid van uitvoeringsmaatregelen betekent dat de beschikking tot rechtsgevotgen moet
7 Er zijn dan geen uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk of de
leiden voor de verzoeker.t
uitvoeringsmaatregel vormt een automatische toepassing van de regeling omdat de Iidstaat
daarbij geen enkele vrijheid heeft.

Barents, Prof mr, P., supra noot 11.
Ibid, blz, 249.
Verordening 559/1999 van ne Raad tot vaststelhng van nadere bepal,ngen voor de toepassing van artike! 93 van het EG
Verdraq, Pub. EG L 83/1, 27,03.1999, blz, 1-9.
‘

Barents, ProS rnr, P., supra 000t 11, bfz. 250.
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‘SEen schoolvoorbeeld vormen de tot een Iidstaat gerichte besluiten van de Commissie
waarbij voorgenomen steun wordt verboden of wordt toegekend orider voorwaarden of
waarb,j reeds toegekende steun wordt verboden in comb/nat/c met een
terugvorderingsbevel. In die gevallen is de betrokken onderneming rechtstreeks
8
geraakt.”
58) Verzoekers sluiten zich aan bij deze redenering en zijn bijgevolg van menincj dat zij slechts aan
dienen te tonen dat zij rechtstreeks zijn geraakt door bet bestreden besluit.
4.52 Verzoekers zijn rechtstreeks geraakt door het Besluit

59) Verzoekers zijn rechtstreeks geraakt door bet Besluit, omdat het Besluit gevolgen heeft voor de
subsidies die Verzoekers zuHen ontvangen, Daarnaast velt bet Besluit een oordeel over de status
van Verzoekers, door hen de status van ‘onderneming’ in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU toe
te kennen terwijl zij tot 13 jufl 2011 in Nederland door de Nederlandse overheden niet als
zodanig werden aangemerkt of behandeld,
60) Ult de rechtspraak blijkt dat aan de volgende twee criteria moet zijn voldaan voor rechtstreekse
geraaktheid: in de eerste plaats bet feit dat de betrokken handeling rechtstreeks gevolgen voor
de rechtssituatie van de particulier moet teweegbrengen en in de tweede plaats bet feit dat die
handeling de met de uitvoering ervan belaste adressaten geen beoordelingsbevoegdheid mag
laten. Dat is het geval indien de betrokken handeling de rechtspersoon zeker en actueet in zijn
rechtspositie aaritast door zijn rechten te beperken of hem verplichtingen op te leggen. Daarbij
is niet van belang het aantal en de positie van andere personen die eveneens door de handeling
worden geraakt of kunnen warden geraakt.’
9
61) In het kader van het aantonen van ‘procesbelang’ is reeds uitgebreid ingegaan op de
rechtstreekse gevolgen die bet Besluit voor de rechtspositie van Verzoekers heeft. In aanvulling
hierop wijzen de Verzoekers op het volgende ter onderbouwing van het felt dat zij rechtstreeks
geraakt zijn door bet Besluit,
62) Het Besluit, bepaalt dat terreinbeherende organisaties zoals Verzoekers ‘ondernemingen’ in de
zin van artikel 107 lid 1 VWEU zi]n. Er kan geen twijfel over bestaan dat de Commissie hiermee
ook Verzoekers als ondernemingen aanmerkt, aangezien zij als TBO’s de vaste partner van de
Nederlandse overheden in het kader van de versterking van de EHS in Nederland zijn (zie
paragraaf 3.3). Bovendien zijn Verzoekers met naam genoemd in bet Besluit en bet Besluit van
20 april 2011.20

“

IbId, blz. 229.

‘

P4. Pechstein, EU-Prozessrecht, 4., neu bearbeitete Autlage, p. 210 en 226.

W

Zie voetnoot 35 van het Besluit
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63) De Nederlandse overheden merkten Verzoekers (de Vereniging Natuurmonumenten en de 12
Provinciale Landschappen) tot 13 juli 2011 niet als ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1
VWEU aan, althans niet in het kader van subsidiëring van grondverwerving. Nederland heeft dit

ook tijdens de melding aan de Commissie duidelijk gemaakt: “De Neder!andse autoriteiteri
b!,jven derhalve prima!r van oordeel dat natuurbeheer moet worden aangemerkt a/s een niet
economische activiteit, Natuurbeheer dient een publiek doe!, namehjk de vorming van de EHS
ten behoeve van de instandhouding van de biodiversiteit en de !eefbaarheid van Neder!and
(pub!ieke be/eying van natuurL” (Productie Lii, antwoord op vraag 4, brief Nederland aan
Commissie d.d. 12 oktober 2010).
64) Dc Commissie was op de hoogte van het feit dat Nederland Verzoekers niet als onderneming
aanmerkte en hen subsidies voor grondverwerving verstrekte, Ten bewijze hiervan zij onder
meer verwezen naar enkele bijiagen bij het Plattelandsontwikkelingsplan Nederland 2000-2006
(Productie L23), Nederland heeft dit plan aan de Commissie voorgelegd en dit heeft de

Commissie goedgekeurd, Ult genoemde bijiagen blijkt dat Nederland van mening is dat
‘organisaties’ publiekrechtefljke activiteiten kunnen uitvoeren (Productie L23, p5). Met deze
‘organisaties’ worden Verzoekers bedoeld, hetgeen blijkt uit bijlage 1, nummer 26 daarvan,
Hierin is een beschrijving opgenomen van de Regellng subsidies particuliere terreinbeherende
organisaties’, zijnde de subsidieregeling waarmee de Staat genoemde organisaties
grondverwervingssubsidies verstrekt tot op heden (Productie A 23, p 78). Dit
Plattelandsontwikkelingsplan, inclusief de aanname dat ‘organisaties’ Pu bliekrechtelijke
activiteiten kunnen uitvoeren, heeft de Commissie goedgekeurd en de Commissie heeft deze
‘organisaties’ ook subsidies verstrekt (Productie A24),
65) Het oordeel dat Verzoekers ‘ondernemingen’ zijn heeft voorts aanzienhijke rechtstreekse
gevolgen voor hen.
66) In de eerste plaats betekent dit dat het Rijk en de provincies hun subsidiebeleid ten aanzien van
Verzoekers moeten aanpassen, omdat de provincies flu rekening zullen moeten houden de zowel
de materiële als de formele regels (waaronder de standstill-verplichting van artikel 108 lid 3
VWEU) staatssteunregels, Dit betekent dat het ingewikkelder en moeilijker zal worden voor
Verzoekers om subsidies van het Rijk en de provincies te krijgen voor grondverwerving.
Verzoekers hebben de eerste gevolgen al ervaren, nu het Rijk en de provincies de bestaande
subsidieregelingen voor grondverwerving hebben opgeschort of gestaakt in afwachting van het
eventueel aannemen van een regelirig op basis van de aangemelde Subsidieregeling.
67) In de tweede plaats zullen Verzoekers, als begunstigden van de subsidies, voortaan door de
kwalificatie als ‘ondernemingen’ een gescheiden boekhouding moeten bijhouden als ze subsidies
voor grondverwerving willen ontvangen (Besluit, punt 52). Hierin hebben zij geen keuze, dit
moeten ze doen om in aanmerking te komen voor de subsidies.
68) Verzoekers houden tot op heden geen verschillende boekhoudingen bij voor activiteiten gericht
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op duurzaam natuurbeheer en de door de Commissie in punt 27 van het Besluit van 20 april
2011 als economisch aangemerkte activiteiten. Verzoekers zijn immers van mening dat al deze
activiteiten behoren tot de uitvoering van de dienst van algemeen belang, danwel de publieke
taak waarmee zij belast zijn, Het scheiden van de boekhoudingen van de genoemde activiteiten,
het aanleggen van parameters voor toerekening van kosten en vervolgens het afzonderlijk
bjhouden van beide boekhoudingen Ieidt tot extra kosten voor Verzoekers. Immers de
administraties van Verzoekers zullen hierdoor meer tijd kwijt zijn aan bet voeren beide
boekhoudingen, alsmede extra kosten aan advies en controle door de accountant. Bovendien
dienen zij personeel vrij te maken om de scheiding te maken, De kostenstructuren en
boekhoudingen zijn op dit moment immers verweven met elkaar, Nederland heeft dit reeds
duidelijk gemaakt aan de Commissie:
“Een gescheiderr boekhouding tussen eventuele activiteiten van de natuurbeheerder is
derhalve in dit concrete geval onnodig en draagt

-

in de praktijk

-

ook niet bif om het

daarmee beoogde doel te bereiken, Anderzijds Ieidt dit wel tot aanzienlijk extra
administratieve lasten voor de natuurbeheerder.

r.]
De Nederlandse autoriteiten zI)n voorts bang dat door deze extra administratieve lasten
natuurbeheer eerder wordt ontmoedigd dan gestimuleerd.”
(Productie A.t1, antwoord op vraag 4, Brief Nederland aan Commissie dd. 12 oktober

2010).

69) Het is niet uit te sluiten dat het noodzakelijk zal zijn om deze activiteiten die gescheideri moeten
worden geadministreerd in separate vennootschappen onder te brengen, met alle kosten en
inspanningen van personeel, adviseurs en accountants van dien.
70) Nederland en de provincies hadderi ook geeri reden om deze eisen eerder te stellen, omdat zij
net als Verzoekers ervan uitgirigen dat Verzoekers geen ondernemingen in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU, en zeker niet in bet kader van grondverwerving.

71) In de derde plaats zal de kwalificatie van de Commissie dat Verzoekers ondernemingen zijn
directe (rechts)gevolgen hebben voor andere subsidies waar Verzoekers gebruik van maken.
Verzoekers ontvangen immers ook subsidies die niet openstaan voor ondernemingen, en waar
het felt dat ze flu als onderneming zijn aangemerkt in de weg staan van de toekenning van die
subsidies. Een goed voorbeeld hiervan zijn de subsidies voor grondverwerving die Verzoekers
van de Provincies ontvingen op basis van de PNBregeling. Dc Subsidieregeling is nog niet
ingevoerd, maar onder druk van dreigementen van derden, hebben alle Provincies hun
provinciale PNB-regelingen reeds ingetrokken, aithans de uitvoering ervan gestaakt.
72) Verzoekers zijn dan ook rechtstreeks geraakt door het Besluit. Zij ondervinden, conform vaste
rechtspraak van uw Gerecht en het Hof van Justitie, rechtstreekse gevolgen voor hun
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rechtspositie door het Besluit
’ Een en ander is bovendien het resultaat van gevolgen van het
2
Besluit die de betrokken overheden geen beoordelingsruimte laten
45.3 IndividueeI geraakt
73) Verzoekers zijn van oordeel dat zij op grond van het laatste zinsdeel van artikel 263 lid 4 UWEU
niet behoeven aan te tonen dat zi] individueel geraakt zijn door het Besluit. In geheel subsidiaire
orde en slechts voor het geval uw Gerecht deze conclusie niet zou volgen, zullen Verzoekers
hieronder aantonen dat zIj tevens individueel geraakt zijn door het Besluit,
74) Verzoekers zljn zich ervan bewust dat het Besluit, waaronder het ondernemingsoordeel, niet
slechts op hen betrekking heeft. Niettemin raakt het Beslult hen wel indivldueel. Dit zal worden
toegelicht,
75) Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat wanneer de bestreden handeling in
casu het Besluit een groep personen raakt die op het tijdstip waarop deze handeling werd
—

—

vastgesteld waren geldentificeerd of konden worden geidentificeerd op basis van specifieke
kenmerken van de eden van deze groep, deze personen door deze handeling ndividueel
geraakt konden zijn voor zover zij deel uitmaken van een beperkte kring van
22
marktdeelnemers.
76) Het felt dat het Besluit bepalingen bevat die naar aard en draagwijdte een algemeen karakter
kunnen hebben, waar zij van toepassing is op eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of
voldoende aannemelijk maakt dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten
, sluit niet
23
uit dat zij bepaalde marktdeelnemers ook individueei kan raken.
24
77) In de eerste plaats is het van belang dat Nederland in het kader van de melding aan de
Commissie duidelijk heeft gemaakt dat Verzoekers tot de begunstigden van de Subsidieregeling
behoren. Sterker, Verzoekers zullen in beginse( subsidies van aanzienlijke omvang op basis van
de Subsidieregeling ontvangen (Bijlage bij melding, antwoord op vraag 3, Productie A.1O):
“Het is zeer moeil(ik om uitspra ken te doen over de gemiddelde hoogte van het
subsidiebedrag per aanvrager

[...]. [...J

Qok de grootte van de aanvrager is daarbij van

belang. Zo zullen de grotere natuurbeschermingsorganisaties, die als kerntaak hebben het
ontwikkelen en beheer van natuur, en die actiefz,jn in een gehele provincie (de 12

Zie onder nicer het arrest va8”het cerecht van 22 november 2001 Mitteldeutsche Erdbl-Raffinerie GmbH/Commissie, T-9/98,
Jurispr-. biz. 11-3367 punt 60; arrest Haf van 5 mel 1998, Oreyfus/Commissie, C-386/96 P Jurispr. blz. 1-2309, punt 43; en
arrest Gerecht van 13 december 2000, OSTV/Commissie, T-69/99, Jurispr. blz, 11-4039, punt 24.
Arrest Hof van 22 luni 2005, Koninkrdk Selgie, Forum 187 VZW/Commissie, gevoegde zaken C-182/03 en C-217/03, Jurispr.
blz 1-5479, punt 60, en de aldaar qenoemde jurisprudentie.
Zie paragreaf 2.2, nr. 3 van het bestreden besluit.
2

Supra, noot 22, Koninkr,jk Be/pie, Forum 187 viW/commissie,

.

punt 58, Zie oak arrest Hof van 18 mel 1994, codarniu, C

309/89, Jurispr. b/s. 1-1853, punt 19.

2
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Landschappen) of heel Nederland (Vereniging Natuurmonumenten), meer gronden
verwerven en dus subs/die ontvangen dan kleinere natuurbeheerders, die incidenteel tot
verwerving van gronden overgaan.”
78) l3innen bet Nederlandse stelsel van natuurbeheer hebben Verzoekers een bijzondere positie die
hen onderscheid van natuurbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties. Verwezen zij naar
paragraaf 3.3 hiervoor.
79) De status aparte van Verzoekers in de Nederlandse natuurbescherming, aithans ten aanzien van
de Subsidieregeling, blijkt ook uit de correspondentie tussen de Commissie en Nederland in bet
kader van de melding van de Subsidieregelirig. Verwezen zij bijvoorbeeld naar vraag 2a van de
Commissie en bet antwoord daarop van Nederland bij brief van 4 februari 2011 (Productie

“[..] De Nederlandse autoriteiten wfzen erop dat de toets niet is bedoeld om particuliere

grondbezitters die geen TBO’s zIjn, van de subs/die uit te s/u/ten. Iritegendee!, de
Nederlandse autoriteiten streven met deze rege/ing juist naar een gelijke behandeling tussen
particulferen en TBO’s, (.]“
80) 00k vraag 2d van de Commissie in die brief toont aan dat de Commissie de bijzondere positie
van Verzoekers in het kader de melding van de Subsidieregeling erkent:
“d. Kunnen uw autoriteiten bevestiger, dat andere partijen dan de Vereniging
Natuurmonumenten en de Terreinbeherende Organ/saties (“TBOs”) in principe in gelijke
mate in aanmerking komen voor een subs/die op grand van de voorgenomen regefing.”
81) Heden en op bet ogenblik waarop bet Besluit werd genomer, waren Verzoekers dan ook duidelijk
identificeerbaar als groep begunstigderi van de Subsidieregeling, en het Nederlandse
natuurbeleid in het algemeen.
82) Maar daar blijft bet niet bij. Het Besluit heeft zoals gezegd tot gevolg dat de begunstigden
daarvan als ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU zijn aangemerkt. Dit oordeel
van de Commissie is niet slechts in algemene zin ten aanzien van alle begunstigden gegeven, de
Commissie heeft Verzoekers uitdrukkelijk in dit oordeel betrokken.
83) In bet Besluit zijn Verzoekers door de Commissie specifiek erkend zijn als begunstigde van de
Subsidieregeling, De Commissie noemt hen bovendien verschillende malen in bet Besluit en bet
Besluit 20 april 2011. Dit blijkt bijvoorbeeld uit voetnoot 35 van bet Besluit en punt 17 van bet
Besluit van 20 april 2011. Deze Iaatste verwijzingen hebben bovendien specifiek betrekking op
de kwalificatie van de begunstigden van de regeling als ‘ondernemingen’. Verzoekers behoren
bier dus expliciet toe, Bovendien blijkt zoals gezegd uit de toelichting op de Subsidieregeling
eveneens dat Verzoekers begunstigden daarvan zijn. Uit een en ander volgt dat de Commissie
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Verzoekers in de punten 24 tot en met 31 van het Besluit van 20 april 2011 uitdrukkelijk als
‘ondernemingen’ heeft aangemerkt. Door middel van de kruisverwijzing in punt 17 van het
Besluit naar doze punten, is dit expliciete oordeel ten aanzien van Verzoekers door Commissie
tevens door hot Besluit gegeven.
84) Ret Besluit heeft dus tot gevolg gehad dat Verzoekers, met naam genoerrid in hot Besluit,
worcien aangemerkt als ondernemingen’, terwiji de Nederlandse overheden hen niet als zodanig
aanmerken. Zelfs do Commissie heeft niet eerder reden gezien tegen deze zienswijze op te
komen, hoewel zij hiermee vanwege het PlattelandsOntwikkelingsprogramma 2000-2006
bekend was.

85) Nederland heeft in het kader van de melding bij de Commissie voorts bij herhaling aangegeven
dat zij terreinbeherende organisaties in Nederland,

,

als uitvoerders van een publieke taak /

dienst van algemeen belang aanmerkt (Productie A1O, bijlage bij melding, onder Ad 2 en hot
antwoord op vrageri 5 en 9).
86) Bovendien blijkt dit ook uit do toelichting op de Subsidieregeling (Productie A9), waarin
vermeld is:

Om versnippering tegen te gaan en eenheid van beheer te stimuleren, is bif de opzet van do
PNB-regeling in 1993 beslo ten orn een beperkt aantal terreinbeherende organisaties a/s
begunstigden aan te merken. De keuze vie/ toentert,jd op eon beperkt aanta/ organ/saties,
thans do Vereniging Natuurmonumenten en de 12 Provinciale Landschappen (PNBs), omdat
deze organisa ties het natuur- en /andschapsbehoud in hun statuten hadden opgenomen en
duurzaamheid van natuurbeheer bU hen gegarandeerd was. Verder bleek ult de praktijk dat
natuurontwikkeling en natuurbeheer bif hen in goode handen was. De regeling is na 1993 op
dit punt niet meer gewijzigd. Voor subs/die op grond van de PNB-regelingen kwamen tot nu
toe dan ook enkele Natuurmonumenten en de 12 Provinciale Laridschappen (do PNB’s) in
aanmerking.”

87) Uit een en ander volgt dat do Conmissie meent dat specifiek Verzoekers als onderneming
moeten worden aangemerkt en dat verwervingssubsidie alleen verenigbaar kan zijn indien deze
voldoet aan de voorwaarden die de Commissie in het Besluit heeft gesteld. Verzoekers zijn dan
ook individueel geraakt door het Besluit.
5

5.1

Ten Gronde

Overzicht aangevoerde middelen:

Middel 1.: Do Commissie heeft artikel 107 lid 1 VwEU op verschillende wijzen onjuist toegepast en
daarmee het Unierecht geschonden:
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Middel 1.A: Natuurbescherminq in Nederland is een dienst van algemeen belang in de zin
van artikel 2 Protocol nr. 26,
Middel 1. B: Onteredite kwalificatie van natuurbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties,
aithans terreinbeherende organisaties als ondernemingen in de zin van arbkel 107 lid 1
VwEU;
Primair: Verzoekers zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEIJ,
Subsidiair: Natuurbeheerders zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwU,
voor zover zij gronden verwerven ten behoeve van natuur;
Middel 1.C Dc Subsidieregeling eidt niet tot een economisch voordeel in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU voor de begunstigden gelet op de aan de Subsidieregeling verbonden
voorwaa rden.

Middel LD: Dc Commissie heeft een onjuiste toepassing gegeven van de vierde Altmark
voorwaarde.

Middel 1.E: Dc Subsidieregeling leidt niet tot een ongunstige bemnvloeding van het

interstatelij ke handelsverkeer.
Middel 2: Dc Commissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU en daarmee het
Unierecht geschonden.
52

Uitwerking van de aangevoerde middelen

5.2.1

Middel 1: De Commissie heeft artikel 107 lid 1 VwEU op verschillende wijzen

onjuist toegepast en daarmee bet Unierecht geschonden:
5.2.2 Middel LA: Natuurbescherming in Nederland is een dienst van algemeen belang in
de zin van artikel 2 Protocol nr. 26
88) Dc geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie bevat Protocol nr. 26 over ‘Diensten van
algemeen belang’. Hierin is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen diensten van algemeen
economisch belang (artikel 1) en jj,j

economische diensten van algemeen belang (artikel 2).

Artikel 2 bepaalt:

“Dc bepalin yen van de Verdragen doen op generlei wljze afbreuk aaa de bevoegdheid van de
Iidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten, te doen
verrichten en te organiseren.”
89) Met andere woorden er is voor niet-economische diensten een sectorale uitzondering op het
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Unerecht, althans met betrekking tot het Unierecht inzake concurrentie
90) Protocol nr, 26 is van groot belang, niet alleen voor daze zaak, maar voor bet gehele Unierecht
In dit protocol is immers voor de eerste keer in een Verdrag vastgelegd dat bet Unierecht niet
van toepassing is op nieteconomische diensten van algemeen belang.
25
91) In casu heeft de Commissie erkend dat natuurbeschermingstaken niet-economische activiteiten
kunnen betreffen (Besluit van 20 april 2011, punt 27): “Ilet kan niet worden u,tgesloten dat
sommige natuurbeschermingstaken louter niet-economisch van aard zijn

[]“.

Ook in bet

Besluit erkent de Commissie dat “natuurbeschermingstaken in hat
a/s geheel” zijn (punt 23 Besluit), De Commissie heeft tevens geoordeeld dat: “[.] het in hat
algemeen belang kan ziJn eivoor te zorgen dat waardevolle natuurerfgoed gab/eden warden
beschermd en verstrekt” (punt 39 Besluit),
92) Artikel 2 Protocol nr. 26 bepaalt duidelijk dat diensten van algemeen belang niet uitsluitend door
de lidstaat zeif hoeven te worden verricht. Deze niet-economische diensten kunnen ook warden
opgedragen aan andere entiteiten. Dit blijkt duidelijk ult de bewoording ‘te doen verrichten’.
93) Een belangrijke grens die bet Hot van )ustitie voorts aanhoudt bij de beoordeling of een
organisatie is te beschouwen als een onderneming of niet, is die van de typische
overheidsprerogatieven. Het uitvoeren van activiteiten die wegens hun aard en doel en de regels
waaraan zij zijn onderworpen buiten het economisch verkeer vallen of neerkomen op het
uitoefenen van een overheidsprerogatief, is geen economische activiteit.
26 Het betreft in dat
geval entiteiten die in feite instrumenten van het algemeen/openbaar belang zijn. Het Hot van
Justitie heeft activiteiten in bet kader van de bescherming van bet milieu eerder al ats
overheidsprerogatief of dienst van algemeen belang aangemerkt:
27
“Wegens bun aard en doel en de regels waaraan zif zUn onderworpen, komen dergelifke
inspectiewerkzaamheden dan ook neer op bet u/toefenen van prerogatieven inzake de
bescherming van het milieu, die typisch overheidsprerogatieven zIjn. Zif hebben geen

economisch karakter dat de toepassing van het Verdrag zou kunnen rechtvaardigen (zie in
deze zin arrest van 19 januari 1994, zaak C-364/92, SAT Fluggesellschaft, Jurispr. 1994, b!z.
1-43, r.o.3QL”

94) Nederland (en de Provincies) merkt natuurbescherming/natuurbeheer in Nederland aan als
dienst van algemeen belang, die geen economische activiteit betreft, Dit blijkt onder meer ult

Productie AJ.1, antwoord op vraag 4, brief Nederland aan Commissie d.d. 12 oktober 2010:

‘

PB C 115, 9 mel 2008, p. 308.

Arresten ‘-lof van 15 juni 1984 commissie t. ItaliB 118/85 Jurispr. blz. 2599, punt 7; van 18 meart 1994 DIego call & Fig/i
SrI./ t. Servizi ecologici porto di Genova SPA (SEPG), C-343/95, Jurispr. b/z. 1-1544 punt 16.
1b1d arrest Diego Call & Fiqli SrI./SEPG, punt 23
27
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“De Nederlandse autoriteiten blUven derhalve primair van oordeel dat natuurbeheer moet
worden aangemerkt a/s een niet-economjsche activiteit. Natuurbeheer dient een publiek
doe4 namelqk de vorming van de EHS ten behoeve van de instandhouding van de
biodiversiteit en do leefbaarheid van Nederland (publieke beleving van natuur)”
95) Daarnaast zij verwezen naar do Bislage bij SANI-melding, onder Ad 2 (Productie A.1O) waarin
Nederland aan de Commissie heeft aangegeven:
“Natuurbeheer dierit een publiek doel en is belangrijk voor de instandhouding van de
biodiversiteit en de leefbaarheid van Nederland [h.].

De natuurbeheerders in do zin van do regeling kunnen derhalve niet a/s onderneming
worden aangemerkt in do zin van het gemeenschapsrecht.”
96) Ook in de prenotificatie heeft Nederland aan de Commissie duidelijk gemaakt dat
natuur(bescherming) en de vorming van do EHS eon dienst van algemeen belang betreft en een
publiek doel dient (zie randnummer 21).
97) In de voorliggende zaak is het duidelijk dat Nederland een dienst van algemeen belang heeft
opgedragen aan de Nederlandse natuurbeheerders, meer specifiek aan terreinbeherende
organisaties, zoals Verzoekers. Dit is geen recente ontwikkoling. Nederland heeft reeds in het
e
begin van 20
eeuw natuurbescherming als activiteiten van algemeen belang aangemerkt. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de brief van do heer mr. Van Tienhoven (voorzitter van do Vereniging
Natuurmonumenten) aan de minister van Financiën van 6 februari 1925 waarin hij vaststelt “[.]
dat de Vereeniging het algemeen belang dient, hetwelk bliIkt ult de erkenning a/s instelling,

welke hoofdzakelijk eon algemeen maatschappelijk belang beoogt, zoodat zij a/s zoodanig vaft
onder artikel 80 no. 8 der Successiewet [..]“ (Producte L16),
98) In 1942 en 1993 heeft Nederland dit bevestigd specifiek ten aanzien van Verzoekers, door hen
aan te wijzen als de vaste partners van de Nederlandse overheden bij de verwerving van natuur
en natuurbescherming. Verwezen zij naar paragraaf 3.3, waar dit is toegelicht. De
Subsidieregeling brengt hierin volgens Verzoekers goon verandering. Zij zijn en blijven de vaste
partners van de Noderlandse overheden, Het Koninklijk Besluit van 16 december 1992 dat nog
steeds van kracht is, bewijst dat (zie paragraaf 3.3). Verzoekers zijn dan ook uitdrukkelijk belast
met een dienst van algemeen belang,
99) De Subsidieregeling verplicht de begunstigden om de verworven terreinen, waaronder
Verzoekers, duurzaam als riatuur to beheren (artikel 3 sub a juncto artikel 18 lid 1 sub b
Subsidieregehng, zie randnummers 22), 25) en 26)). Dit betekent heel concreet dat de
verwerving van do gesubsidleerde natuur geheel gericht is op duurzarne instandhouding van
deze terreinen als natuur, waaraan eon economisch karakter volledig ontbreekt. Do
natuurtorreinen komen als het ware in do dode hand. Zij worden uit het economische vorkeer
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gehaald om voor eeuwig als natuur te dierien in het publieke belang (Productie A.9 Toelichting
op Subsidieregeling p. 10). Daarom bepaalt de Subsidieregeling dan ook dat de natuur vrij
toegankehjk moet zijn en geen entreegeld mag worden gevraagd. [let ontbreken van een
economisch karakter van natuur onder de voorwaarden van de Subsidieregeling wordt hierna in
Middel TB, subsidiaire onderdeel toegelicht.
100)

Natuurbescherming in Nederland is een schoolvoorbeeld van een dienst van akiemeen
belang. zoals de Lidstaten hebben uitgedrukt in artikel 2 Protocol nr. 26. De Lidstaten hebben
dan 00k uitdrukkelijk bedoeld natuurbescherming, vanwege het niet-economische karakter
daarvan, buiten de op concurrentie gerichte bepalingen van het VwEU te houden Verzoekers
wijzen hier met nadruk op, omdat een dergelijke belangrijke grens die aan het toezicht van de
Commissie wordt gesteld niet Iichtvaardig door de Commissie mag worden overschreden. En
zeker niet op de wijze waarop de Comm issie dat in het Besluit en het Besluit van 20 april 2011
heeft gedaan door op basis van puur abstracte en hypothetische overwegingen een niet
economische activiteit te duiden als een op concurrentie gerlchte marktactiviteit, die daardoor
wel binnen het schootsvetd van de Commissie is komen te vallen.

101)

De Commissie heeft met het Besluit artikel 2 Protocol nr, 26 derhalve miskend, althans
onjuist uitgelegd en/of toegepast.

5.23

Middel 1.B: Onterechte kwalificatie van natuurbeheerders,
natuurbeschermingsorganisaties, aithans terreinbeherende organisaties als
ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU

Inleiding

102)

De Commissie oordeelt in punt 17 van het l3esluit en punt 31 van het Besluit van 20 april
2011 dat de Nederlandse natuurbeheerders, waaronder in het bijzonder Verzoekers,

ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU zijn. Voor de onderbouwing van dit
stand punt verwijst de Commissie naar punten 24 tot en met 31 van het besluit van de
Commissie van 20 april 2011 in steunzaak N 376/2010 betreffende subsidies voor natuurbeheer.
103)

In dit onderdeel van middel I zullen Verzoekers aantonen dat de Commissie met het oordeel
artikel 107 lid I VwEU onjuist heeft uitgelegd en toegepast,

Primal,-: Verzoekers zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU
1.) Inleidirig

104)

Verzoekers zijn primair van oordeel dat zij geen ondernemingen zijn in de zin van artikel 107
lid 1 VwEU. Verzoekers zijn TBO’s zonder winstoogmerk die zijn opgericht ten behoeve van de
vervulling van een (niet-economisch) publiek doel, te weten natuurbescherming door middel van
het verwerven, inrichten en beheer van natuurterreinen. Verzoekers verrichten hoofdzakelijk
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nieteconomische activiteiten, Voor zover economische actMteiten worden verricht, zijn deze
activiteiten marginaal, te verwaarlozen en rechtstreeks verbonden met de nieteconomische
activiteiten. Deze activiteiten le,den er bijgevolg niet toe dat het geheel van de activiteiten van
Verzoekers als economisch moeten worden aangemerkt.
105)

Verzoekers zijn terreinbeherende organisaties. Verwezen zij naar paragraaf 3.3 waarin de

bijzondere status van Verzoekers is toegelicht.
106)

De Cornmissie maakt in het Besluit van 20 aprfl 2011 een onderscheid tussen niet
economische milieubescherm ngsactiviteiten en erikele economische activiteiten die daarmee

samenhangen (punt 27). In punt 31 van dit Besluit van 20 april 2011 concludeert de Commissie
dat natuurbeheerders slechts als onderneming dienen te worden aangemerkt voor zover zij
activiteiten verrichten die de Commissie in punt 27 als economisch heeft aangemerkt,
107)

De Commissie vestigt voorts de aandacht op enkele marginale activiteiten die mogelijk
zijdelings plaats kunnen hebben, en niet los te maken zijn van de hoofdactiviteit van TBO’s,

waaronder in het bijzonder Verzoekers, te weten niet-economische natuurbescherming ten
behoeve van het algemeen belang. Sterker, de Cornmissie doet in punt 27 van het Besluit van
20 april 2011 net of de niet-ecoriomische hoofdactiviteiten van natuurbeheerders en in het
bijzonder de TBO’s (Verzoekers), ondergeschikt zijn aan de beweerde (bijkomende)
economische activiteiten.
108)

Dc Commissie oordeelt in het Besluit en het Besluit van 20 april 2011 vervolgens dat alle
door de Subsidieregeling begunstigde natuurbeheerders ‘ondernemingen’ in de zin van artikel
107 lid 1 VwEU zijn. De Commissie maakt daarbij geen onderscheid tussen natuurbeheerders in
het algemeen en de TBO’s. Ook de nuancering uit punt 31 van het Besluit van 20 april 2011

aangaande de activiteiten die worden verricht is in het Besluit verdwenen.
109)

Indien en voor zover de Commissie van oordeel zou zijn geweest dat niet uitgesloten kan
worden er natuurbeheerders bestaan die economische activiteiten verrichten, dan had de

Commissie moet oordelen dat sommige natuurbeheerders, met uitzondering van de T130’s, als
onderneming in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU moeten worden aangemerkt. TBO’s verrichten
immers geen economische activiteiten.
ii,) Verzoekers zifn aeen ondernemingen in de zin van artikel 107/id 1 VwEU
110) Een begunstigde van een steunregeling is een onderneming in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU , indien en voor zover hij economische activiteiten verricht. Uitgangspunt bij deze
beoordeling is volgens Verzoekers de vaste rechtspraak van het Hof ten aanzien van het
ondernemingsbegrip:

“21 Ofschoon het Verdrag het begrip onderneming niet omschrijft, heeft het Hof bif herhaling
geoordeeld dat elke entiteit die een economische activiteit u/toefent, ongeacht de rechtsvorm
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ervan en de wljze waarop zif wordt gefinanderd, als onderneming dient te worden
gekwalificeerd (arresten van 23 apr11 1991, Höfner en Elser, C-41/90, Jurispr. blz. 1-1979,
punt 21, en 16 maart 2004, AQK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/1, C-354/1 en C
355/01, Jurispr. b/z. 1-2493, punt 46)
22 In dit verband zij crop gewezen dat onder een economische activiteit wordt verstaan
ledere activiteit bestaande in het eanbieden van goederen of diensten op een bepaalde
markt (zie met name arresten van 18 juni 1998, Commissie/Italië, C-35/96, Jurispr. Blz. 1—
3851, punt 36, en 12 september 2000, Pavlov e.a., C-180/98-C-184/98, Jurispr. BIz. 1-6451,

punt 75).
111)

Uit deze rechtspraak, aismede de daatln aangehaalde, oudere rechtspraak volgt dat

natuurbeschermingsactiviteiten niet kunnen worden aangemerkt als economische activiteiten.
Bij natuur is Immers geen sprake van het aanbieden van goederen en diensten op de markt. De
Commissie erkent dit in wezen ook in punten 27 en 31 van het Besluit van 20 april 2011.
112)

Net zoals de Commissie (Besluit 20 april 2010, punt 27) onderscheiden Verzoekers twee

categorleën activiteiten van elkaar. Enerzijds de activiteiten gericht op de bescherming van de
natuur, Anderzijds de activiteiten die everieens in het kader van natuurbescherming worden
verricht, maar die van economische aard (kunnen) zijn, Het gaat in casu om de marginale
activiteiten betreffende de (i) verkoop van hout en gewasseri, (ii) het verpachten van grond en
(iii) activiteiten op het gebied van toerisme,
113)

De Commissie meent ten eerste dat in Nederland milieudoelstellingen j’d gepaard gaan
met een economische doelstelling. Dit is niet juist. De activiteiten van Verzoekers zijn gebaseerd

op ideële doelstellingen van algemeen nut. Afgezien van hun erkenning als non-profit
organisaties in Nederland (ANBI-status, zie randnummer 37), die waarborgt dat zij zich inzetten
voor het algemeen belang zonder dat zij een winstdoelstelling nastreven, blijkt dit ook uit het
feit dat hun activiteiten grotendeels zijn gebaseerd op de betrokkenheid van eden en op de
bereidheid van hun leden tot het doen van giften, schenkingen en legaten.
114)

De cruciale kwestie is dus uitsluitend of de drie soorten vermeende marginale economische
activiteiten genoemd door de Commissie “verkoop van hout en gewassen’, ‘het verpachten
—

van land” en “activiteiten die toeristen trekken”

zeif economische activiteiten zijn en
Verzoekers, als gevoig van dergelijke marginale activiteiten moeten worden aangemerkt als
ondernemingen in het kader van de aangemelde Subsidieregeling. Verzoekers hebben als TBO
—

immers geen economische doelstelling of activiteit. Het betreft namelijk simpeiweg de
bijproducten van duurzaam, niet-economisch natuurbeheer, waarvan de opbrengsten op grond
van artikel 3 sub b Subsidieregeting niet vrij besteedbaar zijn.
115)

‘

Dit volgt uit vaste rechtspraak van het Hof, Verwezen zij naar het arrest van 16 maart 2004

Arrest Hof yen 1 full 2008, MOTOE/Eiiiniko Dimocia, C49/07, Jurispr. blz. 1-4863, pun ten 21 en 22
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in de zaak AOK Bundesverband.
2 Het Hof concludeert in punt 57 van dit arrest dat
ziekenfondsen in Duitsland geen economische activiteiten ultoefenen, nu het gaat om
activiteiten met een sociaal doel. Bljgevolg ziJn de ziekenfondsen niet aan te merken als
ondernemingen in de zin van het Unierecht. Ten aanzien van de activiteiten die geen sociaal
doel hebben en van economische aard zijn, rnerkt het Hot het volgende op:
“58 Even wel valt niet uit te sluiten dat de ziekenfondsen en de organisaties die hen
vertegeriwoordigen, naast hun uitsluitend sociale taken in het kader van het beheer van het
Duitse socialezekerheidsstelse!, ook handelingen verrIchten die geen sociaal doe! hebben,
maar van economische aard zIjn. In dat geval zouden de beslissingen die zu in dat kader
nemen, eventueel als besluiten van ondernemingen of ondernemersverenigingen kunneri
worden aarigemerkt.
59 Derhalve moet worden onderzocht of de vaststelling van de vaste maximumbedragen
door de ziekenfondsverenigingen verband houdt met de taken van de ziekenfondsen die
uitsluitend van sociale aard z,fn, dan we! buiten dit kader valt en een activiteit van
economische aard is.

C..)
61 Opgemerkt zi) echter dat, zoals uit de stukken bhjkt, de ziekenfondsverenigingen,

warineer zif de vaste maximumbedragen vaststel/en, s!echts een verplichting nakomen die
hun bij

35 SGB V is opgelegd om bet voortbestaan van bet Duitse socia!ezekerheidsstelsel

te garanderen. Deze

§

bevat gedetailleerde voorschr!ften voor de vastste!Iing van die

bedragen en bepaalt dat de ziekenfondsverenigingen bepaa!de kwaliteits- en
rentabjlfteitseisen in acht moeten nemen. Het SGB V bepaalt tevens dat, indien deze
ziekenfondsverenigingen er niet in slagen, de vaste maximumbedragen vast te stellen, de
bevoegde minister dit zal doen.
62 AIleen de boogte van de maximumbedragen wordt dus niet door de wet voorgeschreven,
maar door de ziekenfondsverenigingen bepaald aan de hand van de door de wetgever
voorgeschreven criteria. Bovendien beschikken de ziekenfondsveren!gingen op dit punt
weliswaar over een zekere beoordelingsvri)heid, maar deze betreft het max!mumbedrag voor
de vergoeding van geneesmiddelen door de ziekenfondsen, een gebied waarop deze Iaatsten
elkaar niet beconcurreren.
63 Wanneer de ziekenfondsverenigingen deze vaste maximumbedragen vastste!Ien, hebben
zi) dus niet een eigen belang op het 00g. dat kan worden losgekoppeld van het uits!uitend
socia!e doel van de ziekenfondsen. Integendeel, bif deze vastste/!ing kw,jten deze
z!ekenfondsverenigingen zich van een verplichting die volledig verbonden is met de
activiteiten van de ziekenfondsen in het kader van bet Duitse wettel,jk
ziekenfondsverzekeringsste/sel.
64 Derhalve moet worden vastgeste!d dat de ziekenfondsverenigingen bij de vaststelllrg van
de vaste maximumbedragen slechts een taak van beheer van bet Duitse
Arrest Hof var, 16 meart 2004, AOK Bundesverbarid, C-264/01, Jurispr. blz. 1-249.
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socialezekerheidsstelsel vervullen die hun door de wet is opgelegd, en jjandeIenJ
ondernemingen die een °
3
economische
activite/yçjrichn/’ (onderstreping advocaten)
116)

Hot Gerecht in do zaak SELEX heeft op een overeenkomstige wijze de zaak AOK
Bunclesverband toegepast:

“77. In die context zij crop gewezen dat, in bet kader van bet beheer van de door

Eurocontrol tot stand gebrachte intellectuele-eigendomsrech ten, do intellectueIe
eigendomsrechten die zif op de resultaten van do genoemde activiteiten van onderzoek en
ontwikkeling bezit, gratis ter beschikking worden gesteld van de betrokken ondernemingen.
I-let criterium van de onbezoldigdheid vormt bij het onderzoek van bet economische karakter
van eon activiteit weliswaar slechts één van do mogel,jke aanwijzingen, en kan op zich bet
economisch karakter eivan niet uits!uiten, doch in cast, komt hot feit dat de licenties van do
door Eurocontrol in bet kader van de ontwikkeling van do prototypen verworven
eigendomsrechten gratis worden toegekend, bovenop bet felt dat bet daarb,j gaat om een
aan de bevordering van de technische ontwikkeling ondergeschikte activiteit, die het doel
van algemeen belang van de opdracht van Eurocontro! dient en waarbij niet eon elgen
belang van de organisa tie wordt nagestreefd, dat van dit doe! kan worden losgekoppeld,
hetgeen het economische karakter van een activiteit uitsluit (zie, mutatis mutandis, arrest
Hof van 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C
355/01, Jurispr. 131z. 1-2493, punt 63). “-fl
(onderstreping advocaten).
117)

In het hoger beroep van de SELEX zaak
32 heeft het Hof in zijn arrest bevestigd dat het
Gerecht met doze benadering blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting en niet in strijd
met do aangehaalde rechtspraak van het Hof heeft geoordeeld.

118)

Het Hof van Jusbtie heeft deze benadering bij do kwalificatie van economische activiteiten
tevens in een BTW-zaak toegepast.
33 Hoewel dit een BTW-zaak betreft, kan dit arrest van
belang zijn voor deze zaak, vanwege gelijkenis in de onderliggende feiten. Het Hof van Justibe
stelde hierin vast dat de overheidsmiddelen en Iidmaatschapsbijdragen van de entiteit van
algemeen belang met name dienden om de verliezen uit de hoofdactiviteit van de partij te

dekken. De entiteit bood daarnaast promotiemateriaal tegen betaling aan en zij hief
toegangsgelden voor door de entiteit georganiseerde bals en gelegenheden. Hot Hof van iustitie
oordeelde over deze activiteiten:
“24. Door midde! van doze activiteiten verricht do SPO communicatie ter verwezenlfjking van
haar pout/eke doe!stellingen en verspreidt zij hear ideeën a!s pout/eke organisatie. De

°

Ibid. AOK f3undesverband, punten 58-59, 61-64.

‘

Arrest Gerecht van L2 december 2006 SELEX, T-155/04, Jurispr. blz. 1I-4797 punt 77.
Arrest Hof van 26 maart 2009, SELEX, C-lI 3/07, Jurispr. blz. [-2207, punt 119.
Arrest Hof van 6 oktober 2009, SPO Landesorganisation Kbmten/Finanzamt Klaqenfurt, C-267/08, Jurispr. blz. 1-9781.
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activiteit van de SPO bestaat er meer bepaald in, met name via de Landesorganisation, bi) te
dragen aan de politieke wilsvorming met het oog op deelneming aan de uitoefening van de
politieke macht, Door deze activiteit is de SPO echter niet werkzaam op de een of de andere
markt, ‘
119)

Kortom, het Hof van Justitie oordeelde in deze zaak dat marginale, niet duurzame

opbrengsten die een entiteit genereert in het kader van haar hooldactiviteit van algemeen
belang er niet toe leiden dat deze entiteit economische activiteiten verricht,
120)

Volgens Verzoekers bhjkt uit deze rechtspraak dat indien een entiteit als enige duurzame
bron van inkomsten overheidsgelden/-subsidies en lidmaatschapsgelden 35
heeft en daarnaast
,
activiteiten ontplooit die weliswaar van economische aard zijn, maar die verbarid houden met de
niet-economische ,
36
kernactiviteit
en deze activiteiten niet los kunnen worden gezien van die
niet-economische kernactiviteiten.

121)

Om te bepalen of bepaalde activiteiten van economische aard verband houden met de j
economische kernactiviteiten van een entiteit is volgens het Hof van betang:
(1) in hoeverre nationale regelgeving de betrokken entiteit vrij laat deze activiteiten uit te
, en
37
oefenen

(ii) in hoeverre deze entiteit “een eigen belang op bet oog [heeft], dat kan worderi losgekoppeld
van” het algemeen belang dat zij dient.
38

Ad (i)
122)

Wat betreft de eerste vraag in hoeverre de Subsidieregeling Verzoekers vrijlaat de beweerde

economische activiteiten uit te voeren, het volgende.
123)

Verzoekers hebben zoals gezegd alien de ANBI-status. Op grond hiervan zijn zij verplicht ten
minste 90% van hun activiteiten te verrichten ten behoeve van het algemeen nut (zie
randnummer 37). Deze status sluit bijgevolg het verrichten van economische activiteiten op

grote schaal ult, en beperkt eventuele marginale activiteiten van economische aard fors.
124)

Verzoekers zijn voorts afhankelijk van de subsidies van de Nederlandse overheden. De
Subsidieregeling is hiervan een belangrijk voorbeelci. Zoals hiervoor reeds uiteengezet
(randnummers 22), 25) en 26) bevat deze regeling waarborgen om te verzekeren dat de
begunstigden ervan, waaronder in belangrijke mate Verzoekers als TBO’s, duurzaam

natuurbeheer verrichten op de met subsidie verworven gronden. Sovendien dienen alle
eventuele inkomsten die met deze gronden worden gegenereerd te worden aangewend voor

“

ibid. punt 24.
ibid. punt. 23,

Supra noot 29, punt 59
-

ibid, punten 5i62.

ibid. punt 63.
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duurzaam natuurbeheer. De Subsidieregeling sluit bovendien economische activiteiten op het
punt van de koop en verkoop van de gronden uit (zie randnummer 25)).
125)

Natuur in Nederland betreft in belangrijke mate natuurbeheertypen die in het geheel geen

vruchten opleveren, zoals heidegebieden en natte natuur: vennen, meren, moerassen, ledere
economische activiteit op deze gronden (‘speculatie’) is uitgesloten.
126)

Voor wat betreft de beperkte natuurbeheertypen die wet enige vruchten zouden kunnen

opleveren, hebben de natuurvoorschriften tot gevolg dat deze vruchten uiterst beperkt van aard
zijn. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer waarin de regels voor duurzaam beheer
zijn opgenomen, verbiedt dat Verzoekers voor de meeste natuurbeheertypen
bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruiken die noodzakelijk zijn om commerciële activiteiten
te ontplooien op de met subsidie verworven gronden. Ten bewijze hiervan wordt een kopie van
de Index Natuur en Landschap d.d. 7 oktober 2011 in het geding gebracht (Productie A.17),
Het gevoig hiervan is dat de vruchten die de met subsidie verworven terreinen opleveren
daadwerkelijk onvoorspelbaar, gering en incidenteet zijn. Dat is absoluut onvoldoende voor een
onderneming die een economisch activiteit heeft.
127)

Het toerisme betreft in beginsel slechts het faciliteren van de (gratis) toegang tot en de

voorlichting over de openbare natuurgebieden die door de Verzoekers worden beheerd ten
algemene nutte. Artikel 18 lid 1 sub f Subsidieregeling verbiedt Verzoekers, immers om
toegangsgelden te vragen voor het betreden van de met subsidie verworven natuurterreinen. De
terreinen dienen 358 dagen per jaar kosteloos opengesteld te worden. En daar blijft het niet bij.
Het gaat niet slechts om het openstellen, bezoekers moeten ook in de getegenheid worden
gesteld om de natuurgebieden door midd& van goede wandelpaden en —routes te kunnen
betreden. De Index Natuur en Landschap stelt aan de kwaliteit daarvan strenge eisen

(Productie A.17, L04.01).
128)

Voor zover verpachting van terreinen ptaatsvindt, kan dat slechts van korte duur zijn. Het

betreft in de regel de verpachting voor de overbruggingsperiode tussen aankoop en inrichting
van het terrein in overeenstemming met het verplichte natuurbeheertype. Artikel 18 lid 1 sub b
verplicht tot beheer in overeenstemming met dit natuurbeheertype binnen 2 jaar.
12)

Kortom, Verzoekers zijn als TBO zijn niet vrij om zonder beperkingen economische

activiteiten te verrichten, ook niet op de met subsidie verworven terreinen.

130)

Ad (ii)
Wat betreft het eigen belang dat Verzoekers als T8O nastreven, het volgende.

131)

Dc beweerde economische activiteiten (zie punt 27 Besluit van 20 april 2011) zijn

Oft is een onderdeef van de SubsidiergeIing Natuur- en Landschapsbeheer die is goedgekeurd door de Commissie bij Besluit
van 20 april2011.
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ondergeschikt aan de kemactiviteiten van Verzoekers, te weten instandhouding van natuur in
het aIemeen belang, Verzoekers ontvangen ter dekking van de verliezen van hun
natuurbeschermingsactiviteiten hoofdzakelijk overheidssubsidies. In de marge hiervan en in
ondergeschikte positie ievert de natuur inkomsten op.
132)

In de onderhavige zaak houden de drie door de Commissie in het Besluit (en hat Besluit van

20 april 2011) genoemde activiteiten van economlsche aard in zodanige mate verband met de
natuurbeschermingsactiviteiten, dat daze activiteiten niet kunnen warden losgekoppeid van de
kernactiviteiten van Verzoekers, zijnde duurzame natuurbescherming bij wijze van dienst van
jgrnenbelang. Bovendien staat vast dat hun inkomsten hooldzakelijk uit overheidsmiddeien
(subsidies) en Iidmaatschapsbijdragen bestaan.
133)

Eventuele marginale opbrengsten van deze natuurterreinen moeten door de begunstigden
wot-den aangewend voor duurzaam natuurbeheer (vgl. artikel 3 Subsidieregeling). Ergo, reeds
uit de Subsidieregeling zeif blijkt dat eventuele opbrengsten van daze terreinen niet

vanzelfsprekend en marginaal zijn en niet te eigen bate of voor eventuate economische
activiteiten kunnen worden aangewend. Spill over effecten van de Subsidieregeling zijn dan oak
niet denkbaar.

Bij hat ultoefenen van de genoemde drie beweerde economische activiteiten hebben
Verzoekers, duurzame natuurbescherming in bet atgemeen belang voor ogen. Zij streven met
de (marginale) activiteiten van economische aard geeri eigen of enig ander belang na.
° De
4
ANBI-status van Verzoekers verzekert dat zelfs (randnummer 37). Van enig eigen belang is dan

134)

ook geen sprake.

Desondanks meent de Commissie dat in bet kader van de verwerving van terreinen met
subsidie economische activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit oordeel leidt ertoe dat het entiteiten
die een dienst van algemeen belang verrichten, zoals Verzoekers, niet is toegestaan am
inkomsten te genererert die de dienst van algemeen belang zullen baten bij de uitvoering van

135)

die taak in het algemeen betang. Een dergelijk verbod is niet alleen economisch verkeerd, maar
beperkt oak de mogetijkheden van de Iidstaten am entiteiten die een dienst van algemeen
belang verrichten ertoe te bewegen efficiënter te werken binnen een budget, Het Besluit
veroorzaakt daarmee een grotere noodzaak tot het verstrekken van overheidssubsidies, juist in
tijden waarin sprake is van budgettaire krapte bij deze overheden!
136)

Uit bet voorgaande volgt volgens Verzoekers dat de door de Commissie genoemde
activiteiten van economische aard, niet kunnen worden losgekoppeld van de niet-economische

kernactiviteiten. Bovendien beperkt de Nedertandse natuurwetgeving de omvang van deze
activiteiten door regels aan de uitvoering en de opbrengsten aryan te stellen. Om die redenen
kunnen de TBO’s en daarmee Verzoekers jjj beschouwd warden als ondernemingen in de zin
van bet Unierecht. Bijgevolg is artikel 107 lid 1 VwEU in casu gjj van toepassing.
°

Vergel,jk supra foot 29, punt 63.
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137)

Dit is ook een redelijke uitteg van het ondernemingsbegrip. Indien immers alle erititeiten die

een dienst van algemeen belang vernchten en in verband hiermee marginaal inkomsten
genereren als onderneming moeten worden aangemerkt, zouden veel diensten van algemeen
belang economisch worden op een wijze die niet in lijn is met de werkelijkheid. Denk hierbij aan
lokale sportclubs die een geringe toegangsprijs vragen en/of versnaperingen verkopen in het
kader van wedstrijden, jongerenclubs, actiegroepen of kerkgemeenschappen. Al deze
voorbeelden bevestigen dat het uitgesloten is dat marginale irikomsten die in het kader van een
dienst van algemeen belang worden gegenereerd in een volstrekt ondergeschikte rangorde op
zich zeif een rot kunnen spelen bij de vraag of de entiteit die ze genereert als onderneming moet
worden aangemerkt.

138)

Het oordeel van de Commissie dat alle Nederlandse natuurbeheerders, waaronder TBO’s,
ondernemingen zijn, staat bovendien haaks op eerdere oordelen hierover,

139)

In het besluit van 25 augustus 2006, staatssteurizaak NN 41/2005 ’
4
(Groenfonds
en)
(Productie A.18) heeft de Commissie geoordeeld dat Nederlandse

natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen zijn. In het Besluit wordt in punt 19
specifiek aangegeven dat de begunstigden vaak
activiteiten verrichten en dus niet kunnen worden beschouwd als ondernemingen in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU, In dit besluit oordeelt de Commissie dus uitdrukkelijk dat
natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen zijn, aithans dat bepaalde
natuurbeschermingsorganisaties geen ondernemingen zijn. De TBO’s behoren in elk geval tot de
natuurverenigingen die in deze zaak niet als ondernemirig zijn aangemerkt.
140)

In besluit van 21 Januari 2004 in staatssteunzaak N344/B/1999
42 (Productie AJ.9) heeft de
Commissie het beheer van niet-commercieel bos als niet-economische activiteit aangemerkt.

Verzoekers wijzen erop dat de enige reden voor de Commissie om natuurbeheerders, waaronder
de TBO’s, als ondememing aan te merken is dat zij in de ogen van de Commissie bosbouw
activiteiten zouden ontplooien (zie punt 30 Besluit van 20 april 2011). De Commissie heeft dit
bevestigd bij besluit van 8 december 2005, in staatssteunzaak N301/2005.
43
141)

Voorts zij verwezen naar de beschikking van 30 mei 2007 staatssteunzaak N 46/2007,
waarin de Commissie de activiteiten van natuurbeheerders in Wales, Groot-Brittannië als niet

economische activiteiten aanmerkt (Productie A.20).
44
142)

42

De Commissie komt op haar consequente oordeel dat natuurbeschermingsorganisaties geen

Sesluit van 25 augustus 2006, C(2006) 3886 in staatssteunzaak NN 41/2005 (Groenfandsen),
Besfuit van 21 januari 2004 C(2004) 47 fIn in staatssteunzaak N344/B/1 999,
Besluit van 8 december 2005, C(2005) 5300, in staatssteunzaak N301/2005.
Beschikking Commiss,e van 30 mel 2007, zaak N 46/2007, C(2007) 2212 final, punt 17.
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ondernemingen zijn flu ineens in het Besluit wél terug, terwiji het karakter van
natuurbescherminq en de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de TBO’s,
niet is veranderd,

iv.) conclusie
143)

Bijgevolg menen Verzoekers dat zij als ThO’s niet als ondernemingen in de zin van artikel

107 lid 1 VwEU kunnen worden aarigemerkt, De Commissie heeft daarmee artikel 107 hd 1
VwEU onjuist uitgelegd en/of toegepast.

Subsidiair: Natuurbeheerders zijn geen ondernemingen in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU, vow- zover zij gronden verwerven ten behoeve van natuur
i.) ThIeidg
144)

Subsidiair, indien en voorzover bet primaire onderdeel zou worden verworpen, zijn

Verzoekers van oordeel dat natuurbeheerders geen ondernemingen zijnwanneer zij terreinen ten
behoeve van natuur met subsidie op basis van de Subsidieregeling verwerven, De
Subsidleregeling sluit iedere economische activiteit op het punt van de verwerving en het
eventueel vervreemden van met subsidle verworven gronden uit. De Subsidieregeling staat los
van de regels inzake inrichtings- en beheersubsidie. De regelingen functioneren ook
onafhankelijk van elkaar. Een natuurbeheerder kan immers verwervingssubsidie aanvragen,
maar beslissen af te zien van de aanvraag van inrichtings- of beheersubsidie.
ii.) Natuurbeheerders verrichteri geen economische activiteiten in het kader van de verwerving
van de gronden met subsidie op basis van de Subsidieregeling
145)

Verzoekers zijn van mening dat bet al dan niet aanmerken van de begunstigden van de

Subsidieregeling als onderneming, afhangt van de activiteiten die de begunstigden in bet kader
van deze regeling verrichten, zonder dat wordt gekeken naar de andere activiteiten, Dit wordt
nader toegelicht.

146)

Uit vaste rechtspraak van het Hof blijkt dat entiteiten enkel en alleen zijn aan te merken als

ondernemingen in de zin van bet Unierecht, indien en voor zover zi] economische activiteiten
uitoefenen

[...]

De kwalificatie als activiteit die tot de uitoefenirig van bevoegdheden van openbaar

gezag behoort of a/s ecoriomische activiteit moet immers voor elke door een bepaalde
entiteit uitgeoefende activiteit afzonderlijk gebeuren.”
5
147)

In het arrest SELEX van bet Gerecht van 12 december 200646 is dit bevestigd:
“[...] Aangezien de mededingingsbepalingen van het Verdrag van toepassirig zIjn op

Arrest 1-lof van 1 jull 2008, MOTOE/E/IinIko Dimoslo, C-49/07, Jurispr, blz. 1-4863, punt 25.
4
‘6

Supra foot 31, punt 54.
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activiteiten van een orgaan die oak buiten de context van diens activiteiten als
overheidsinstantie warden verricht
even we! afzonderl,jk worden
148)

[..] moeten
onderzocht [.1”

de verschillende activiteiten van een entiteit

Hieruit volgt dat de activiteiteri van een entiteit afzonderlijk moeten worden onderzocht om

te beoordelen welke activiteiten economisch zijn en welke niet. De staatssteunregels zijn slechts
van toepassing op de economische activiteiten; op de overige activiteiten die tie betrokken
entiteit uttoefent (en welke dus niet als econon-iisch kunnen warden aangemerkt) zijn de
staatssteunregels niet van toepassing,
149)

Verzoekers wijzen erop dat de Commissie deze rechtspraak niet juist heeft toegepast.

150)

De Commissie stelt in punt 29 van het Besluit van 20 april 2011 dat een milieudoelstelling

jd gepaard gaat met een economische doelstelling. Daarmee oordeelt de Commissie dat de
Nederlandse natuurbeheerders, waaronder Verzoekers, voor alle activiteiten die zij verrichten
als onderneming warden aangemerkt. De Commissie maakt daarbij geen onderscheid tussen de
verschillende activiteiten die op het gebied van natuurbescherming door natuurbeheerders
kunnen warden verricht, terwijl Nederland in het kader van de melding duidelijk heeft
aangegeven dat de natuurbeheerders in het kader van de Subsidieregeling niet als onderneming
kunnen warden aangemerkt in de zin van het Unierecht (Productie 10, bijlage bij SANI
melding, Ad 2.).
151)

De Subsidieregeling heeft uitsluitend betrekking op tie verwerving van terreinen die aan de
criteria van de Subsidieregeling voldoen, alsmede het pachtvrij maken ervan. In randnummer
17) hebben Verzoekers uiteengezet dat Nederland tijdens de prenotificatie de Commissie het
Nederlandse stelsel van natuurbescherming in verband met de vorming van tie EHS heeft

uitgelegd. Hieruit blijkt ondubbeizinnig dat verwerving van terreinen ten behoeve van de
vorming van de EHS met subsidie een op zich zeif staande fase in dit stelsel is. Inrichting en
beheer van natuurterreinen vallen hier buiten en vormen eveneens op zich zeif staande fasen.
152)

De Commissie erkent dat de natuurbeschermingsactiviteiten geen economische activiteiten

kunnen betreffen (Besluit van 20 april 2011, punten 27

31). Zij erkent eveneens dat de
betrokken organisaties enkel als ondernemingen warden aangemerkt, voor zover zij activiteiten
uitoefenen betreffende de verkoop van hout en gewassen, het verpachten van grond of toerisme
-

(Besluit van 20 april 2011, punten 27 en 31). De Commissie toetst anderzijds het geheel van de
activiteiten van de betrokken natuurbeheerders aan de rechtspraak van het Hof en regelgeving
betreffende een dienst van algemeen economisch belang (Besluit, punten 31

-

54). Hieruit blijkt

dat tie Commissie haar beoordeling niet beperkt heeft tot de in punt 27 genoemde activiteiten.
Zij heeft het geheel van economische en niet-economische activiteiten getoetst aan het
—

kader dat enkel en alleen van toepassing is op economische activiteiten.
153)

De Commissie gaat daarbij voorbij aan het feit dat in het kader van grondverwerving op
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basis van de Subsidieregeling geen economische activiteiten mogelijk zijn De beweerde
economische activiteiten vinden bovendien uitsluitend plaats in het kader van beheer, hetgeen

buiten de reikwijdte van de Subsidieregeling valt.
De Subsidieregeling is slechts toeganke!ijk voor entiteiten die duurzaam natuurbeheer
verrichten of zullen gaan verrichten. Het betreft dus een regeling die uitsluitend gekit voor

154)

natuurbeheerders, De aanwezigheid van natuur in Nederland dient een publiek doe! en is
belangrijk voor de instandhouding van de biodiversiteit en de leefbaarheid van Nederland,
Bovendien dient Nederland te voldoen aan haar EU-verplichtingen.
155)

Verzoekers menen dat natuurbeheerders, waaronder zij zeif als TBO’s, geen economische

activiteiten verrichten in het kader van de verwerving van gronden met subsidie op grond van
de Subsidieregeling. Zij hebben evenmin een economische doelstelling met de verwerving van
natuur en de verplichting tot duurzaam natuurbeheer op verworven natuurterreinen. Een en
ander is reeds aangetoond in paragraaf 3.3.
156)

Ten einde dit te waarborgen bevat de Subsidieregeling enkele verplichtingen ten aanzien van

het gebruik van de met subsidie verworven gronden. In paragraaf 3.2 zijn de bepalingen uit de
Subsidieregeling beschreven die waarborgen dat zowel de verwerving, als een eventuele
verkoop van de gronden op geen enkele wijze inkomsten kan opleveren die de natuurbeheerder
te eigen bate kan aanwenden, Handel in de gronden is niet mogelijk, verkoopwinsten dienen te
worden afgestaan aan de subsidieverstrekkende overheid, het gebruik van de gronden is strikt
beperkt tot natuur en de gronden dienen binnen 2 jaar na verwerving in overeenstemming met
het vigerende natuurbeheerplan te zijn ingericht en te worden beheerd. De verplichtingen zijn er
puur op gericht te verzekeren dat de met subsidie verworven natuur ‘eeuwige natuur’ wordt (zie
Productie A,9, Toelichting op Subsidieregeling p. 10). Ledere economische activiteit verbonden
aan de koop en eventuele verkoop wordt door deze verplichtingen uitgesloten.

iii.)Alle cwbrengsten die terreinen verworven met subs/die oyleveren dienen te worden
aange wend voor duurzaam natuurbeheer.
157)

Zoals hiervoor reeds aan de orde geweest, dienen eventuele opbrengsten die de
natuurterreinen verworven met subsidie opleveren te worden aangewend voor duurzaam

natuurbeheer (randnummer 22). Ingeval van vervreemding van de met subsidie aangekochte
terreinen, gelden de terugbetalingsverpiichtingen en de verkoopwinstafromingsregel (zie
randnummer 26). De opbrengstbestemmingsbeperking, terugbetalingsverplichtingen en de
winstafromlngsregeling spelen tevens een rol in de beoordeling of sprake is van economische
activiteiten.

158)

In de eerste piaats wijzen Verzoekers op hetgeen zi] hebben opgemerkt ten aarzien van de
gevolgen die marginale of beperkte beweerde economische activiteiten hebben op het karakter

van een entiteit die activiteiten verricht in het kader van de publieke taak of de uitvoering van
een dienst van algemeen belang. De randnummers 115) tot en met 136) dienen hier als
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herhaald en ingelast te worden beschotjwd.
159)

Voorts wijzen Verzoekers erop dat de in randnummer 22) genoemde
opbrerigstbestemmingsbeperking voorkomt dat sprake zal zijn van kruissubsidiëring ten
gunste
van economische activiteiten. De begunstigden van de Subsidieregeling kunneri de subsidie

uitsluitend aanwenden voor de verwerving van natuur. Indian de natuurbeheerder, zoals
Verzoekers, in dit kader niettemin en in weerwil van hetgeen hiervoor is gesteld toch
opbrengsten zou genereren, dan dienen daze opbrengsten voor duurzaam natuurbeheer
te
worden aangewend. Bijgevolg kan de subsidie nooit direct of indirect lelden tot de financiering
van eventuele andere econon,ische activfteiten van de begunstigden.
160)

Verzoekers wijzen op de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie (hierna: “O&O Kader”), waarin de Commissie het volgende heeft
bepaald:

Voorts is de Commissie van oordee! dat activiteiteri inzake technologieoverdracht
(l!centiering, creatie van spin-oifs of andere vormen van door de onderzoeksorganisatie
gecreeerde vormen van kennisbeheer) geen economisch karakter hebben indien hat am
interne activiteiten gaat en alle inkomsten ult daze act/viteiten opnieuw in de primaire
activiteiten van de onderzoeksorganisaties warden geinvesteerd.
161)

De Commissie licht het begrip ‘interne activiteiten’ in voetnoot 25 van hat O&O Kader
nader

toe:

“Onder “interne activiteiten” verstaat de Commissie een situatie waa,t,j het kennisbeheer
van de onderzoeksorganisatie(s) wordt uitgevoerd door een afdeling of een
dochteronderneming van do onderzoeksorganisa tie of gezamenlijk met andere
onderzoeksorganisaties. Oat do levering van specifieke diensten via een open aanbesteding
aan derden wordt uitbesteed, doet geen afbreuk aan hat interne karakter van dergel,jke
activiteiten.”
162)

Verzoekers menen dat dit oordeel van de Commissie fiat beperkt blijft tot onderzoek,
ontwikkeling en innovatie, maar dat dit algemeen kan worden toegepast. Do Commissie
oordeelt
hier namelijk dat opbrengsten die worden gegenereerd door niet-economische
activiteiten or
niet toe leiden dat de niet-economische hoofdactiviteiten als gevolg daarvan economisch
warden, omdat deze opbrengsten dienen te warden aangewend of teruggegeven
aan de niet
economische activiteiten.

163)

Het idee achter dit oordeel van de Commissie is dat het profiteren van de vruchten
van
bestaand vermogen, met andere woorden private wealth management, geen economische

Communauta,re kacierrege!ing inzeke staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling
en innovatle, PBEG C 323, 30,12.2006, p. 1,

par, 3.1.1.
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activiteit is. De bron hiervan is de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Cassa di
Risparmio di Firenze. rn deze zaak diende het Hof te oordelen over de vraag of Italiaanse
spaarbankstichtingen zonder winstdoelstelling ats onderneming in de zin van artikel 107 lid 1
VwEU moesten worden aangemerkt, Het Hof oordeelde in dit kader als volgt:

1 11 Dienaangaande moet crop worden gewezen dat het loutere bezit van participaties,
zelfs van zeggenschapsdeelnemingen, niet volstaat cm dit aan te merken a/s cnn
economische activiteit van de entiteit weIke die participaties bezit, wanneer dit bezit enkel
met zich brengt dat aan de hoedanigheid van aandeelhouder of vennoot verbonden rech ten
worden uitgeoefend, aismede, in voorkomend geval, dividenden, die loutere vruchten van de
elgendom van eec goed zijn, worden ingeind.

‘

(onderstreping advocaten)

164)

Het Hof van Justitie beschouwt dus het louter profiteren van de vruchten van vermogen als

onvoldoende om een activiteit als een economische activiteit aan te merken. Het betreft
vruchten die ult de exploitatie van het vermogen dat de Italiaanse spaarbanken beheren
voortkamen. Het betreft daarmee ook een zaak buiten het kader van onderzoek, ontwikkeling
en innovatie, hetgeeri bevestigt dat hetgeen de Commissie daarover heeft opgemerkt ook dat
terrein kan worden toegepast.
165)

Dit oordeel van het Hof is goed toepasbaar op de voorliggende zaak. Indien en voorzover de

Subsidieregeling het aan de begunstigde natuurbeheerders al toelaat om opbrengsten te kunnen
genereren met de koop en verkoop van terreinen, betreft dit marginale opbrengsten. Als de
opbrengsten die hiermee worden gegenereerd terugvloeien in de nieteconomische activiteit
waar ze uit voortkomen, dan leidt dat er niet toe dat deze activiteiten als economisch moeten
worden aangemerkt. Kortom, de verwerving van natuurterreinen met subsidie uit hoofde van de
Subsidieregeling is geen economische activiteit. Een en ander geldt eveneens ten aanzien van
eventuele opbrengsten uit beheer.
iv,) Conclusie
Natuurbeheerders, waaronder Verzoekers, verrichten in het kader van de verwerving van
terreinen met subsidie op basis van de Subsidieregeling geen economische activiteiten. Indien

166)

en voorzover er marginale activiteiten in dat kader zou plaatsvinden kunnen die er niet toe
leiden dat de hoofdactiviteiten, zijnde verwerving van natuur ten behoeve van
natuurbescherming, van karakter verandert, De Commissie heeft bijgevolg in het Besluit een
oordeel gegeven over niet-economische activiteiten in het kader van de verwerving van natuur
op basis van de Subsidieregeling die buiten de bevoegdheidssfeer van de Commissie liggen.
Daarover is het Verdrag van Lissabon duidelijk. De Commissie is immers alleen bevoegd artikel
107 lid 1 VwEU toe te passen wanneer sprake is van een onderneming die economische
activiteiten uitoefent.

“

HVJEU I 0j,nuri 2006, zaak C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Jur. 2006, 1-289, r. 0. II I,
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167)

Gelet hierop zijn Verzoekers van oordeel dat de Commissie artikel 107 lid 1 VwEU onjuist
heeft toegepast en/of uitgelegd

5.2.4

Middel iC: De Subsidieregeling Ieidt niet tot een economisch voordeel in de zin van
artikel 107 lid 1 VwEU voor de begunstigden gelet op de aan de Subsidieregeling
verbonden voorwaarden

I.) InIeidirg
168)

De Nederlandse autoriteiten hebben in het kader van de melding van de Subsidieregeling
gemotiveerd aangetoond dat de Subsidieregeling geen voordeel voor de begunstigden inhoudt
(Productie A.10, bijiage melding d.d. 9 juli 2010, antwoord op vraag 10), De Commissie is
Nederland daarin niet gevolgd en heeft in punt 19 van het Besluit op onjuiste gronden

geoordeeld dat de begunstigden van de Subsidieregeling een voordeel hebben van de
verwervingssubsidies. Mede aan deze conclusie verbindt de Commissie het oordeel dat sprake is
van staatssteun, waardoor de Commissie de verenigbaarheid van de Subsidieregeling is gaan
onderzoeken.
169)

Verzoekers kunnen dit oordeel van de Commissie niet plaatsen. De Comrnissie heeft immers
in het Besluit zeif ook vastgesteld dat de begunstigden van de Subsidieregeling geen voordeel
bij de subsidie hebben (Besluit, punt 49, laatste zin):
“Noch de oorspronkeltjke eigenaar, noch de nieuwe eigenaar zal enig economisch voordeef
ult do verkoop haleri.”

170)

Het Besluit is dan ook innerlijk tegenstrijdig op hot punt van het voordeel. Verzoekers zijn
dan ook van oordeel dat de Commissie had moeten concluderen dat de Subsidieregeling
gn
staatssteun vormt. Hot feit dat eon maatrege{ een voordeel voor do onderneming in kwestie

oplevert, is immers één van do cumulatieve elementen die de Commissie moet aantonen onder
artikel 107 lid 1 VwEU.
171)

Er is pas sprake van een dergelijk voordeel, indien tegenover de subsidie van de overheid
goon gelijkwaardige tegenprestatie van de begunstigde staat. Als or dus wel een gelijkwaardige
tegenprestatie is, is er geen sprake van een voordeel en dus riiet van staatssteun.
49 Op basis

van deze toetsingsmaatstaf had de Commissie moeten vaststellen dat de begunstigde geen
voordeel kan trekken uit de overdracht, do eigendom en hot gebruik van de natuurterreinen
zeif.

ii.) Het kopen en de eventuefe verkoop van de natuurterreinen Ievert geen economisch voordeel
172)

In randnummer 17) hebben Verzoekers reeds aangetoond dat do Subsidieregeling beperkt is
tot het verlenen van eon subsidie voor de verwerving van terreinen. Het beheer en de inrichting

Arrest Hot van 24 juli 2003, Altmark Trans Gmbtl, C-280/00, Jurispr. b!z, 1-7810, punten 85 en 86.
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van deze terreinen zeif valt buiten de reikwijdte van deze regeling. De handeling die in deze
zaak op staatssteun dient te warden beoordeeld is dus slechts de verwerving van de terreinen in
het kader van de vorming van de ENS en de subsidiering daarvan,
173)

Zoals hiervoor reeds geciteerd, heeft de Commissle in het Beslult in punt 49 uitdrukkelijk

vastgesteld dat noch de oorspronkelijke eigenaar,. noch de nieuwe eigenaar (zijnde de
begunstigde van de Subsidieregeling) enig voordeel uit de verkoop kunnen halen. Sterker, de
Commissie cencludeert dat: “[...] de in bet kader van de aangemelde maatregel verschafte
compensatie jméér bedraa t dan hetgeen naodzakelUk is em de openbare
dienstverplichtingen uit te voeren waarmee de begunstigder, worden belast. “(punt 53 Besluit;
onderstreplng advocaten). Met andere woorden: de prestatie en tegenprestatie zijn minimaal
gelijk, waardeor er geen voordeel wordt verschaft aen de begunstigden van de Subsidieregeling.
174)

Dc Commissie ken ook niet anders dan vaststellen dat onderhavige subsidie geen voordeel

oplevert, De hoogte van de subsidie kan immers in de eerste plaats nooit de daadwerkelijk
gemaakte kosten ten behoeve van de verwerving overstijgen. Dit blijkt ondubbeizinnig uit
artikel 15 lid 1 Subsidieregeling, Bovendien kan de hoegte van de subsidie nooit de
marktwaarde van het betreffende natuurterrein overschrijden (los van de bijkemende
daadwerkelijke kosten). Oak dit is uitdrukkelijk in artikel 15 lid 1 sub a Subsidieregeling
gebergd, aismede doer de verplichting em bij de aanvraag van de subsidie een taxatlerapport
van een onafhankelijke taxateur te overleggen (artikel 2 lid 2 sub d). Daarnaast is relevant dat
artikel 12 Subsidieregeling cumulatie met andere subsidies verbiedt, indien dat leidt tot een
totale subsidie die de werkelijke kosten overschrijdt,
175)

Voorts kunnen de begunstigden geen enkel voordeei halen uit de eigendom en een eventuele

verkoop van het natuurterrein. Dc bepalingen uit de Subsidieregeling die dat waarborgen zijn
uitgelegd en beschreven in randnummers 22) tot en met 25). Hiernaar zij verwezen, Hieruit
volgt dat de verwerving van de natuurterreinen geen enkel voordeel veer de begunstigde
oplevert. Zelfs in de hypethetische situatie dat een verworven terrein mag worden vervreemd en
dan winst zeu epleveren, dient de begunstigde deze winst aan de overheid af te dragen. De
Subsidieregeling voorziet daarmee in een zeer verregaande regeling em voerdeel aan de zijde
van de begunstigde te veerkemen.
176)

De Commissie had dan oak meeten vaststelleri dat de Subsidieregeling geen voordeel

oplevert en bijgevolg buiten het staatssteuntoezicht valt.
iii,) Het beheer van de terreinen levert evenmin een voordeel oy
177)

Verzoekers zijn zoals gezegd primair van oerdeel dat het beheer van de met subsidie

verworven terreinen in deze zaak niet relevant is. Immers, de Subsidieregeling biedt slechts
subsidie voor de verwerving van de natuurterreinen en niet het beheer van de nátuurterreinen.
Indien en voerzever daarever anders zou warden geeordeeld, zijn Verzoekers van eordeel dat

AKD t408g954v12

40

zuiks niettemin de conclusie dat de Subsidieregeling geen voordeel oplevert niet aantast.SD
178)

Verzoekers verwijzen hiervoor in de eerste plaats naar een eerdere beschikking van de
Commissie over een vergelijkbare maatregel van Nederland. Dit betreft de

funcUewijzgingssubsidie, waarover de beschikking van 21 januari 2004, C(2004)47fmn, in
staatssteunzaak N344/B/ 199951. Deze subsidie betreft het tweede instrument van de
Nederlandse overheden om de vorming van de EHS te realiseren (Productie A.6, brief van
Nederland aan Commissie d.d. 26 februari 2010, antwoord op vraag 8b tijdens de
prenotificatie)
179)

In de Beschikking van 21 januari 2004 heeft cte Commissie geoordeeld dat de
functiewijzigingssubsidie die tot doel heeft indirect de verwerving door middel van een
vergoeding voor functiewijziging van natuurterreinen te subsidiëren voor de begunstigde geen
voordeel oplevert. De Commissie heeft op grond hiervan geconcludeerd dat deze

subsidieregeling geen staatssteun beheist. De Commissie kwam tot dit oordeel op grond van
drie redenen:
I.

Als gevoig van de inschrijving van een zakelljk recht waaruit een gebruiksbeperking
blijkt, verliest de eigenaar elke moeliikheid om een economische activiteit uit te
oefenen op de grond. Dit oordeel van de Commissie is op basis van de volgende
overwegingen gegeven:
“11. Met het oog op functieverandering wordt een civielrechtelijke overeenkomst
gesloten waariri een zakelijk recht van onbepaalde duur ten behoeve van de Staat op
de grond wordt gevestigd. De Iandbouwer blifft even we! e!genaar van de grond. Dit
zakefljk recht houdt in dat de betrokken grond direct, onmiddellijk en defiriitief wordt
omgezet van landbouwgrond in natuur of niet-commercieel bos. Dit zakelijk recht is
bindend voor alle achtereenvolgende eigenaren of zakel,’:jk gerechtigden (waaronder
erfpachters en hypotheekhouders). Het zakel,jk recht wordt b,) notariêle akte
gevestigd en wordt teveris ingeschreven in kadastrale registers.
12. De functieverandering is in principe definitief[...]”

ii.

iii.

De geboden vergoeding is beperkt tot het verlies van het resterende economische
gebruik van de grond (het resterende economisch gebruik is de verkoop van de grond
als natuurgrond),
De handhavingsmaatregelen zijn voldoende stevig om het behalen van voordeel uit te
sluiten.

180)

De onderhavige Subsidieregeling voldoet aan deze voorwaarden:

Voor de goede orde merken Verzoekers op dat beheersubsidies tevens voonrien in een
regaling op basis waarvan eve ntuele
opbrengsten van de met subsidie beheerde terreinen in mindering worden gebracht op
de befleersubsidie. 0t betekent concreet
dat hat beheer van dv met subsidie ve,worven terreinen evenmin tot can bevoordeling ken leiden
(Besluit, punt 47)
Supra foot 42, bevestigd door supra foot 43.
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i.

In beide zaken is de beperking van het gebruik van de gronden beperkt tot niet
commerciele natuur, met uitsluiting van landbouw. De Commissie oordeelt hierover n de
zaak N344/B/1999, dat in deze gebruiksbeperking ledere ecoriomische activiteit uitsluit
Zelfs de vaststelling door de Commissie in die zaak dat sprake kan zijn van niet
commercieel bos, heeft dat oordeel niet aangetast. De aard van de beperking is in beide
regelingen gelijk: de grond dient als natuur te worden gebruikt, commerciële exploitatie
is niet toegestaan.

ii.

De geboden vergoeding is beperkt tot het verlies van het resterende economisch
gebruik, omdat er geen resterend economisch gebruik is (de gronden zijn en blijven in
gebruik als natuur). En voor zover de (de koop/verkoop) natuurterreinen enige
opbrengst zouden genereren, moeten die opbrengsten ofwel voor duurzaam
natuurbeheer worden aangewend (art 3 sub b) of integraal en inclusief winst worden
terugbetaald (artikel 18 lid 4 en artikel 16). In de zaak N344/B/ 1999 geldt deze
opbrenqstenbestemmingsbeperking niet. In deze zaak is echter sprake van een ets
lagere steunintensiteit, waardoor er per saldo evenmin sprake is van een voordeel bij de
begunstigde.

iii,

De handhavingsmaatregelen zijn voldoende stevig om de naleving van deze
voorwaarden te garanderen. De Commissie onderschrijft dit, omdat zij anders nooit tot
de conclusie ult punt 53 van het Besluit had kunnen komen.

181)

De beperkte mogelijkheid die duurzaam natuurbeheer toelaat om beperkte nkomsten van de

natuurterreinen te kunnen genereren levert voor de begunstigde geen voordeel op. Artikel 3 sub
b en artikel 18 lid 1 sub g Subsidieregelingen bepalen immers dat eventuele opbrengsten slechts
mogen worden aangewend ten behoeve van de publieke taak waarvoor de natuurterreinen zijn
aangekocht, te weten duurzaam natuurbeheer. Anders gezegd, iedere opbrengst dient te
worden aangewend voor de uitvoering van de niet-economische publieke taak waarmee de
begunstigden zijn belast.
182)

Het is juist dat artikel 3 sub b en artikel 18 lid 1 sub g Subsidieregeling geen verplichting

bevatten voor de begunstigde om eventuele opbrengsten aan te wenden voor duurzaam
natuurbeheer op het verkregen terrein zeif. De opbrengsten moeten niettemin worderi
aangewend voor duurzaam natuurbeheer, hetgeen een niet-economische activiteit in het
algemeen belang is. Van enig voordeel is dan 00k geen sprake. Deze beperkingen sluiten een
voordeel aan de zijde van de begunstigde integraal uit.
183)

Het oordeel van de Commissie dat de Subsidieregeling een voordeel voor de begunstigden

oplevert is dan ook niet alleen onjuist, maar ook nog eens niet consequent met de
beschikkingenpraktijk van de Commissie over vergelijkbare subsidieregelingen.
v,) Conc/usie
184)

Bijgevolg behelst de Subsidieregeling geen staatssteun, omdat niet aan alle cumulatieve

voorwaarden voor staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VwEU is voldaan. De Commissie
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heeft daarmee artikel 107 lid 1 VwEU onjuist uitgelegd en/of toegepast.

525 Middel LD: De Commissie heeft een orijuiste toepassing gegeven van de vierde
Altmark-voorwaarde
52
185)

Allereerst merken Verzoekers op dat de Commissie op onjuiste gronden heeft getracht de
voorwaarden van het Altmark-arrest van het Hof van 53
Justitie toe te passen Het Hof van
Justitie geeft in dit arrest immers aan op welke wijze kari warden beoordeeld of een

compensatie voor een dienst van algemeen economisch belang kan worden bepaald, zodanig dat
geen sprake is van staatssteun. Zoals hiervoor reeds uitgebreid aan de orde is gekomen, zijn
Verzoekers van mening dat de Subsidieregeling betrekking heeft op een dienst van algemeen
belang in de zin van artikel 2 Protocol 26,
29 Besluit dat de Subsidieregeling niet voldoet
aan de vierde Altmark-voorwaarde, waaraan de Commissie de conclusie koppelt dat de
Subsidieregeling een economisch voordeel oplevert. Subsidiair en slechts voor het geval

186)

De Commissie concludeert in de punten 24

—

geoordeeld zou warden dat de Subsidieregeling ceo compensatie voor een dienst van algemeen
economisch belang oplevert, zullen Verzoekers aantonen dat deze conclusie van de Commissie
onjuist is. De Subsidieregeling voldoet wel aan de vierde Altmark-voorwaarde.
187)

De vierde Altmark-voorwaarde luidt ais volgt:

in de vierde plaats moet, wanneer de met de uitvoering van openbare
dienstverplichtingen te belasten onderneming in een concreet geval niet wordt
gekozen in het kader van een openbare aanbesteding, de noodzakelijke cornpensatie
warden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde goed beheerde
onderneming, die zodanig met veivoermiddelen is uitgerust dat zlj aan de vere.isten
van de openbare dienst kari voldoen, zou hebben gemaakt om deze verplichtingen ult
te voeren, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelijke winst
uit de ultoefening van deze verpIichtingen”
188)

Verzoekers en de Commissie gaan er beide vanuit dat de Subsidieregeling niet voorziet c.q
zal voorzien in een openbare aanbesteding.

189)

De vierde voorwaarde voorziet in twee alternatieve methodes voor de bepaling van de
hoogte van de compensatie. Ten eerste bij wijze van apenbare aanbesteding waarbij de

kandidaat kan warden geselecteerd die deze diensten tegen de laagst mogelijke kosten voor de
gemeenschap kan leveren. Indien deze methode niet is gebruikt, moet de noodzakelijke
compensatie warden vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde
Zie, blivoorbeeld, hat arrest van het Hof van 7 februari 1985, AROHU, 240/83, Jurispr. b(z. 531, punt 17 v.;
en arrest Hof in
e.
Aitmark Trans. supra noot 49, punt 87.

Ibid, arrest Altmark Trans.
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onderrieming, die zodanig is uitgerust dat zij aan de vereisten van de openbare dienst kan
voldoen, zou hebben gemaakt am deze verplichtlngen ult te voeren, rekening houdend met de
opbrengsten en een redelijke winst uit de uitoefening van deze verplichtingen. Het Hof stelt aan
deze alternatieve methade niet de eis dat de compensatie tegen de laagste kosten voar de
gemeenschap moeten worden uitgevoerd. De Commissie stelt deze voorwaarde dan ook ten
onrechte in punt 27 van het Besluit en heeft daardoor in het Besluit een crnjuiste maatstaf
aangelegd voor de beaardeling van de vierde Altmarkvaorwaarde.
Verzoekers merken in dit kader nag op dat het oak onlogisch zau zijn om aan de alternatieve
methode de voorwaarde van de laagste kosten voor de gemeenschap te verbinden. Deze

190)

voorwaarde zau namelijk conflicteren met de kern van de alternatieve methode, te weten dat de
compensatie dient te worden vastgesteld aan de hand van de kosten van een gemiddelde goed
beheerde
en dat rekening mag warden gehouden met een
like wiflst. De
laagste kasten vaar de gemeenschap betekenen immers in de regel niet dat dan de compensatie
in een redelijke winst vaorziet, nach dat de campensatie is gebaseerd op de kasten van een
gemiddelde goed beheerde onderneming.
Bijgevolg dient te warden vastgesteld of de Subsidieregeling voorziet in een subsidie die
voldoet aan de valgende (Aitmark) voorwaarden:

191)

I.

De subsidie is vastgesteld op basis van de kosten die een gemiddelde goed beheerde
onderneming zau hebben gemaakt am aan de verplichtingen te valdoen; en

ii.

De anderneming is zodanig uitgerust dat zij aan de vereisten van de apenbare dienst kan
voldoen; en

iii.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt rekening gehouden met de opbrengsten uit de
openbare dienst; en

iv.
192)

De subsidie mag voorzien in een redelijke winst.

De Subsidieregeling valdoet aan alle hiervaor genoemde vaorwaarden, omdat:
i.
De subsidie is maximaal gehjk aan 100% van de kasten van de verwerving van het voor
de publieke taak bestemde natuurterrein. De hoogte van de subsidie is echter
gemaximeerd op de marktwaarde, die door middel van een taxatie van een
onafhankelijke taxateur (artikel 2 lid 2 sub d) vooraf wordt vastgesteld. Indien de
aankoopkosten lager liggen dan de marktwaarde, komen slechts de daadwerkelijke
koopprijs voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast warden slechts de aan de aankoop
verbonden kosten vergoed, vaor zover deze kosten daadwerkelijk warden gemaakt
(artikel 18). Dc Provincies menen dat hiermee is voldaan aan de eis dat de subsidie naoit
meer mag bedragen dan de kosten die een gemiddelde goed beheerde onderneming zou
hebben gemaakt.
ii.

De Subsidieregeling vereist dat de begunstigde aantoont dat hij duurzaam natuurbeheer
of indien hij dat nag niet doet, dat hij duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten in
overeenstemming met het natuurbeheertype zoals voargeschreven in het
natuurbeheerplan (artikel 3 sub a Subsidieregeling).
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iii,

Artikel 3 sub b Subsidieregeling bepaalt dat eventuele opbrengsten van de met subsdie

verworven terreinen voor duurzaam natuurbeheer dient te warden aangewend, Hierdoor
wordt zoals hiervoor reeds (randnummers 22), 25) en 26) gesteld ieder voordeel aan de
zijde van de begunstigde voorkomen, zodat geen noodzaak bestaat am de hoogte van de
subsidie te verlagen met eventuele opbrengsten. Voorts bepalen artikel 16 en 18 dat
ingeva van verkoop (slechts na toestemming) zowel de subsidie (gelijk aan de
koopprijs) als een eventuele verkoopwinst aari de overheid moet worden (terug)betaaId,
Bijgevolg houdt de Subsidieregeling rekening met eventuele opbrengsten.
lv,

Dc Subsidieregeling sluit het maken van winst (bijvoorbeeld bij verkoop) uit, zodat
tevens aan deze voorwaarde is voldaan.

193)

Verzoekers merken ter zijde op dat de Commissie in het Besluit niet betwist dat aan de
eerste drie voorwaarden van Aitmark wordt voldaan. Sterker, ult de beoordeling van de

verenigbaarheid van de Subsidieregeling in paragraaI 4.3.2 Besluit, volgt dat de Commissie van
oordeel is dat aan deze voorwaarden is voldaan.
194)

Kortom, de Commissie heeft in het Besluit in punt 27 een onjuiste toetsingsmaatstaf
aangelegd voor de beoordeling van de vierde Altmark-voorwaarde en ten onrechte geoordeeld
dat de Subsidieregeling niet aan deze voorwaarde voldoet. De Commissie had dan ook moeten
oordelen dat de Subsidieregeling voldoet aan de voorwaarden uit het AItmarkarrest, dat de
Subsidieregeling bijgevolg geen staatssteun behelst en zij had voor het overige moeten afzien
van iedere beoordeling van de Subsidieregeling, Dc Commissie heeft daarmee artlkel 106 lid 2
en 107 lid 1 VwEU onjuist uitgelegd en/of toegepast.

5.2.6

Middel 1E: De aangemelde steunregeling Ieidt niet tot een ongunstige beInvloeding
van bet interstatelijke handelsverkeer

195)

De Commissie heeft in punt 33, slot geoordeeld dat niet valt uit te sluiten dat de
Subsidieregeling het interstatelij k handelsverkeer ongunstig beinvloedt. Verzoekers betwisten de
conclusie van de Commissie dat de Subsidieregeling leidt tot een (mogelijke) ongunstige
beInvloeding van het interstatelijk handelsverkeer.

De Subsidieregeling heeft slechts betrekking op in Nederland gelegen natuur. Een rendement
kan op de natuur riiet worden behaald. Natuurbeschermingsorganisaties in de Lid Staten werken
slechts nationaal. Natuur is naar de aard plaatsgebonden. Een grensoverschrijdend karakter van

196)

de Subsidieregeling is daarom afwezig.
197)

De Commissie baseert zich voor de onderbouwing in deze volledig op beweerde activiteiten
inzake bosbouw en toerisme eventueel in het kader van terreinbeheer zouden plaatsvinden.
Verzoekers hebben in randnummers 17) reeds aangegeven dat de Subsidieregeling zich beperkt

tot de verwerving van natuurterreinen. De koop en eventuefe verkoop van de met subsidie
verworven terreinen hebben niets te maken met bosbouw en toerisme. De motivering van de
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Commissie is dan ook onvoldoende om de conclusie te dragen dat niet uitgesloten kan worden
dat het interstatelijk handelsverkeer ongunstig wordt beinvloed.
198)

Verzoekers zijn voorts van oordeel dat de koop en verkoop van de terreinen die met subsidie

zijn verworven het interstatelijk handelsverkeer ook niet ongunstig kunnen beinvloeden. Zoals
uit de Toelichting op de Subsidieregellng volgt, is de vervreemding van de met subsidie
verworven terreinen in beginsel uitgesloten. Gedeputeerde Staten van de provincies zullen in
beginsel slechts een vervreemding toestaan, indien de nieuwe eigenaar duurzaam natuurbeheer
verricht of zal verrichten, Slechts Nederlandse natuurbeheerders, zoals zijzelf, ziJn hiertoe bereid
omdat verwerving plaatsvindt zonder economisch doel, Tot op heden zijn geen buitenlandse
natuurbeheerders bekend die in Nederland actief zijn, Het omgekeerde is eveneens het gevaL
Verzoekers zijn bovendien onbekend met buitenlandse entiteiten die in Nederland duurzaam
natuurbeheer zouden willen verrichten. Verzoekers zijn ook uitsluitend in Nederland actief, mede
gelet op hun statutaire doel,
199)

In de ‘Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de

behandeling van bepaa!de soorten staatssteun’ is de Commissie van mening dat een maatregel
geen effect heeft op het intracommunautaire handelsverkeer &s vier eisen wordt voldaan. Deze
eisen zijn:
1) de steun leidt niet tot het aantrekken van investeringen in de betrokken regio;
2) de door de begunstigde onderneming geproduceerde goederen/diensten hebben een lokaal
karakter en/of een geografisch beperkt aantrekkingsgebied;
3) er is niet meer dan een marginaal effect op consumenten uit naburige lidstaten; en
4) het marktaandeel van de begunstigde onderneming is, ongeacht de gehanteerde definitie van
de relevante markt, minimaal en de begunstigde maakt geen deel uit van een grotere groep van
ondernemingen,
Verzoekers menen dat aan alle vier voorwaarden is voldaan.
Ad 1)
200)

De begunstigden van de Subsidieregeling, zoals Verzoekers, zuilen terreinen aankopen die
‘eeuwige natuur’ zuilen worden. Dit betekent dat de terreinen een natuurbestemming krijgen en
worden beschermd, Economische exploitatie van de terreinen is daarmee uitgesloten.
Investeringen in de gronden rondom deze terreinen zal ook astig worden, vanwege de nabijheid
van de natuurterreinen, Het feit dat natuur wordt gecreeerd leidt er doorgaans toe dat
bijvoorbeeld geen industriële ontwikkelingen in dat gebied zulen worden geintroduceerd
vanwege de milieuvervuiling die daaruit voortvloeit, Het is dus niet denkbaar dat de steun
investeringen aantrekt.
Ad 2.

201)

De Landschappen moeten zich zeif tot het grondgebied van één provincie beperken.

Mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandellng van bepaalde soorten steatssteun (2009), PbEG
2009, C136.
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Natuurmonumenten is uitstuitend in Nederland actief, Voor zaver de begunstigden derhalve

goederen of diensten zouden praduceren, zal dit Iokaal zijn. Eventuele werkgelegenheid de zou
warden gecreëerd door de grondverwerving zal eveneens Iokaal zijn. Daarnaast zijn de
eventuele goederen die warden geproduceerd op de aangekochte gronden
reeds erkent in de bestreden beschikking

—

zoals de Commissie

zeer beperkt in hoeveelheid (Besluit punt 31).

Ad 3)
202)

Bij de natuurterreinen gaat het am echte natuur, zoals de lokale bossen, de lokate heide of
ceo regionaal grasland, Natuurterreinen waar lokale bewoners met hun hand gaan wandelen of

op zaterdag met de kinderen. Het geen natuurterreinen met bovenlokale of —regionale
aantrekkingskracht.
Ad 4)
203)

De begunstigden van de subsidies maken geen dee! uit van een grotere groep
ondernemingen. Hun marktaandelen op de relevante markten die mogelijkerwijs door de
Subsidieregeling worden beinvtoed is dan oak beperkt. Het betreft bier immers de relevante
markten voor bosbouw en toensme. De Commissie heeft zich voor de onderbouwing van de
ongunstige beInvloeding van bet interstatelijk handelsverkeer immers beroepen op de beweerde
activiteiten van de begunstigden op die gebieden (Besluit, punt 31). Bosbauw betreft een
Europese en mogelijk zelfs ceo wereldwijde markt. Toerisme betreft op zijn minst ceo nationale
rnarkt. De Commissie heeft zeif at vastgesteld dat de activiteiten van de begunstigden met
betrekking tot hun activiteiten op deze markten beperkt van omvang zijn. De marktaandelen

van de begunstigden op deze markten zullen bijgevolg eveneens beperkt zijn.
204)

Nu aan alle vier voorwaarden van de Mededeling van de Commissie betreffende een
vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun is voldaan, is
er geen sprake van angunstige irivloed op het interstatelijk handelsverkeer. De Commissie heeft

daarmee artikel 107 lid 1 VwEU onjuist uitgelegd en/of toegepast.
5.27

Middel 2 De Commissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU
en daarmee het Unierecht geschonden,

205)

De Commissie heeft de motiveringsverplichting ex artikel 296 lid 2 VwEU en daarmee het
Unierecht geschonden, omwille van navolgende redenen.

206)

In de eerste plaats is de motivering van het Besluit op het punt van de kwalificatie van de
begunstigden als ondernemingen in paragraaf 4.2.1 ondeugdel!jk, De Commissie verwijst bier

simpeiweg naar het Besluit van 20 april 2011, zonder in een op deze zaak toegespitste en
toepasselijke motivering te voorzien. Voor Verzoekers is dat onbegrijpelijk, omdat er
fundamentele verschillen bestaan tussen de subsidieregeling waarop het Besluit van 20 april
2011 betrekking heeft en de Subsidieregeling. Dc eerstgenoemde zaak heeft betrekking op een
subsidieregeling voor bet beheer van natuurterreinen door natuurbeheerders. Dc
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Subsidieregeling heeft uitstuitend betrekking op de verwerving van terreinen ten behoeve van
de realisatie van doelen van algemeen belang, zijnde de versterktng van de EHS.

207)

Beide regelingen staan dan ook los van elkaar en zijn zelfs niet complementair. Er is geen

sprake van overiappende subsidies. Ook de begunstigden zijn niet dezelfde personen. Dit
betekent dat zowel de activiteiten van de natuurbeheerders, als de perosnen die worden
gesubsidieerd niet dezelfde zijn. De Commissie gaat er echter vanuit dat ze dat wel zijn. Als
gevolg van de genoemde verwijzing in het Besluit, focust de Commissie in beide zaken op de
door haar beweerde economische activiteiten. Deze activiteiten hebben echter slechts
betrekking op natuurbeheer en rilet op de verwerving. [let gevoig daarvan is dat de verwijzing in
paragraaf 4.2.1 Besluit naar een onderbouwing van het ondernemingsbegrip in het Besluit van
20 april 2011 niet opgaat, waardoor de motivering van de Commissie waarom de begunstigden
van de Subsidieregeling ondernemingen in de zin van artiket 107 lid 1 VwEU zijn ondeugdelijk is.
208)

In de tweede plaats is de motivering van de Commissie in punten 24 tot en met 31 van het

Besluit van 20 april 2011 zetf ondeugdelijk, en daarmee de motivering van de Commissie van de
kwalificatie van begunstigden als onderneming.
209)

Volgens de Commissie moeten de betrokken natuurbeheerders, waaronder Verzoekers als

1130’s, als ondernemingen worden aangemerkt, voor zover zij activiteiten uitoefenen betreffende
verkoop van hout en gewassen, het verpachten van grond of toerisme (Besluit 20 april 2011,
punt 27)

.

Tegen deze achtergrond benadrukt de Commissie in punt 29 van het Besluit van 20

april 2011 dat hoewel natuurbeschermingsactiviteiten ‘niet erg winstgevend’ en dat deze
organisaties veeleer op milieubescherming zijn ingericht dan op het genereren van inkomsten,
specifieke onderdelen ervan economisch van aard zijn.
210)

Vervolgens gaat de Commissie echter onderzoeken of de natuurbeschermingsactiviteiten

kunnen worden aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang (Besluit, punt 21
e,v.). Bij dit onderzoek kijkt de Commissie naar het geheel van de activiteiten van de
natuurbeheerders. Dit blijkt uit punt 23 waarin zij stelt dat het kader voor een dienst van
algemeen economisch belang het meeste geschikte kader is in de onderhavige zaak.
211)

Het onderzoek zelt bevestigt eveneens dat de Commissie naar het geheel van de activiteiten

van de natuurbeheerders kijkt. De Commissie toetst immers deze activiteiten
nuancering al naar gelang de aard van de activiteiten

—

zonder

in het licht van de rechtspraak van het
Hof en de beleidsregels betreffende een dienst van algemeen economisch belang (Besluit punt
—

39 e.v,),
212)

Op basis van dit onderzoek concludeert de Commissie vervolgens dat sprake is van
verenigbare staatssteun op grond van artikel 106 lid 2 VwEU (Besluit punt 67). Wederom komt
de Commissie tot die conclusie zonder nadere nuancering van de activiteiten waarvoor deze

conclusie enkel zou (kunnen) gelden.
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213)

De juridische analyse van de Commissie is voor Verzoekers onbegrijpelijk.

214)

De Commissie stelt dat drie speciuieke onderdelen van riatuurbeschermingsactiviteiten van
economische aard zIjn. Bijgevolg gaat het bij de overige activiteiten om niet-economische

activiteiten, Dit bevestigt de Commissie in punten 27 -31 van het Besluit van 20 april 2011.
215)

Vervolgens gaat de Commissie echter onderzoeken of bet gebeel van de

natuurbeschermingsactiviteiten is aan te merken als een dienst van algemeen economisch
belang (Besluit, punten 39 —53). De Commissie beperkt zich daarbij niet tot de door haar in punt
27 van bet Besluit van 20 april 2011 genoemde activiteiten. De conclusie in punt 67 Besluit
bevestigt deze lezing, flu de Commissie condudeert dat sprake is van verenigbare staatssteun
op grond van artikel 106 lid 2 VwEU. De Commissie trekt deze conclusie zonder nadere
nuancering met betrekking tot de activiteiten waarvoor de conclusie zou (kunnen) gelden.
216)

Ten derde heeft de Commissie in punten 31 33 van bet Besluit op ondeugdelijke wijze
geoordeeld dat de Subsidieregeling bet interstatelijke handelsverkeer op ongunstige wijze
—

beInvloedt. De Commissie heeft hiervoor immers verwezen naar beweerde economische
activiteiten die plaatsvinden in het kader van natuurbeheer. De Subsidieregeling heeft zoals
reeds betoogd in randnummer 17) uitsluitend betrekking op de verwerving van terreinen
—

—

bestemd voor natuur; niet op natuurbeheer. De Commissie heeft niet aangetoond in het Besluit
dat de verwerving van terreinen bestemd voor natuur in se bet interstatelijk handelsverkeer op
ongunstige wijze beInvloedt. Aangezien bet een niet-economische activiteit betreft, is daarvan
ook geen sprake.
217)

Volgens Verzoekers is deze benadering van de Commissie tegenstrijdig. De Commissie merkt
de activiteiten die zij eerst kwalificeert als niet-economisch daarna namelijk aan als
economische diensten van &gemeen belang. De Commissie spreekt zich dus tegen op dit punt.

218)

Daarnaast voldoet de constatering van de Commissie dat de Subsidieregeling dreigt het
handelsverkeer ongunstig te bemnvloeden niet aan de eisen van het Hot’ zoals bepaalcl in de zaak

Nederland en Leeuwarder Papierwarenf
5
abriek/Comm
5
issie. Volgens deze uitspraak dient de

Commissie minstens de omstandigheden waarom bet handelsverkeer ongunstig zal worden
beInvtoed ulteen te zetten. In ieder geval moet in het besluit staan:
de situatie op de betrokken markt
-

-

-

bet marktaandeel van de begunstigde onderneming;
bet handelsverkeer in de betrokken producten tussen de tidstaten; en
de uitvoer van de begunstigde onderneming.

Arrest Hof van 13 maart 1985, Nederfand en Leeuwarder Papierwarenfabriek/commissie,
qevoeqde zaken 296/82 en 318/82,
Jurispr. blz, 809.

Ibid, arrest Nederland en Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commiss,e, punt 24.
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219)

In casu heeft de Commissie over de beInvloeding van bet interstatelijk handelsverkeer een

uiterste summiere motivering gegeven (Besluit, punten 31 tot en met 33).
220)

Dc Commissie heeft hiermee aan geen van de vier criteria van bet arrest Nederland en

Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissie voldaan. Ze heeft de exacte situatie op de betrokken
markten die zij aanduidt niet geschetst, alleen gesteld dat er voor activiteiten in toerisme, jacht
of bosbouw handelsverkeer bestaat. Hoeveel handelsverkeer, of waartussen dit verkeer plaats
zou vinden heeft zij ruiet geschetst. Ze heeft het marktaandeel van de begunstigden niet
bepaald, Daarnaast heeft zij bet hanclelsverkeer van de betrokken producten niet geduid, alleen
gesteld dat er sprake zou kunnen zijn van export mogelijkheden, Ten slotte heeft de Commissie
de uitvoer van de begunstigden niet bepaald.
221)

In plaats van in te gaan op bovenstaande criteria, heeft de Commissie benadrukt dat de

goederen/diensten waarmee bet handelsverkeer beweerdelijk zou worden beInvloed “beperkt in
omvang, zowel geografisch als in termen van waarde”
7 zijn, Ook stelt zij dat “de impact van de
maatregel waarschtjnlijk slechts beperkt zal zIJn.”
58 Had de Commissie voldaan aan de hiervoor
genoemde elsen, dan had zij moeten erkennen dat eenmaal geplaatst in bet juiste kader, de
inkomsten die de begunstigden mogelijkerwijs zouden kunnen genereren zo verwaarloosbaar
klein zijn dat ze van geen enkel invloed zijn op het handelsverkeer.
222)

Dc Commissie had voldoende tijd om deze elementen te bespreken.
59 Tussen de aanmelding

van de Subsidieregeting en het nemen van bet besluit heeft immers een jaar gezeten. De
motivering die de Commissie hanteert volstaat dus niet om bet effect van de Subsidieregehng op
het handelsverkeer tussen lidstaten vast te stellen.

223)

Bijgevolg heeft de Commissie niet voldaan aan haar motiveringsverplichting op grond van

artikel 296 lid 2 VwEU.
6

Bewijsaanbod in het kader van/voor alle middelen

224)

Verzoekers bieden, voor zover nodig, nader bewijs aan van hun stellingen door middel van

alle toegestane bewijsmiddelen, zonder hiermee een verdergaande bewijslast te aanvaarden dan
rechtens op hen rust.
225)

‘

‘

Een lijst van alle bijiagen is gehecht aan dit verzoekschrift.

i3esluit, punt 31.
Besluit, punt 32.
Arrest Hof van 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala, C-41 3/06, iurispr. blz. I4 951, punt 179.
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7

Conclusie

[let Gerecht behage bij arrest:
a)

het Besluit van de Commissie van 13 jufl 2011 in zaak N3081 2010 nietig te verklaren,
aithans

—

in ondergeschikte orde

nietig te verkiaren voor zover Verzoekers begunstigde

zijn van de Subsidieregeling;
b)

de Commissie te veroordelen in de kosten van het geding.

[plaats]

[datum]

[handtekeningen advocaten mr. P.H.L.M. Kuypers en mr. N. van Nuland]

AKD:4C89954v12

Commissie Iandelijk gebied
Vet-slag van cie 9e vergadering donderdag 4 rnaart 2010
AanweziQ:
R. Munniksma
G. Pothof
G.B. Buijs
J. Grotenhuis
P. Pasman (punt 5)
D. van Rozen
A. Steenbergen
E, vd. But
Av.d. Ziel-Nauta
A. Velema
H. Kosters
Afwezic:
H. Brink
B.D. Wilms
H. Sieben/W. Bnnk
J. Bruintjes
W. Woithuis
G. Oolthuis

Voorzitler
Secretaris
provincte Drenthe, afdeling Ruimtelijke Ontwikkellng
provincie Drenthe, afdeUng Ruimtelijke Ontwikkeling
provincie Drenthe, afdeling Ruimtetijke Ontwikkeling
Agrarische sector
Agrarische sector
HDL
Toeristisch-recreatieve sector
DPG
DLG
Agrarische sector
Agrarische sector
SBB
VDG
Watersohappen
LNV

1. Opening
De heer Munniksma heet iedereen welkorn.
2. Ver&ag vergadering 17 september 2009
Versiag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen
4.1 Doorwerking CLG-advisering. De CLG neemt hier kennis van.
4.2 Stand van zaken Robuuste verbinding SH-DP Noord
Het schetsboek Robuuste verbinding SH-DP wordt rondgedeeld. De heer Buijs geeft aan dat hierin do
resultaten van do schetsschut staan, Hot advies moet meer eenduidig worden, daarna wordt er een
commissie ingesteld.
De heer Van Rozen: dat gebeurt in het 3e kwartaal?
De heer Buijs: dat is de bedoeling.
De hoer Van der But: geefi aan dat Natuurmonumenten een Iichte voorkeur heeft voor de westetijke vari
ant i.p.v. de oostefljke. Alle pro’s en contra’s zouden meewegen, het is nog steeds de bedoeling dater
een afweging wordt gemaakt?
De heer Buijs antwoord bevestigend.
De beer Steenbergen deelt mee dat de schetsschuit leden afgelopen week nog bij etkaar zijn geweest.
De oostelijke variant komt overeen met de droge robuuste verbinding, dat is de bedoehrig.
De heer Van der BUt: de ambitie speelt om de Rumor Aa als grotere structuur in verband met de water
berging, ook in relatie tot hot Dwingelderveld,
De heer Munniksma: hot lijkt alleen over oost/west te gaan, maar er speelt moor. Constanteert dat er
kennis is genomen van de brochure en van bet eut dat er nog een finetuning moet plaatsvinden.

2

4.3 Brief inzake in to ste/ten behecroverleg,
De hoer Van Rozen constateert dat dit eon uitwerking is van do medlo november 2009 scbrifteijke ron
de. De heer Munniksma geeft aan dat dit op doze manier met de LTO is besproken.
De hoer Van Rozen geeft aan dat do LTO graag agendalid wit worden
De hoer Munniksma: gaat daarmee akkoord,
4.4 Definitiefjaarprogramma pMJP-Hunze 2010
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Ontwerp Natuurbeheerplan 2010
Do hoer Munniksma deelt moo dat hot plan ‘Natuurbeheerplan 2011” gaat heten Lp.v. “Natuurbeheer
plan 2010. Er is geInventariseerd welke wijzigingen meegenomen moesten worden, dezo staan in do
cover vermeld.
De heer Van der Bitt deelt mee akkoord te zijn met de motivatie voor Alteveer I Kerkenveld
Mw. Van der Ziel: op de cover staat vermeld dat de tekst nog zal wijzigen n.a.v. het Omgevingsbeleid.
Do gemeente heeft n.a.v. de Omgevingsvisie eon ziensw;jze ingediend. Vraagt of do heer Munniksma
daar at lets over kan zeggen.
De hoer Van Rozen: Er komen nag wijzigingen in het ontwerpplan zoals in de cover staat. Verzoekt
daarom voordat hot ontwerp ter visie gaat nogmoals geconsulteerd te worden,
T.a.v. Rolderdiep. De agrarische loden van de landinrichtingscommissie zijn niot gelukkig met net be
grenzingenvoorstel. Dat is eon princlpleel punt. Er komen telkens eon aantal has
bij. Do landbouwkundi
ge structuur moet wet in stand gehouden worderi.
T.a.v. nieuwe natuur ten noorcien van de provinciale weg. Dat betreft eon huiskavel. Veer hot bedrijf
meet or eon good instrumertarium komen,
Do hoer Velema: Is positlef: or moot good gekeken worden naar keuzes kwaliteitlkwantiteit.
Vraagt hoe do oppervlaktes zich tot elkaar verhouden, als er ergens lets bij komt moet er cok lets at.
De heer Munniksma: Lay, de Omgevingsvisie. Heeft alto reacties ontvangen, volgende week vindt hier
over eon overleg plaats. Duidelijk is dat or eon grotere helderheid meet komen omtrent hoe de EHS eruit
goat Zion. Do discussie over kwaliteit is belangrijker dan bet aantal ha’s. Nag bezien hoe om to gaan met
recreatie. Proberen om eon scherpere formuering to krijgen. Wat doe je als zich nieuwe recreatieparken
aandienen. Worsteling hoe om te gaan met intensieve landbouw/veehouderij, discussie met betrekking
tot Qkoorts en MRSA.
Do beer Van der Bitt: do integraalheid wordt steeds belangrijker, or is eon steeds grotere spanning tus
sen hot inctividuele en hot integrate belang.
Do beer Velema: t.a.v. recreatie, daarbij kan ook gekeken worden naar vrijkomende agrarische bebou
wing.
Do hoer Munniksma: t.a.v. weide- en akkervogels, speelt ook de discussie m.b.t. kwaliteit en kwantiteit?
IDe hoer Grotenhuis: geeft aan dat het natuurbeheerplan eon subsidieplan is. Hot beleid is nu nog fleer
gelegd in het POP, straks in het Omgevingsplan. tridien het beleid wijzigt zat ook het natuurbeheerplan
daarop aangepast moeten worden.
Do discussie t.av. ha’s erbij of eraf. Drenthe heeft een quotuni waar we ens aan houden. Een bestuurlij
ke reservering heeft in dit geval geleid tot eon begrenzing. Hot gaat dus niet em extra has.
In de bestuursovereenkomst met het rijk staan do te realiseren ha’s genoemd. Agrarisch natuurbeheer
loopt daarin achter. Er !kt een goede belangstetling to zijn voor akkervogelbeheer.
Toy, do begrenzing van de akkervogels; daarvoor ontvangen we binnenkort de concrete begrenzingen
voorstellen uit de gebieden. De voorstellen komon van do Agrarische natuurverenigingen.
T.a.v. kwaliteitIkwantieit: Volgend jaar worden or kwaliteitsktassen opgenomen in hot plan.
Do heor Van Rozen: vraagt of de communicatie t.a.v. Alteveer I Kerkenveld via LTO Noord loopt?
Do hoer Grotenhuis meldt dat er in dat gebied weinig LTO loden zitten. Wet zulten we de bestuurscom
missie informeren.

De hoer Van rozen verzoekt nogmaals of de LTO geconsuiteerd kan worden voordat het ontwerpplan
ter
visie goat.

3
De heer Munniksma conchideert dat er nog een gesprek plaatsvindt over agrarisch natuurbeheer
, dat de
puntjes op de moeten komen voordat het ontwerpplan ter visie gaat en dat de LTO geconsulteer
d zal
worden.
6. Vaststelling ontwerp Inrichtingsplan Dwingelderveld
De heer Van Rozen: vindt de verschfllende ‘titels” onduidelijk. Uitwerkingsgebied A geeft onrust,
beant
woording van do zienswijzen zal duideHjker moeten,
Do beer Steenbergen geeft aan dat voor gebied A extra aandacht is geweest. Weet nTet of de onrust
flu
weg is, zal hot kritisch volgen.
Do fleer Pasman deelt moo dat 15 rnaart do project start up voor gebied A is.
Do hoer Velema ziet dat de plankaart op een aantal onderdelen gewzigd gaat worden. Hoe kan
men
daa’ kennis van nernen.
Mw. Pothof antwoord dat do aangepaste plankaart onderdeel wardt van bet te nemen besluit en
van bet
nrichtingsplan. Na vaststelling door GS wordt hot plan ter visie gelegd.
Do heer Munniksma: concludeert dat de CLG akkoord is met bet plan
7 Rondvraag
Do beer Velema: vraagt nay. do verkiaring van Linschoter of dat in Drenthe speelt, leeft bet?
Hot gaat
om do doorlevering van gronden,
De hoer Munniksrna geeft aari do provincies de verktaring niet hebben ondertekend Hot gaat ook
om
financiële claims. Rijk/LNV leggen er geen extra geld bij. We hopen in Drenthe er pragmatisch mee
om
to gaan.
De beer Grotenhuis geeft aan dat ook in de realisatiestrategie EHS particulier natuurbeheer benoemd
staat.
Do heer Velema geeft aan dat in het gebied Bargerveen 10 reacties zijn gekomen van mensen die
inte
resse hebben in particulier beheer.
Do beer Munniksma deelt mee dat dit de laatste vergadering is voor mw. Van der Ziel. Vindt
dat ze op
een plezierige manier betrokkeri was in de CLG, Heeft veel waardering voor do kiussen die
ze heeft op
gepakt. Bedankt haar voor haar inzei.
Mw. Van der ziel geeft aan met veel plezier namensde recreatie in do CLG to hebben gezeten. Geeft
mee dat haar opvolger misschien vanuit hot Recreatieschap of de ondernemers kan komen.
8. Sluiting
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1. Opening
De heer Munniksma opent de vergadering.
2. Verslag 15 december 2011
De heer Steenbergerr Halverwege pagina 2 s
aat: “de heer Steenbergen: hoe verhoudt deze kaart
t
zich tot de ambitiekaart 20407 Het in het versag gestelde antwoord stemt naar zijn mening niet
overeen met dat wat in de vergadering is gezegd. Hij heeft mogelijk ook een relatie gelegd met de
beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.
De heer Munniksma: komen we bij agendapunt 4 op terug.
De heer Van der But: N.a.v. pag. 2 de Reest. Overijssel heeft een ander beteid dan Drenthe t.a.v de
Reest. HDL heeft daarover brief gestuurd aan Overijssel. Daarin is aangegeven dat coördinatie
belangrijk is. Vanuit Drenthe is er ambtelijk een brief gestuurd,
De heer Munniksma: Binnenkort gaat het college van GS met het college van Overijssel eten. Daarbij
zat dit punt zeker aan de orde komen. Het is dufdelijk dat er verschil is tussen hoe Drerithe en
Overijssel zaken oppakken. In de externe commissie die is ingesteld tbv het natuurakkoord zit iemand
uit het Reestgebied, de heer Rabbinge, hopelijk werkt dat ook positief.
Mw. Kool: zou graag zien dat Drenthe ook bestuurhjk een brief stuurt naar Overijssel, niet alleen
ambtelijk.
De heer Munniksma: Komt hier na afoop van de vergadering op terug bij mw. Koot.
3. Mededetingen en ingekomen stukken
Geen opmerkingen.
4. Herijki ng EHS en deelakkoord natuur
De heer Lurnkes: de herijkte EHS wordt later vastgesteld dan de bedoeling was, De koppeling met de
provinciaie Omgevingsverordening is tosgetaten. Nu maken we even pas op de plaats ivm de

uitwerking van hot deelakkoord. De bevindinger van do externe commissie zullen afgewacht worden
In januari is met ate partijen do kaart bekeken en zijn do laatste wijziglngen verwerkL
De heer Munniksma: de provincie moet aangeven wat onder KRW/Natura 2000 vaft en hoe we in
Drenthe denken to gaan voldoen aan de internationale verplichtingen Hiervoor komt een format dat
we year 15 mel naar EL&l moeten sturen, Hot gaat voornamelijk om water en ecoogie, we zullen
samen met hetwaterschap bepalen hoe we daar in zitten, Vraag is of je op do korte termijn gaat
nzetten of op de lange termijn.
De heer Steenbergen is er oak een opdracht om te bezien wat haalbaar is? Is er een
minimumvariant?
Do heer Munniksma: Nedenand heeft internationale verplichtingeri. In do Iaatste versie van hot
deelakkoord natuur is aangegeveri waar de intornationale verplichtingen eindigen. Er moot eon eerlijk
verhaal komen, de ambtsvoorgangers van do heer Bleker hebben do Natura 2000 verplichtingen
aangegeven.
De hoer Van Rozen: het gaat om do hoeveelheid geld maar ook om welk geld. WI! graag eon doorkijk
naar hot instrumeritarium. Houdt vanuit do LTO eon ploidooi am daar aandacht voor te hebben vanuit
deCLG.
De hoer Munniksma: geeft aan do provinciale bieding to willen kortsluiten met de partners tijdens eon
vergadering van do CLG.
De heer Buijs: er komt in ieder geval oak bilateraal overleg met de partners.
Mw. Koo: wat wordt precies bedoelci met de bieding?
Do hoer Munniksrna: hot gaat om eon kaart en tabellen. KRW en natura 2000 verplichtingen. Kaart
reatisatie KRW 2015, KRW 201 52027, Do instandhoudingsdoo!on en do uitbreidingsdoelen van de
PAS etc. Je moet je afvragen of je aangeeft wat je tot 2016 wilt realiseren of dat je do totalo opgave
weergeeft. Wij geven ri totaliteit aan wat we when ivm do verdeling tussen do provincies.
Do hoer Van Hall: we hebben als waterschappen ri noordeljk verband afspraken met o.a. de
provincies over wat we willen realiseren tot 2015 en wat tot 2027, Daar staan handtekeningen onder
en dit is ook naar Brussol gestuurd. Daar waar partijen afhaken kan eon waterschap orvoor kiezen am
het zeif op to lossen of om oak af te haken. Wat nu moot gebeuren inzako de bieding is zeer
gecompliceerd. Hoe berelken we dat we stapje voor stapje toch door kunnen? Als or na de zomer
moor duidelijkheid is willen we in september met GS om tate! am to zien waar we e!kaar aan moeten
houden.
Mw. Kool: wij mogen onzo tarieven met niet moor dan 5% laten stijgen. Straks mogen we niet meer
investeren boven eon bepaalde norm. We krijgen juridisch en financieel grate beperkingen.
De hoer Munniksma: Er zijn drie zaken: 1 Op dit moment komt er geen formele vaststelling van de
herijkte EHS kaart. 2. Op korte termijn moot de provincie eon beeld aanleveren met de internationale
doelstellingen waar de provincie aan moot voldoen, 3. hot is duidelijk is dat or een grote relatie is met
de waterschappen en avenge betrokkeni partners in Drenthe.
e
Do kaart is een 1
slap voor do lange termijn ambitie. Do externe commissie verdeeld hot geld. dan
weetje wat je tot 2016, tot 2021 en verdor kunt doeri. We hebben behoefte uit die impasse to komen.
Do hoer Steenbergen: het gaat flu steeds om hot natuurakkoord, maar voor landbouwstructuur
verbetering is ook geen geld meer; warineer komt dat ri do CLG aan de orde? Komt er eon
totaaloverzicht?
De heer Munniksma: decentralisatie betekent dat or taken en geld warden overgedragen. Nu zijn er
ook eon aanta! vervallen rijkstaken, deze zijn te vondeling gelegd. Daar komen we t.z.t. in de CLG op
terug.
5. Ontwerp natuurbeheerplan 2013
De heer Grotenhuis: bj het natuurbeheerpan volgt hot instrument het beIed. Op dii moment is het
beloid niet gewijzigd dus wijzigt hot instrument oak net. Kleine wijzigingen warden wel doorgevaerd.
De hoer Van Rozen: do subsidiebedragen staan in een aantal gevallen op “nul”.
Do heer Grotenhuis: er zijri twee sturingsmogelijkheden: via het plan en via de operistelling.
De heer Van Rozen: een pnincipieel punt is dat do aankoopstop nag steeds van toepassing is.

De heer Grotenhuis: ruilen is nog wet steeds rnogetjk.
De hoer Van der Bitt: een extra complicatie is de procedure met do VGG.
Do hoer Grotenhuis: doorlevering is inderdaad eon probleem
Dc hoer Munniksma: we zitten in eon impasse. Tav het natuurbeheerptan: wordt schrifte{ijk
afgedaan
in do CLG.

6. Rondvraag
De hoer Van aer But: heeft gehoord dat do AFLO wordt opgeheven. Do CLG is eon subcommissi
e van
do AFLO, Is daar eon visie op?
Do heer Munniksma: heeft een duidelijke visie op do CLG! Ondanks dat or nu weinig
uit to voeren is.
Heeft de hoop dat dat in de toekomst weer wijzigt. Tav de AFLO, doze moot gaan functionereri
als
een soort SER Noord-Nederland, moet eon visie geven op do fysieke teefomgeving.
Do heer Van der Bitt: hot is wet betangrijk to weten hoe we ons functioneren zion, wat
hoort er wel/niet
indeCLG,
De hoer Munniksma: zegt toe dat zodra de perikelen over het natuurakkoord afgerond
zijn, het
functioneren, do taken en do samenstelling van de CLG in do CLG aan de orde zat komen.
Mw. Kool: heeft gehoord dat or in do nieuwe gebiedscommissies aHeen overheden komen,
geeri
maatschappelijke organisaties. Misschien kunnen de discussies in de CLG dan breder
gevoerd
worderi.
7. Sluiung
De heer Munniksma sluit de vergactering.

Kort erIag

20 jan ‘jan 20EieAssen.

Aanwzig: Tanja Jonker ,Henr,y Vrugteman, Marion Wirnmers Melte Buruma, Ditta Dreer
Arjen var der Veen, Bernie Jenster, Memo Lumkes ,Wiltem KLein en Henk Overweg.
,

Leng
Tanja opent de vergadering en beet een ieder welkam. Variwege andere aansiuitende
besprekingen is bet een korte agenda.

De in bet verstag genoemde notities over traditioneet natuurterreiri en cornpensatiefonds
komen de volgende keer aan de orde.

3Jvted.d1ingen
Marion deett mee dat de gerreente do WoLden heeft ingestemd met mogetijke onteigening
voor hot combiduct over do N4& Dit heeft geen precedentwerking voor do EHS. Do
minne[ijke verwerving loopt voorlopig nog door
Memo deett moe dat NJ zich za gaari bezighouden met do versnetde inrichting EHS.
Ats
gevoig daarvan zal Mi-anda Berends do Drentse rnaat van bern overnemen.
Melte spreekt zijn verbazing oft over hot feit dat de TBO’s niet waren uitgenodigd bij
eon
bijeenkomst eind vorig jaar ter geLegeriheid van de goede resuttaten van hot jaar 2009.

4ZtertighUk2009
Tanja btikt terug over bet jaar
zijn to danken aan een goede
van ILG is inmiddei.s moor dan
Ter getegenheid van de goede

2009. Er is heet veet gedaan in 2009. De goede resultaten
samenwerking. Onder de noerner van verwerving in het kader
1000 ha gereatiseerd,
resultaten wordt er op gebak getrakteerd.

5ruitbllLLbudget_2U1Q
Ats werkbudget is er voor hot jaar 2010 6 mitjoen beschikbaar.Bovendien is er nog
eon
positief saldo onder ILG oud beschikbaar.
Er komen dit jaar en votgend jaar vee[ PNB zaken rond die hot budget ( moor dan
opmaken. Er speten een aantat bedrijfsverplaatsingen vanuit Schoonebeek. Vanuit
do taskforce verdroging zutlen ook de nodige wensen voor grondverwerving komen
Hot systeem van wachtdossier zal voortopig btijven bestaan
Mette rnetdt cat er vanuft gebiedsprocessen in bijv, Hunze en ook Oude Diep wensen
voor
grondaankoop zutten komen. Ditta geeft aan dat NM ook zeif heeft gemaakt van
do
ontbrekende perceen binnen begrensd natuurgebied
—

-

6orgadrhrna20.10
woensdag 10 maart orn 9.00 uur bij NM
woensdag 26 mei om 9.00 uur
dinsdag 21 september gehete dag + excursie
dinsdag 23 november om 9.30 uur
,

Lwv.ttLLmndvraag
8S1uiting
Tanja stuit de vergadering en dankt een ieder voor de inbreng

Lversagva1Le

Aanwzig_i Tania Jonker, Meite Ruruma, Ditta Dreijer, Arjen var der Veen, Bernie
Jenster,
Memo Lurnkes en Wittem KLein.
Afwezig met kennisgeving: Henny Vrugteman, Marion Wirnmers en Henk Overweg.

LOeriing
Tanja opent de vergadering en heet eeri ieder welkom.
2. Vers[agvaaorigekr
Het versiag wordt onder dankzegging aari de notutist vastgesteId.
Mde&hgan
Willem deelt mede dat cie PNB-subsidies voor atte provincies door DLG Noord
zuUen worderi
afgehandeld.
Tanja geeft aan dat de MTR per 1 april ambtelijk meet worden ingediend
bij LNV. Dc
Natuurmeting op kaart is afgerond en beschikbaar. De TOO’s zuLLen hiervar
bestanden
ontvangen. Landelijk speeLt nog de uitwerking van het verdrag van Linschoten.
LNV heeft de
nieuwe regeting bij Brusse[ gemeld. TPO wit eerst de atgemene discussie over
op welke wfjze
de EL-IS meet worden geeaLiseerd en alle consequenties van een instrum
ent ats f9nanciële
dekking, hoe omgaan met monitoring etc. Tevens zou de status van de
eerstgegadigdenkaart
ter discussie kunnen komen te staan in dit traject.
Memo metdt dat hij vanuit de taskforce inrichting graag individuee[ em tafet
gaat met de
1130’s cm kansen, moge[ijkheden en ontwikkelingen door te nernen.
Op 14 aprit wordt ecri tussentijds EHS-cverteg ingelast cm de (bestuurlijke)
contouren van de
viTR te bespreken.

4gettentQrderportefeuiile
Dc provincie heeft de keuze gemaakt em separaat middelen veer Schoo
nebeek beschikbaar
te stelten, boven op het overeengekomen grondverwerv!ngsbudget. Dat
geeft enige ruimte
waardcor er nog meer van het wachtdossier kan worden opgepakt. Dc
werkwijze van het
wachtdossier wordt door abe deetnemers onderschreven, Het geeft een goed
overzicht en er
kunnen (los van inhoud) goede keuzes worderi gemaakt. Het feit dat aar de
erie kant wordt
geroepen dat de EHS in 2015 meet zijn verworven en anderzijds de flnanciëte
,iddeIen de
beperkende factor zijn op dit moment is wet eens tastig uitteggen naar buiten,
echter we
zulten de consequenties van de beperkingen die er thans zijn moeten
accepteren.

5Nauurcmpensatie SB
De essentie is weergegeven op pagina 9 van de bijgeieverde bijiage. SB8
heeft daardoor de
mogelijkheid om elders en op een Later tijdstip te compenseren, wanne
er directe comperisatie
niet moge[ijk is. De fInanciëte middeten wordt geparkeerd’ op een groenf
ondsrekening en
worden berut veer compensatie vanuit de fitosofie am de EHS robuuster
te maken.
&Qmpensatie N48
Mette schetst de problematiek van compensatie, waarbij de gemeente HDL
heeft gevraagd om
daar ets in te betekenen.
Er ontstaat, merle in relatie tot punt 5, discussie over bredere toepasbaarhe
id, overnarne van
compensatieplicht en wie of de provincie daar een coördinerende rot in kan
nemen.
Daaruit wordt geconctudeerd dat compensatie meet worden voorkomen,
de
verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer [igt en in het gebied zetf gecom
penseerd moet
worden. Mocht dat echt niet lukken, dan zou fondsvorming cen goed atterna
tief instrument
zijn. Dat kan op gemeentetijk niveau, maar opschating naar provin
ciaal niveau heeft cok

voordeten, Dit punt wordt nag verder uitgewerkt. v1einte neemt tekst op in concept
uitvoeringparagraaf van de omgevingsvisie van de provincie.

Op basis van het amendement Kruijsen is lande[ijk voor de lLGperiode 35 rntn. euro
beschikbaar voor aankooD van bestaande bos- en natuurterreinen. Deze middeLen zijn EHS
gerelateerd dit heeft gevalgen voor de opperv[akte nieuwe natuur, De notitie wordt besproker
en wordt omgedoopt tot handreiking omgaan met aantcoop bestaande bos- en
natuurterreinen. Fevens wordt afgesproken dat aankoopmogelijkhederi op dit vlak aitijd direct
worden gemeLd aan de TBO, die wanneer zij bier ets mee willen er vtat een deugdeLijke
motivatie ander Leggen en voorleggen aan do provincie (thans via bet wachtdossier),
S. &aiostorm
kppro
rBL-hezrLLbv SN
Dc IBO geven unaniem aan dat zi geen behoefte hebben aan inhoudeLijke nbreng voor
de
gebieden met bet primaat particutier natuurbeheer, Daarb?j gaan ze or vanut dat do
natuurdoeten zoals die zijn geformuteerd door de provincie warden nagestreefd. Wet when
ze
graag weten orn weLke gebieden bet gaat. DLG neemt volgend overleg een kaart mee
met do
begrenzing en bet bezit van BBL en TBO’s, Aan do hand daaran kunnen do gebieden
nag
eons warden tangsge[open.

9&ttLLmnthnaag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. StuiL[ng
Tanja sLuit do vergadering en dankt eon ieder voor de inbreng

Korerstagvan do i&rkgroep aankopendd. 14 ariL20IO_te Assem
Aanwezigi Tanja .ionker, Henny Vrugteman Marion Wimmers
Arjen van der Veen, Bernie Jenster en Honk Overweg.
Afwezig met kerinisgeving: Wittem KLein en Memo Lurnkes

,

MoDe Buruma, Ditta Dreijer,

LOng
Tanja opent de ‘iergadering en heet eeri ieder welkom. Het s een extra vergadering van
de
werkgroep om met name stit te staan bij do anibities van de Provincie op hot gebied
van
grondverwerving.

2gitande ilI2rigekeer
Ret verstag wordt onder dankzegging aari de notulist vastgestetd.
3 MeDngn
Marion deelt mee dat in bet kader van het combiduct de onderhandetingen met 1 eigenaar
in een ver gevorderd stadium zijn.

4chtiRetiew
an het kader van do bezuinigingen zijri do verschi[tende werkgroepen met hun bevindingen
gekomen. De EHS b[ijft wel aandacht houden.
Ult do grondprijsrnonitor komt inmiddels ortgeveor bet dubbele van de destijds gestelde
normkosten, PEIL formats en aridere voortgangsrapportages zijn ingevutd. Hieruit b[ijkt
dat
bet beschikbare budget een groot knelpunt is.
De ambitie van do Provincie Drenthe is om de taakstelting verwerving die op 1638
ha
staat te gaan haten. Hiertoe zijn een groot aantat aankopen voorgestetd en reeds
in gang
gezet.
—

“

Henk schetst do aarikopen die ats gevoLg van de ambitie va de Provincie in gang zijn
gezet.
Samen met de reeds lopende zaken oft de pijptijn is er dan sprake van een orderportefeu
itte
van ca. 600 ha Er zijn boven die 600 ha nog wet een aanta[ aankoopmogetijkheden,
Anderzijds zutlen er ook van de onderhanden zijnde zaken nog wet eeri aantat afvaflen.
De mogelijke aankooen in Zuidwa[de en bet Reestdal zullen nog eens apart worden
besproken met Met[e. MeDe zat de aankoopmogelijkheden in de Hunze riog eons kritisch
bekijken.
.

&iNvitk_Lionthiaag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

LSkitiog
Tanja stuit de vergadering en dankt eon ieder voor do inbreng

2

Kort versiagvan deerkgroep ankpen

S

e

anwezgi Tanja Jonker, Marion Wirnmers Melle Buruma, Ditta Dreijer, Arjen van
der Veen,
Bernie Jenster ,WilIem KLein en 1-tenk Overweg.
Afwezg met kennisgeving: Henny Vrugternan
,

LOpning
Tanja opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het is een extra
vergadering van de
werkgroep om met name sti[ te staan bij de ambities van de Provin
cie op het gebied van
grondverwerving.
2er1agaadvrigeJcer
Het versiag wordt order dankzegging aan de notulist vastgestetd,
Maran deelt mee dat in het kader van het combiduct de onderhandetin
gen met 1 eigenaar
afgerond zijri. Een tweede gevaL is onderweg,
4Yerk1ar[ngjiaaL[nschten
Positie van de particutier zal noga warden versterkt LNY heeft de regelin
g aangepast en
naar Brussel gestuurd. Dc vergoeding voor de waardedaling gaat naar
100 %.
Ornwilie van rechtsgelijkheid tussen TRO en particulier zou er 1 uitvoeringsre
geling moeten
komen. De datum van inwerking treden zou per I januari 2011 moeten
zijn. Uitwerkng van
een en ander kan leideri tot grondruil tussen TBO en particulier en moget
ijk tot
herbegrenaing EHS.
5.Laftctathap
In Odoorn en Laagha[en en volgend jaar oak in Roden Norg warden de
nodige hectares
ingezet voor reahsenng van het andschapspLan, De vraag die opkom
t is of dit
Iandschapshectares zijn of EVZ hectares. Landschapshectares gaan
naar SBB en vervotgens
mogetijk naar particutiere TBO in erfpacht. EVZ hectares kunnen uit
PNB warden betaad.
Tanja gaat intern na hoe het ut met de [andschap / danwel EVZ binnen
Drenthe,
—

—

6. Locat1es. voor SN
flit agendapunt wordt doorgeschoven naar een votgende vergad
ering
7QorteieL1itie
Herik schetst de stand van zaken van de orderDortefeuitte. Er is op dit
moment een
oppervtakte van ca. 540 ha onderhanden, Deels zeker en deels nog in onderh
andeting. Er
[iggen bovendien nag een aarita( aankoopmogelijkheden waanioor nag geen
onderhandetingen
zijn gestart Er zulteri keuzes moeten worden gemaakt, omdat in opperv
lakte de 600 ha rliet
mag warden overschreden. Uiteraard moet de ffnanciering zijn gedekt
. Voodopig wordt
verder gesproken met de gevalien passend binnen de 540 ha. In het overteg
tussen Provincie
en DLG zullen de avenge aankoopmogelijkheden worden beoordeetd.
&andvraag
Wiliem geeft aan dat er nag maar weinig aanvragen tiggen voor PNB
subsidie. Dc
verwachting is dat en in de tweede heift van het jaar mean zuLten komen
.
Arjen vraagt hoe om te gaan met cornpensatie. In het POP is bier jets
over opgenomen. Via
Memo zat navraag worden gedaan.
—

Koer1aandewerkgpaankpen d.d

juIL1O10t As&en.

Aanwezig Tanja Jortker, Henny Vrugternan, Marion Wimmers Melle Burum
a, Ditta Dreier,
Bernie Jenster en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Willem Klein en Arjen van der
Veen

LOpening
ranja opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Het onderwerp NOK wordt naar voren gehaald op de agenda
.
2NOE
Mino Ucht het verhaat van de NOK toe.
Op de NOK kaart is de aangegeven oppenilakte 1963 ha
grater dan de het beschikbare
guotum aan hectares. De kaart zat jaartijks warden geactuatiseer
d.
Er moet nag Ca. 8000 ha worden verworven danwet via Particu
tier natuurbeheer worden
gerealiseerd.
Er moet nag ca. 12.500 ha warden ingericht. De terrein
beherende organisaties is gevraagd
waar een versnel[ing van de irrichting kan warden gereatiseerd.
—

3Vers1a YandevGrieker
Het verstag wordt onder dankzeggirig aan de notutist vastge
sted.

Mddellngen
Tanja deelt mee dat aLs gevotg van de verkiaring van Linsch
oten LNV de regeling heeft
aangepast.
De financiëte en admInistratieve consequenties worden nader
in beetd gebracht.

3Stanthan zakenEXZsJn_D,tiie
Bij de agenda van de vergadering is een concept bijgevoegd
met de stand van zaken per
juni 2010 met betrekking tot de EVZ’s in Drenthe
Een volgende keer zal de situatie rand de EVZ’s worden toegeti
cht door Marion Boersma.
6StandiarzaIcnQrderparLefeuilIe
Op dit moment is sprake van een “pas op de p[aats” Alle reeds
Lopende onderhandetin
/ verplicbtingen worden :n beetd gebracht en ‘ioor nieuwe gevalten geldt dat ze (voorlo gen
pig )
warden aangehouden.
.

ZJonctvraag
Bernie vraagt naar de resultaten van de Midterm Review Op
dit moment is er nog niet veel
over te zeggen Er vatt niet te verwachten dat er extra geld komt.
Het is eerst wachten op
en nieuw
.

.

-

9.Sluiting
Tanja sLuit de vergadering en dankt een ieder voor de inbren
g De vatgende vergaderng is
op 21 september gecombirieerd met een Lunch en excurs
ie. Mette zal hiervoor de
voorbereiding doen.
,

KQrt versIagian deyiedcgrep aankei id. 21 septemb2Q1OiSpijkerboor.
Aanwezig_i larija Jonker, Henny Vrugteman, Marion Wimmers
8ernie Jenster, WhLem Ktein en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Arjen van der Veeri

Mette Buruma, Ditta Dreijer,

,

1Qpng
Tanja ooent de vergadering en heet een ieder welkom.
Dc stand van zake, van de EVZ’s za de voigende keer aan de orde komen.
Dc tabet met
de stand van zaken zat nog een keer warden rondgestuurd.
Tanja zal zorgdragen dat de NOK kaart alsnog wordt verspreid.
Vandaag ts het Prinsjesdag. Dc toekomst voor wat betreft verwerving zulten
we afWachten.

iMededelingen
Bernie deelt mee dat Herman Brink districtshoofd zat warden voor het district
de Wadden.
WeHicht dat Bernie zaL gaari deetnemen aan de CLG

4. Standian_zaken i1nancin
Dc moge[ijke aankopen zijn verdeeld in een drietat categorieën. Op dit
moment wordt de

totate LG
overeg met
doorteveren
Om dit jaar
—

financiering en verpUchtingen n beed gebracht. Op ii oktober is er
bestuurtijk
LNV. Er zuLten vervolgens cok keuzes worden gemaakt over wet of
niet
aan de PNB’s.
nog hectares te realiseren moet er media oktober een subsidieverzoek tiggen.

5staftd vanzaken PNLege1ing
De nieuwe subsidieregeling ligt voor notificatie in BrusseL Vanuit het vakberaad
Grand tigt er
cen voorstel voor administratieve en financite consequenties van de nieuwe
regeling.
Oak SBB zat op basis van de nieuwe regehng behandetd gaan worden.
Dc verwachting is dat er op 1 januari cen genotificeerde regeting
tigt. Daarna volgt de
imptementatie.
Tanja zal de t.aatste versie van de nieuwe regeting toesturen.

aLterder tectafeLkamt.

Wiltem metdt dat hij binnerkort bij NM in ‘s Gravetand op bezoek gaa:.
Henny zaL eveneens
rneegaan.

Rondviaag LSiuiting
Tanja sluit de vergadering en dankt een eder voor de inbreng We zuiten
gezamentijk
Lunchen en vanmiddag een bezoek aan verschitlende tocaties brengen.
.

Kort veisiagyan de werkgroep

Aanwezig Tanja Jonker, Marion Wimmers Mette Buruma, Dtta Dreijer, Bernie Jenster, Ajen
van der Veen en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Henny Vrugteman en Willem KLein

LL.Qpening
Tanja opent de vergadering en beet een ieder welkom,
Dc stand ian zaken van de EVZs zat een voigende keer aan de orde komen,
3JAe.dedetingen
Het regeerakkoord heeft consequenties voor DLG ,Er zal
personeel van minimaaL 40%. Hoe DLG ats dienst er uit
Er komt een reorganisatie onder verantwoordeUjheid van
Ook bif de Provincie moet worden bezuinigd. Voar leder

sprake zijn van een krimp in
kornt te zien is riu nog niet duideiijk,
EL&L
team 15%,

Dc brief van Bleker heeft tot gevoig dat er geen enkele nieuwe verplichting mag worden
aangegaan vanaf 20 oktober.
Alte transacties zijn verdeetd in 3 categorieen. n categoric 1 zitten zaken die reeds
afgewerkt zijn of op korte termijn afgewerkt worden.
In de categorie 2 zitten zaken die at van voor 20 oktober “verp[icht” zijn.
Op 30 november is er een GS behandeti9g van de verschitLene verp[ichtinger.
Dc opschorting van de kocppLicht is gehonoreerd.
Er wordt ccii start gemaakt met de herijking van de EHS. Metric Lumkes is projectteider.
fri de herijking zal het bestaaride bezit van zowel BBL als de TBO’s onder de loep
worden
genome n.
—

Uitgangspunt is een regetung waarun de particulleren 100% verwervirigssubsidie krijgen.
Dc financiële en adrninistratieve consequenties hiervan worden in bee[d gebracht.
De regeUng is cog niet door Brusset vastgeste(d.
&Roridraag
Tanja meldt dat er werkgroep komt over gebruik van duurzame rnateriaLen bij de inrichting
van natuurgebieden. Vertegenwoordigers van de TBO’s en DLG krijger zittung in deze
werkgroep.
Aan de organisaties wordt gevraagd namen hiervoor door te geven.
ZSthg
Tarija stuit de vergadering en darkt een ieder voor de inbreng

l9anuarL2OlLteAsseti
asiwezig Tanja Jonker, Henny Vrugternan, Mette Buruma, Ditta Dreijer, Bernie
Jenster, Arjen
van der Veen, Wttlem Klein en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Marion Wimmers

1._Qpeaing
Tanja opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2agaftde_vorige.ker
Bernie Jenster was in november afwezig i.t.t, hetgeen het versiag aangee
ft.
De genoemde bijeenkomst in de rondvraag is slechts eenmahg van karakte
r,Het betreft dus
geen werkgroep.

MelEe deelt mee dat Uko Vegter 2 dagen in de week werkt bij HDL op
detacheringsbasis
vanuit het waterschap,
Tanja geeft aan dat er niet een ageridapunt over de stand van de financi
ën is opgenomen,
omdat er feitetijk er geen andere situatie is dan de vorige keer en die
wordt bekend
verondersteld.

88L heeft de boerderij nabij Meppei in bezit Er dienen zich nu potent
iëte kopers aan. De
bespreking is bedoeld as gedachtenvorming cm te komen tot een
concrete verkoop.
Aiwegingen die warden besproken zijn ca. beheerbaarheid en inrichting EHS
Landschappelijke invultirig oppervlakte bq de ooerderij streven naar
optimale financiële
opbrengst, vooraf kaders stetlen of no met potentiEile kopers in gespre
k gaan,
Coriclusie is dat er verder meet warden gewerkt aan he: stelien van
kaders waar binnen de
verkoop kan ptaatsvinden. Dit moet op korte termijn zcidat de huidig
e potentiële kopers niet
weglopen. Uitdaging meet zijn om de naar voreri gebrachte ideëen verarit
woord en passend
uit Ic voeren.
,

.

Vanwege de beperkte tijd wordt dit agendapunt doargeschoven
orn 9.30 uur

.

Nieuwe datum : 2 februari

&Yergadeischma201J.
2 februari ‘s ochtends wordt toegevoegd as vergaderdatum.
20 apriL 9.00 uur bUjft staan.
De voorgeste[de vergadering van 29 juni verschuift naar 1 juni. Die midda
g is er een
excursie. Dit keer door S88 georganiseerd.
28 september 9.00 our b1ft staan.
23 november 9.00 uur blijft staan
LRraag
Tanja rneldt dat er een tweetat IAHL- studenten in het kader van een
afstudeeropdracbt zich
gaan bezighouden met de vraag hoe reatiseer je de EHS.
Willem vraagt riaar de stand van zaken m.b.t. de PNB budgetten.
Tanja geeft aan dat
binnenkort de zaak nag eens op een nj wordt gezet.
—

Thnja s[uit de vergaderirig en dankt een reder voar de inbreng

KILagaa&eikgrep_aaokQp2Jeh1Q1LteAsien

Aanwezig Tanja Jonker, Mette Buruma, Ditta Dreijer, Bernie Jenster, Arjen van der Veeri en

Henk Overweg,
Afwezig met kennsgevfrg: Henny Vrugteman

,

Marion Wimmers, Witlem Klein

1. Opening
Tanja opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2Ivan&iiorige kaer
Geen opmerkingen

3Jdededtingn
Arjen deelt mee dat de Regiodirecteur van DLG is vrijgeste[d van zijn functie. De waameming
vindt paats door Erica Stump.
Bernie meldt dat er bij SBB een nieuw hoofd BOB is benoend in de persoon van Sonja van
der Graaf.
Tanja deelt mee dat er een voorstet tigt om de rot van de Provincies bij de Grondkarner
terg te trekken.

araintQrmor inzeLbstaandhezitrceallsatiEHS.
Aan de hand van divers kaartrnateriaal worden gedachteri uitgewisseld over hoe om te gaan
met BBL bezit en ock bestaand bezft van TBO’s voor realisatie van de EHS.
Dc volgende keer zullen we concreter stilstaan bij een aantat gebieden: Reestdat Drentse
Aa Noord Dwingetdervetd.
,

,

&SluituDg
Tanja stuit de vergadering en dankt een ieder voor de inbreng

rL’Lerslag var cie wercgmeaankapen dd. 2inaarL 2Qii_1eAsserL
Aanwezig Tanja Jonker, Henny Vrugteman,Melle Buruma, Bernie Jenster, Arjen van der Veen
en Henk Overweg,
Afwezig met kennisgeving:Ditta Dreijer, lviarion Wimmers, Wiltem Klein

Tanja opent de vergadering en heet ccii eder welkorn. In het bijzonder 2 studenteri van de
IAHL JW ne Vos en ‘vi. Bode. Zij doen een onderzoek naar de rnogelijkheden van reahsatie
van de EHS.

Geen opmerkingen

LMededi1ingen
Geen rnedede[irigen
4_az
Aan de hand van enkele gebieden a[s bijv. ReestdaL en Drentse Aa kijken we naar de vraag
hoe reatiseer met beperkte middelen de herijkte EHS, Van baLing is dan waar ligt het BBL
bezit am te ruiten en waar tigt bezit van de TBO en hoe flexibet is dat bezit.
In het Rcestdat jn de nag te verwerven perceten vaak huispercelen deets van tandbouwers
rnaar oak van particulieren.
in de Drentse Aa zijn het nog deels huisperceten, deels veidkavets Voor een totate
eaIisai1e zal hier ook nag sprake moeten zn van bedrijfsverptaatsing.
Voor reaUsatie van de EHS zat macten warden gezocht naar (mede)financiers ats bijv. het
waterschap. WetIicht kari een natschaderegetung vo[staan. Welticht kan met technische
voorzieningen toch een gebied warden ngericht. De bijbehorende beheerkosten zijn van groat
belang.
Concrete uitspraken doen over reatisatie is nag niet mogelijk omdat bet resultaat van de
herijkung nag net bekend is. Er zen eec kortsluitung moeteri komen tussen de werkgroep
aankopen en de werkgraep herijking. Voor de volgende keer wrdt Memo Lumkes
uitgenodigd.
Duidetijk meet warden waar we naar toe moeten werken en we de regie over die uitwerking
neemt. Een en ander hangt af van de onderhandelingen tussen Rijk en Proviricie.
—

,

5J.andvraag
Hiervari wordt geen gebruik gernaakt.
6Sluiting
Tanja sluit de vergadering en dankt een ieder voor de inbreng

Korersiag.an_cie werkgrep aankapn

d.JunL2Q1Lte Up.

Aanwezig: Tanja Jonker, Henry Vrugteman, Marion Wimmers Ditta Buitenhuis. Melte
Buruma, Bernie Jenster, Arjen van der Veen, Maarten Bode Jan WilLem Vos en Henk
Overweg.
Afezig met kennisgeving: Wiltem Klein
,

1Qpnthg
Taria opent de vergadering en heet een eder welkom.

2origeker
Geen oprnerkingen
ilngn
Combiduct Zuidwolde. DIG is bezig met de laatste eigenaar aan te kopen.
Ruimte vocr Ruimte Nieuwe norm is nu het slopen van Th0m2 voor het verkrgen
van 1
bouwrecl-it, waarbij op dezelfde plek n-ioet warden herbouwd, l3innen EHS is echter
nieuwbouw
niet gewenst. Tanja gaat nag eens na hoe de nietiwe regeling er precies ut ziet,
Budget teenfacititeit. Starting van ELI in de leenfaciliteit is dit jaar niet gebeurd. Oaardoor
zijn
de kasmiddelen beperkt. Subsidieverzoeken Liggen bij DLG, Voortopig warden ze niet
afgeharideld.
In andere Provinces worden op dit moment oak grote subsidieverzoeken ingediend.
De
optossing am gronden in erfpacht aan de PNB over to dragen wordt riot door ELI
gesteund,
.

4.Jresentatie Maarten Bode en JanWil1em Vos
Maarten en Jan Witlem prasenteren een aanta[ atternatieve realisatiemoge!ijkheden
voor de
EHS.
Zij schetsen een 4- ta[ scenario’s Er wordt gediscussieerd over de t’aatbaarheid
van
voargestelde mogetijkheden. Hun presentatie is op papier uitgereikt.
.

5. Toetkhtingietho_Lumkesp_deiieiijkthg
Memo geeft aan dat cfe herijking uitgaat van de afspraken uit het Groenmanifast.
Dat
betekent o.a. realisatie van 1500 ha nieuwe natuur in do periode tot 2018.
Tevens wordt de totate oppervlakte EHS teruggebracht met eon oppervlakte van
2500 ha.
Prioriteit zat met name Uggen in Natura 2000 en KRW- gebieden.
Ronyraag
fanja meldt nog ult het Vakberaad Grond. Do nieuwe subsidieregeting grond is waarschijntij
k
voor do zomervakantie akkoord Dan krijgen oak particulieren 100 % subsidie.
,Sluiting
7
Tanja suit de vergadering en dankt een ieder voor de inbreng.

Na de lunch gaar we onder teiding van Bernie wandeten in bet Elperstroom.

Keaandewetkgmepaan1pen dd. 25
Aanwezig_c Tanja Jonker. Ditta Buitenhuis, Me(ie Buruma, Bernie Jenster, Acjen van der
Veen, Witlem Ktein en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Henny Vrugteman, Marion Wimmers
Opefling
Tanja opent de vergadering en heet een ieder w&kom.

2.Lerslag van
rgejceer
aanleiding van
merkt op dat de riieuwe Ruimte voor ruimte regeting niet in atle bestemmingsp[annen
is opgenomen op hot punt van dat bouwen in EHS is uitgesloten.
geeft aan dat het onderwerp herijking niet op de agenda van de werkgroep aankoperi
orn dubb&e besprekingen te voorkomen

Naar
Metle
goed
Tanja
staat

1MeddeIingen
Arjen deett mee dat er voor flLG een voorgenomen organisatiebesluit ( VOB is uitgebracht.
)
In de voorgestede nieuwe organisatie is geen Regio meer. Er zat sprake zijn van een
karitoor
in ZwoUe voor met name de backoffice. In de gebieden zu1en gebiedsteams actief
zijn met
eon huisvesting in het gebied, Er zat sprake zijn van eon krimpend aantat (to’s,
Bernie geeft aan dat voor SBB eveneens eon reorganisatie aanstaande is Daar wordt
Deventer de ptaats voor de backoffice. in Groningen blijft een k[einere regio over.
-

4QnderhanddllngsakkaordJabInot 1PQ
Naast het onderhandeLingsakkoord is inmiddets door IPO eeri memorie van Toe(ichting
opgestetd. Binnen de Provincie wordt druk gerekend aan de gevolgen van het akkoord.
Hot
oorsprorikelijk idee van dat bestaande verplichtingen van 20-1020l0 werden gehonoreerd
is
nr9iddets vervangen door atles wat op 1-1- 2011 is betaaid. Dat geeft eon groot verschil.
Hot BBL-bezit btijft onder zeggenschap van de Provincie. Ook bezit van terreinbeheerders
is
onderdeel van bet akkoord. Dat geeft do nodige discussie..
In het kader van de herijkirg was bet Groenmanifest uitgangspunt. Nu is de werketijkheid
ande rs.

Medio juti is de nieuwe regeling goedgekeurd. De nieuwe egeling is op zich goed ,maar
er is
nu geen geLd.
Do ktacht van de vereniging van getijkberechtigden is ontangs weer geactiveerd. De
gevolgen
daarvan zijn nog niet duide[ijk
Op dit moment worden or goon subsidies meer verteend, Er is nog 1 vaststetting. Daarna
zou
de oude regeting unnen worden afgesloten.
Wellicht wordt daarna nieuwe regeling ingezet met een subsidieplafond van “0”.

6J1erkopS8Bbezittingen
Bernie geeft aan de de afspraak tussen ELI en SBB is dat er 100 rniljoen opbrengst
moot
worden gegenereerd vOOr 2018 ult verkoop van bezit.
De bezittingen buiten EHS zijn op basis van enkele criteria geselecteerd. n de eerste
tranche
van verkopen zit Ca. 6500 ha. Dit zijn met name de zgn. vangnetgebeden bestaande
uit
singets kteine bosjes etc..
Het dee is om do verkoopopdracht via eon zgn. ontwikkelopdracht bij DLG weg to
zetten.
Vandaag oespreekt de directe van SRB een en ander. Daarna volgen de gesprekken
met
DLG.
,

KosLvagiLatLde we rkgroep
Aatiwezig. Tanja Jonker, Kenny Vrugternan, Ditta Buitenhuis, Metle Ruruma, Bernie Jenster,
Willem Klein en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving:. Arjer’ van der Veen en Marion Wirnmers

tQpeniog
Tanja opent de vergadering en heet een ieder wetkom.
2tstgitan drige.keei
Naar aantetding van
Bernie geeft aan dat voo- cie verkoop van SBB-eigendorn buiten EHS inmiddes de eerste
tranche definitief is aangegeven. De gesprekken tussen SBB en DLG over de opdracht zijn
naar jariuari 2012 verdaagd. Dc Regiodirecteur SBB bereidt een communicatieptan voor over
hoe te commurilcerert met bestuurders op dit punt.

3JAede1ingen
Geen mededetingen

and

kabineLLJEQ

Er is een persbericht uitgebracht door de Provincie Drenthe naar aan[eiding van de CS
vergadering over het onderhandelingsakkoord.
Grote zorgpunt is bet financleel tekort en de gedachte dat dat zou kunnen worden opgetost
met het zgn, “grand voor grand “priricipe.
ProvinciaaL is daarvoo’ siechts 277 ha beschikbaar en bet lijkt niet reëet am te verwachten
dat er landetijk wet grand za zijn am Drenthe te helpen.
Dc PS behande[ing is op 21 december, Het advies vanuit CS is am wet akkoord te gaan
met
bet onderhandelingsakkoord rnaar met een aantal opschcrtendc voorwaarden.

5_NieuwefNBsiibi&eeUnz
Er wordt eeri GS- nota voorbereid met bet voorstel de oude PNB- regelirig in te trekken
en
de nieuwe van
1aten
van “0”
-

-w
Doorleveringen van
bezit a
en NM zijn zoals eerder gemeldr. t aan de orde,
Door[evering aan SBB wacht op een brief van Et&I hieromtrent.
De aliertaatste zaken die nag op basis van de oude regeling macten warden afgewerkt
warden geinventanseerd.
-

5BhL.bezit binnea±HS
Voor wat betreft BBL- bezit gaat bet om de situatie van bet tijde[ijk beheer tot aan
overdracht en am de mog&Jjke sitjatie dat er wordt ingericht op BBL bezit binnen EHS.
Van bet scenario dat er wordt ingericht op BBL bezit is de verwachting dat dat nauwelijks
aan de order zat zijn. Wet[icht één geval in de Hunze. Het is in dat geval van oetang am
vast te leggen dat er tzt zal warden doorgeleverd aan HDL voor de historische kostprijs.
In
bet geva[ van Peize waar de uitgifte in erfpacht was voorgesteld moet een en ander
opnieuw
warden bezien met het oog op de staatssteundiscussie.
Veor de uitgifte in pacht is van betang dat er een eens[uidend beteid is voor zowel de
BBL
elgendommen as voor de eigendommen van de TBO’s. Verpachting met beperkenae
voorwaarden in bet gebruik [evert minder pachtopbrengst op.
—

Het verpachtingsbeleici zal. in 3 stappen worden besproken Op 14 december komt in het
verband van de werkgroep aankopen het BBL bezit binnen EHS op kaart op tafeL Dan
zutlen er principe- keuzes worden gemaakt waar wel en waar niet. met beperkingen zaL
worden verpacht. Vervolgens zutEen de beheermedewerkers van DLG in samenspraak met de
beheerders van de T8O’s deze principes concreet uitwerken voor de verschillende gebieden.
In Laatste instantie worden deze concrete uitwerklngen nog een keer besproken in de
werkgroep aankopen.
—

L.&ncivraag
Witlem vraagt naar de voortgang in de besprekingen over de herijking. Er is inmiddels een
kaart waarop op basis van een 4- tal criteria gebieden sLaan, Er staan voorsteLLen op voor
het alvoeren van gebieden maar tevens is er een prioriteitsvoLgorde gegeven aan gebieden
die begrensd btijven.
Eerste vergadering in 2012 woensdag 7 maart ‘s ochtends
8.Sluiting
Tanja sluit de vergadering en dankt een eder voor de inbrerig.

Kcrt. ver.stag atidewerkgcoep aankcpen_dd.. 6

juni 2 2te. ‘eenhuizen

Aaniezigi Tanja Joriker, Ditta BuitenhWs Mette Buruma, Bernie Jenster, Arjen van
der
Veen, Wiltem Klein en Henk Overweg.
Afwezig met kennisgeving:, Marion Wimmers
,

1. Opning
Tanja opertt de vergadering en heet cen eder welkom in het kantoor van
de Vereniging
Natuurm onumenten.

2i1agvaarigeJct
N.a.v.:
Bernie medt dat in Orenthe de districtshcofden Bert Witvoet en Bert
Hummelen zijn
benoemd.
Bert Witvoet voor het district van groiweg atte gebieden ten oosten van
de A 28 en Bert
Hummelen voor de gebiederi ten westen van de A28.
De kaart van de tandschapsetementen zal Henk opsturen aan de vertege
nwoordigers van de
T8O’s.

3JAededetingn
Geen mededetingen

4Stanazakeuidssier VGG
Dc Provincie heeft beroep ingestetd tegen het feit dat TRO’s zijn aangem
erkt als
ondernerning. Het Gerechtshof zal de verschiLtende beroepen als 1 zaak
aThandeten. )nrniddels
hebben verschittende tanden ( ca. Duitstand Denemarken ) getnter
venieerd.
In het kader van het WO8 verzoek worden verschillende docum
enteri verstrekt,
,

5Stand van_zenhieingJ?mvinci
Dc concept bieding staat op papier met als bij[age 2 kaarten met de
ontwikke[opgave en het
BBL bezit. De externe cornmissie lcomt binnenkort op bezoek.
Het “grond voor grond principe” blijft uftgangspurit voor de ontwik
kelopgave. Duidetk is dat
dit onvotdoende is.
—

—

6otftILbezLSKNL
De notitie is oorspronkelijk opgezet vanuit het dee dat op bepaat
de Locaties in Drenthe
particutier natuurbeheer moest worden ingevutd. Inmiddets passen in het
nieuwe beleid in
feite geeri voorkeursiocaties meer. De bedoeting is om deetnemers van
de werkgroep te
informeren over de gedachten hieromtrent, Een volgende vergadering
komen we hierop terug.
Z
De in 2011 ingediende subsidieverzoeken blijuen vooropig Uggen, Het
doel blijft reatisatie van
de EHS en de specifieke invutting zal later votgen.

& IndchilagopB8L_prce1en
Dc gedachtenvorming over inrichten op BBL-eigendom zat een volgen
de keer aan de crde
komen.

9 Stuitiag
Tanja sLuit de vergadering en darikt een ieder voor de inbreng.

Kort verLagjiande werkgroepaankopeaid. 25 april 20LtJeii
Aanwezigi Tanja Jonker, Marion Wimmers Ditta Buiterihuis, Melie Buruma, Bernie Jenster,
en Henk Overweg
AtWezig met kennisgeving:, Arjeri van der Veen en Witlem Klein
LQpeaing
Tanja opent de vergadering en beet een ieder welkoni,

2ye:sgJLatLde vQrige_ker
3
Bernie deelt mee dat er als gevoig van een reorganisatie er op 1 mci rileuwe
districtshoofden worden benoemd bij SBB.

VGG heeft opnieuw een brief gestuurd. Een kort geding is van de baan maar provide
wordt verweten samen te werken met TBO’s. Er wordt cen beroep gedaarn op de WOB.
,

5QrdrachLBBLbezLaanTBs
O’derdracht van BBL bezit binnen begrenzng is op dit moment net mogelijk. Niet van
gronden binnen EHS en niet van iandschapse[ementen.
Voor de gronden die voodopig bij Bt3L btijven is bet tijdelijk beheer door BBL geregeld. In
veet gevalten in overleg met de T130 of in sommige gevatlen verpacht aan de TBO,
Voor wat betreft de landschapse[ementen is door SBB aangegeven bj aan aantat elementen
geen betang te hebben. Mette geeft aan dat HDL de etementen wet wit ovememern.
Ditta moet voor NM de verschillende etementen nag bekijken.
—

&Vrkop SBB igendom
Stuatie is nu dat SBB een afspraak heeft met EL & I am een verkoopopbrengst te genereren
van 100 mitjoen voor 2018. Eind 2013 moot daarvan 10 mitjoen binnen zijn. Er draaien in
het Land een aantat piLots. Er wordt onderzocht of er marktpartijen zijrl te vinden die
gronden van SBB witlen overriemen.
Dc pi[ot voor regio Noord tigt in Groningen. Voortopig is dus verkoop van gronden van SBB
buiteni EHS in Drenthe niet aan de orde.
ZYL.t.LkJ Ronthraag
Mette vraagt naar de mogetijkheid tot inrichting op eigenndornmen van BBL die voortopig niet
warden doorge[everd. Dit onderwerp zal de votgende vergadering op de agenda komeni,
BStuitng
Tanja stuit do vergadering en dankt een ieder voor de inbrenig.

Aanwezj: Tanja Jonker,, Ditta Buitenhuis Melfe Buruma, Bernie Jenster, Arjen van der Veer,, en Henk
Overweg.
Afwezig met kennisgeving: Willem Klein, MarionWimmers en Gea Pothof

Tanja opent de vergadering en hee’ een ieder welkom. Tanja meldt dat Marion zich meer met herijking
zal gaari bezighouden en om die reden er flu ock niet biJ is. Gea en WItlem zijn afwezig vanwege andere
verpliebtingen,

Gen opmerkingen
i[rign
Arjen meldt do voorlopige uitkomsten van de reorganisatie bij DLG. Tevens de verhuizing van DLG in
Groningen riaar bet Cascadegebouw per I maart 2013.
Bernie meldt dat SBB per eind november gaat verhwzen naar bet voormalig FNV-gebouw nabij
Martiniplaza,
4. Stand van zaken dossier VGG
VGG heeft WOB-verzoek ingediend. De Provincie heeft daarop alle informatie opgestuurd. Ondanks dat
heeft VGG daar weer beroep op ingesteld Op 26 november hoorzitting.
Beroep in Brussel staat nog steeds.
Do klacht van VGG in Brussel is ook nag actueei.
SBB is voorfopig oak onderdeel van doze discussie,
Mede als gevotg van deze VGG- discussie hgt uitvoering van natuurbeleid voor een deel stH.
.

5.Sand’anzaken bieding Provincie
Het advies van de commisse Jarisen is uitgebracht. Op de site van do Provincie is daar bet nodige over to
viriden. Tanja zal do presentatie die aan de statencommsie wordt gegeven rondzenden
(onder de voorwaarde dat bet openbaar mag worderi)
In rapport van commissie Jansen zit eon voorstel voor do dekking van de ontwikkefopgave in Drenthe. Eon
deel van do dekking zou moeten komen uit bezit van TRO’s dat nag niet is lngericht.
De korte notitie is als voorstel voor een proces bedoeld.
Er doen zich ver uiteentopende situaties voor. Van bet inrichten van eon enkel perceel tot een groot
gebied vanuit een gebiedsproces.
Do aanleiding om afspraken te maken is met name bet aspect van waardedallng.
Do volgende vergadering zal bet concrete voorbeeld in Rheebruggen worden uitgewerkt.
Opmerkirigen over do notitle voor 1 november doorgeven.
Do Iijn is ,net als voor 2012, dat do verpachting door BBL in principe rechtstreeks aari do feitetijk
gebruiker gebeurt.
8. w.v.t.t.k
Do verkoop van SBB eigendommen zal do volgende vergadering op do agenda komen.
Melle merkt op dat hat noemen van een oppervlakte (TBO-bezit, nog niet ingericht) in bet kader van do
dekking voor de ontwikkelopgave naar do statencommissie beter achterwege kan bhjven.
Verder do oproep dat eventuele projecten in bet kader van de ‘1.20 miljoen” wet gehonoreerd moeten
kunnen warden en niet stranden over bet ontbereken van eon subsidieregeling.
9. Sluiting
Tanja stuit de vergadering en darikt een ieder voor de iribreng.

E. Lubberink

M.

E. do

J. Huneker

2.
3.

4.

5.

6.

Decentralisatie Faunafonds
Bijgevoegd: oplegnotitie

terbesluitvorming

ter bespreking/

Ter kennisname/
ter informatie/

ter besluitvorming

ter bespreking!

Ter kennisname/
ter informatie/

Bijgevoegd: oplegnotitie

-

Omschrijving

Landschap

nagezonden.

Kosten Programma Beheer
Stukken worden door IPO

nagezonden.

Opening en vaststelling
agenda
Mededelingen
Omvorming Programma
Beheer
Stukken worden door IPO

Onderwerp
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Graaff

Kroot

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLIK GEBIED

-

-

Kennis nemen van do terugkoppeting van do vergadering van
de Adviescommissie Landelijk Gebied op 4 december 2008;
Van gedachten wisselen over het voorstel voor themas voor
het gesprek van do Adviescommissie Landelijk Gebied en de
voorzitter van de Taskiorce Financiering Landschap op 22
januari 2009;
Instemmon met de voorgestelde procedure voor het vaststetlen
van eon concept IPO-roactie op do Agenda Landschap aan de
Tweede Kamer;
Instemmen met do voorgestelde bouwstenen voor eon concept
IPOreactie op de Agenda Landschap aan do Tweede Kamer.
De BALG wordt geadviseerd:
Kennis te nemen van de besluiten van de bestuurlijke IPO
adviescommissie Iandelijk gebied en
In to stemmen met do adviezon over de ambtelijke bezetting
van de werkgroep decentralisatie Faunafonds.

-

-

-

-

Beslispuntladvies

Opzoornêrkamer

-

Vergadering: 6januari 2009
Tijdstip:
10.00 12.00 uur
Locatie
Aeademiegebouw Utrecht

Natura 2000
Bijgevoegd: oplognotitie
bj/Iagen

Rapportage en verantwoording
ILG
Bqgevoegd: oplegnotitie +2
biflagen

Nulmeting op Kaart
Bqgevoegd: oplegnotitie
bijlagen

J. Huneker

W. Wnqes/
J. Buschman/
H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

9.

10.

11.
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+

+

3

3

Particulier Natuurbeheer
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1
bijiage

G. Beukema/
H. Cohen Stuart

8.

Mondeling

december

Terugkoppeling uit BO 3

C. Beukema

7.

Onderwerp

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

-

-

Terkennisname/
ter informatie/
ter bespreking/
terbesluitvorming

Terkennisname/
ter informatie/
ter bespreking!
ter besluitvorming

Ter bespreking!
ter besluitvorming

Ter bespreking/
ter besluitvorming

Omsèhrijving

De BALG wordt verzocht de IPO-adviescommissie Landelijk
Gebied te adviseren over een bestuurlijk overleg dat minister
Verburg begin februar 2009 belegt met IPO, VNG, LTO en
natuur- en milieuorganisaties over Natura 2000;
De BALG wordt verzocht een besluit te nemen over haar
betrokkenheid bij het NEC-dossier in }PO-verband,

Kennis nemen en bespreken van het Werkboek
Werkbijeenkomst Linschoten beraad;
Doen van suggesties die kunnen bijdragen aan het verder
stimuleren van het particulier natuurbeheer.

-

-

-

-

-

-

-

Kennis nemen van:
de resuftaten van het bestuurijk overleg van 3 november voor
wat betreft Nujmeting op kaart;
het besprokene in de Kamer;
de communicatie van LNV met de provincies;
de stand van zaken in de provincies;
De resultaten van nader overieg met LNV over de aansturing.

Kennis nemen van de toelichting van Willem Wijntjes over de
ontwikkelingen ten aanzien van de rapportage en verantwoording
over het ILG;
Het bespreken van de consequenties en evt. vervolgacties;
Instemmen met de uitgewerkte afspraken, welke door Willem in
de vergadering zullen worden uitgereikt.

-

-

-

Beslispuntladvies

-

Vergaderrng: 6 jan uan 2009
10.00 12.00 uur
Tijdstip:
Acaderniegeboui Utrecht
Locatie:
Opzoomcrkainer

Gemeenschappetijk
L.andbouwbeleid
Bijgevoegd: oplegnotitie +2
bijiagen

Doorberekening interne kosten
bij de uitvoering van het M
JPO
1
Bijgevoegd: oplegnotitie

Garantsteliing
beheerscontracten na ILGperiode
Bijgevoegd: oplegnotitie -i 1
bijlage

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

J. Klink

R. van Ruremonde

J. Welllnghoff

Th. van de Sanden

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Organiseren van een studiereis
voor BOAG Iandelijk gebied
Bijgevoegd: oplegnotitie

Financlering maatregelen
tegen fijn stot uit de Iandbouw
Bijgevoegd: opiegnotitie -i- I
bqlage

Evaluatie BAL.G-structuur en
werkgroepen
Bijgevoegd: oplegnotitie + 4
bijiagen

Grondverwerving
Bijgevoegd: oplegnotitie

P. van Steensel/
H. Cohen Stuart

12.

Onderwerp

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVLESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

-

-

-

-

-

-

Tar bespreking!
tar besluitvorming

Tar besprekingi
ter besluitvorming

Terbespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname

Tar kennisname/
tar informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname/
tar informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Terbespreking/
tar besluitvorming

Omschrijving

Benoemen van een onderwerp.
Benoemen van een werkgroep.

Akkoord gaan met de reactie van de minister van LNV.

Doel is om de Adviescommissie LG goad te adviseren.
Enkele scenario’s en overwegingen daarbij.

Kennis nemen en bespreken van de resultaten van de evaluatie
van de BALG-werkgroepen.

-

Kennis nemen van:
De stand van zaken op hat dossier Stikstot, Ammoniak en
Natura 2000;
De IPO inzet op dit dossier;
De resultaten van bestuurlijk overleg met minister Verburg.

Instemmen met onderstaand voorstel.

Beslispuntfadvies

-

Vergadering: 6januari 2009
Tijdstip:
10.00 12.00 nur
Locatie:
Academiegebouw Utrceht
Opzoomerkamer

Th. van de Sanden

19.

Rondvraag en sluiting

Versiag BALG 5 november
2008

Onderwerp
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20.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADV1ESGROEP LANDELIJK GEBIED

Tar kennisname/
ter informatie/
ter bespreking/
tar bes/uitvorming

DATUM VOLGEND OVERLEG:
Donderdag 12 februari 2009

-

Oinschrijving

Beslispuntfadvies

-

Vergadering: 6 januari 2009
10.00 12.00 uur
Tijdstip:
Academiegebouw Utrecht
Locatie:
Opzoomerkamer

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

P. van Steensel!
8. Addink (prov. ZH)

5.a.

5.b.

6.

Grondverwerving en volledige
schadeloosstelling /
onteigening
Bijgevoegd: oplegnotitie ÷2
bijiagen

Nulmeting op kaart,
systematiek toerekening BBL
bezit
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1
bqlage

Nulmeting op kaart: stand van
zaken en voortgang
Bijgevoegd: oplegnotitie + 2
bijiagen

Rapportage en verantwoording
ILG
E3ijgevoegd: oplegnotitie ÷ 1
bijiage

Opening en vaststelling
agenda
Mededelingen
Terugkoppelingen diverse
overleggen
Bijgevoegd: oplegnotitie + 3
bIagen

Onderwerp
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H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart!
J. Huneker

trekker

4.

2.
3.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIEJ)

-

-

-

-

-

Terbespreking!
ter besluitvorming

Ter bespreking!
ter besluitvorming

Ter kennisname!
tar informatie!
ter bespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname!
ter informatie/
tar bespreking!
tar besluitvorming

Tar kerinisname/
tar informatie

Omschrijving

-

-

-

-

-

-

Bespreken discussiestuk / steltingen;
Agenderen voorbestuurlljke conterentie 9 maart met minister
Verburg.

Vastst&len omissie in systematiek;
Bespreken met LNV;
Zonodig optillen naar bestuurlijk niveau.

Kennis nemen van de stand van zaken van het project
Nulmeting op kaart;
Een uitspraak doen over het voorstel om op enig moment,
onder voorzitterschap van een lid van de BALG, een
bijeenkomst voor provinciale projectleiders te beleggen om de
voortgang in kaart te brengen en evt. knelpunten aan de orde
te stellen.

Kennis nemen van de toelichting van Willem Wijntjes over de
ontwikkelingen ten aanzien van de rapportage en
verantwoording over het ILG;
Het bespreken van de consequenties en evt. vervolgacties.

Kennis nemen van de terugkoppelingen uit diverse overleggeri.

Beslispuntladvies

Vergadering: 12 februri 2009
Tgdstip
1330-1600 uur
Locatie
Rogeschool Domstad
Utrecht

Overdracht lopende
verplichtingen
Bijgevoegd: oplegnotitie ÷ 8
bijiagen

Omvorming Programma
Beheer
Bijgevoegd: oplegnotitie + 3
bijlagen (bijlage 1 wordt door IPO
nagezonden)

L. van Viiet/
T. Hots

E. Lubberink/
H. Menninga

8.

9.
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Normkosten inrichting:
ontwikkeling nieuwe
systematiek
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1
bijlage

H. Cohen Stuart

7.

Onderwerp

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVLESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

-

-

Terkennisname/
ter informatie/
ter bespreking!
ter besluitvorming

Vaststellen Feitendocument (zie bijiage), tn het
Feitendocument zijn de thans beschikbare dekkingsbronnen
beschreven en doorgerekend. De BALG wordt gevraagd in te
stemmen met de dekkingsbronnen en de wijze waarop die zijn
doorgerekend in de kosten voor de lopende verplichtingen.
Besluitvorming over het Feitendocument rnaakt helder hoe
groot het resterende tekort is voor do financiering van do
opende verplichtingen;
Instemmen met hot voorste om vervolgafspraken te maken na
besluitvorming in het bestuurlijk overleg van 12 februari (actie
Van Vilet).

Terbespreking/
terbesluitvorming

-

-

-

-

Kennis nemen van de besluiten van de Adviescommissie en do
provinciale inzet met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie en
daarmee samenhangende kosten en investeringen;
Instemmen met do herberekende standaardkostprijzen voor het
natuurbeheer (bijtage 1, wordt nagezonden);
Instemmen met de aanpak op hoofdlijnen voor de berekening
van do programmakosten na 2010, hot tijpad en de wijze van
atstemming;
Kennis nemen van do adviezen van Actal (bijlage 2) en hot
bureau Prinsen en Van Wijmen (bijlage 3);
Instemmen met de voorgestelde werkwijze voor de adviezen
met betrekking tot (a) bezwaar en beroep en (b) inrichting en
functieverandering;
-Instem men met de voorgestelde aanpak op hoofdlijnen met

-

nstemmen met de concept-projectopdracht voor de ontwikkellng
van een nieuwe systematiek voor het vaststellen van normkosten
in richting.

Beslispuntfadvies

Ter bespreking!
terbesluitvorming

Omschrijving

Vergadering: 12 februari 2009
1330-1600 uur
Tijdstip
Locatie
Ilogesehool Domstad
Utrecbt

E. de Graaff

13.

BALG 12 februari 2009, Pagina 3 van 4

Landschap
Bijgevoegd: oplegnotitie +2
bijiagen (bijlage 2 volgt per post)

Particulier Natuurbeheer:
Linschotenberaad
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1
bijiage

G. Beukema

12.

Leetgebiedenbenadering
Mondeling

AmvB ruimte
Bgevoegd: oplegnotitie

J. Huneker

10.

Onderwerp

11.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDEI UK GEBIED

-

-

-

Tar kennisname/
tar informatie/
tar besprekirig/
ter besluitvorming

Tar bespreking/
tar besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie

Omschrijving

-

—

-

-

-

Kennis nemen van de terugblik op het gesprek van de
Adviescommissie LandeUjk Gebied met de voorzitter van de
Taskforce tinanciering Landschap over hat advies Landschap
verdierit beterop 22 januari 2009;
Kennis nemen van de behandeling van de Agenda Landschap
in de Tweede Kamer op 28 januari 2009;
Formuleren van vragen en aandachtspunten voor hat gesprek
van de Adviescommissie Lande!ijk Gebied met het Nationaal
Groenfonds in de vergadering op 12 maart 2009;
Opdracht geveri aan de $PO werkgroep Landschap voor hat
begeleiden en ondersteunen van de actiepunten op het terrein
van Landschap van de Samenwerkingsagenda Mool
Nederland, actualisatie 2009.

—

Bespreken van de concept Verklaring van Linschoten (wordt
nagezonden) ten behoeve van besluitvorming in de IPO
adviescommissie Landelijk Gebied, met hat oog op
ondertekening van de verklaring door het IPO;
Kennis nemen van de antwoorden op gest&de vragen over het
tempo van realisatie van particulier natuurbeheer (bijlage 1).

Kennis nemen van stand van zaken en knelpunten in de
voorbereiding.

betrekking tot de communicatie en voorlichting van het nieuwe
subsidiestelsel (bijlage 4).

Beslispuntladvies

Vergadering: 12 februari 2009
Tijdstip
1330-1600 uur
Locatie:
Hogeschool Domstad
Utrecht

Versiag BALG 6 januari 2009

H. Cohen Stuart

Th. van de Sanden

15.

16.
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-

Tar kennisname/
tar informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname/
ter informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Omschrijving

Kennis nemen en bespreken van de bijgevoegde werkplannen van
de BALG-werkgroepen,

Beslispuntladvies

Vergadering; 12 februari 2009
Tajdstip
1330-1600 uur
Hogesehool Domstad
Locatie
Utreeht

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
Donderdag 26 maart 2009
13.00-15.00 uur
Toon_Peterszaal,_Utrecht

Rondvraag en sluiting

Evaluatie BALG-structuur en
werkgroepen
Bijgevoegd: oplegnotitie + 7
biflagen

M. Verhagen /
H. Cohen Stuart

14.

17.

Groenboek territoriale cohesie
Stukken worden door IPO
nagezonden.

trekker

Agpt.

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

H. Cohen Stuart

M. Kroot

5.

6.

+

1

+

1

Bijgevoegd: oplegnotitie
bijiage

ILG

+

1

visitatiecommissie uitvoering

Aanbevelingen

Mondeling

gebied 12 maart

IPO-adviescommissie Iandelijk

Terugkoppeling vergadering

Bijgevoegd: oplegnotitie
b/Iage

Terugkoppeling 80 12 februari

Bijgevoegd: oplegnotitie +2
bqiagen

Convenant bodem

Bijgevoegd: oplegnotitie
bijiage

Bijeenkomst ILG en water

agenda

Openingenvaststelling

Onderwerp
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H. Cohen Stuart

4.

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

•1

1

trekker

3.

2.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADV1ESGROEP LANDELIJK GEBIED

..

-

-

-

-

Tar bespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname/
tar informatie

Tar kennisname/
tar informatie

Terkennisname/
ter informatie

Omschrijvzng

-

-

-

—

Instemmen met hot voorstel om eon werkgroep in hot leven te
roepen die de meerjarenagenda ILG uitwerkt, evenals plannen
van aanpak voor de gezamenlijke grondstrategie en de
ontwikkeling van een meerjarenperspectief voor DLG. De
voorstellen worden voor de zomer besproken in do
Adviescommissie LG;
Instemmen met hot voorstel om voor mei 2009 eon analyse ult
te voeren van do zelfevaluatie en het verslag van do
gesprekkon van do visitatiecommissie, en do bevindingen
daaruit op Iandsdelig en Iandolijk niveau te bespreken. Do
bij hot opsteUen van de

Kennis nemen van do terugkoppeling van het bestuuriijk overleg
van 12 februari met minister Verburg.

Kennis nemen van het Convenant bodem,

Kennis nomen van de tweede bijeenkomst ILG en water.

Beshspirnt/advies

-

Vergadering: 26 maart 2009
Tijdstip:
14.00 16.00 anr
Locatie:
Provinciehuis Utrecht
Rijnsweerd

Th. Hofs /
L. van Vilet

7.

Lopende verplichtingen
Bqgevoegd: oplegnotitie + 8
bagen

Onderwerp
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trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

Tar bespreking/
tar besluitvorming

Omschrijving

De BALG stemt in met het Feitendocument, d.wz: da
varwerking van de cijfers van de lopende verplichtingen is
correct; dit onder het voorbehoud dat PWC de splitsing voor het
bedrag aan verplichtingen PB voor 2013 en na 2013 accordeert
(voor 1 april 2009 duidelijk). Zichtbaar wordt dat er landelijk aen
tekort is van € 153,3 mm, En aen overschot van € 86,2 mmn, De
7 dekkingsbronnen worden geaccordeerd als technischa
dekkingsmogelijkheden en de actoren (rijk of provincie) zullen
voor de financiële dekking zorgen. Hat feitendocument wordt
tar vaststelling voorgelegd aan de Adviescommissie LG op 16
april 2009 en dient als basis voor de uit te werken scenario’s;
De BALG neemt kennis van de beschreven scenario’s in hat
Scanariodocument, als vertrekpunt voor de vervolgbestuurlijke
discussie over de doorwerking van hat rastereride tekort in de
ILG-bestuursovereenkomsten,
Hat tekort op de lopende verplichtingen is een van de
onderwerpen van hat recent gestarte overleg IPO-LNV over de
financiële knelpuntan ILG. Het onderwerp zal daarin
meegenomen worden, Aan de BALG wordt voorgelegd of een
nadere voorbereidingsgroep voor hat onderwerp lopende
verplichtingen nodig is, Ofwel de scenario’s zijn voldoende
heldar om aan indicatieve keuze op te baseren, of er is
behoefte aan een nadere set van criteria voor afweging. In hat
laatste geval wordt voorgesteld daze taak mae te gevan aan de
bestaande werkgroep voor financiële knalpunten.

meerjarenagenda ILG;
Bovenstaande voorsteen tar instemming aan de
Adviescommissie Landelijk Gebied voor te leggen.

Beslispamtfadvies

-

Verga4eriug Z6rnaart 2009
Tjdstip
1400 1600 uur
Locatie
Provmciehuis Utreeht
Rjjnsweerd

R. Klopstra /
F. Hoekstra /
H. Cohen Stuart

0. Agterberg/
M. Pebesma

E. de Nooijer/
F. Voogd

E. Lubberink/
H. Menninga

8.

9.

10.

11.

+

2

Beheer
Bijgevoegd: oplegnotitie
bqlagen
+

Omvorming Programma
2

Werkwijze verwerken
aanpassingen ILGbestuursovereenkomsten
Bijgevoegd: oplegnotitie + 3
bijiagen

Verkoop BBL ten behoeve van
VINAC
Dit agendapunt komt te vervallen,
schuift door near een volgende
vergadering.

Midterm review ILG
Bijgevoegd: oplegnotitie
bijlagen

Onderwerp
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trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

-

-

Terkennisname/
terinformatie/
ter bespreking!
ter besluitvorming

Terbespreking!
ter besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie

Onischrijving

-

-

-

-

-

-nstemmen met het voorst& om de gebiedscoordinatoren voor
het opstellen van de collectieve beheerplannen uiterlijk 30 aprU
2009 aan de projectleiding kenbaar te maken;
instemmen met het voorstel het beheer van de DKN
gezamenlijk op te pakken via het GBO-provincies (bijlage 1);
Het principebesluit nemen om het beheer van de
subsidieverordening(en), protocollen en de Index Natuur en
Landschap neer te leggen bij de BALG-werkgroep Uitvoering
Natuurbeheer;
Kennis nemen van de mondelinge toelichting op de voorlopige
resultaten van de berekeningen van de Commissie Van Dijk;
Instemmen met het voorstel over de certificering (bijlage 2) en
de vervoig aanpak voor het instellen van een Iandelijke
certificeringscom m issie;
Twee vertegenwoordigers van de provincies aan te wijzen om

-

instemmen met hierboven besehreven werkwijze voor de
verwerking van de aanpassingen in de ILG
bestuursovereenkomsten;
Instemmen met genoemde vervolgstappen.

Kennis nemen en desgewenst bespreken van bijgevoegd voorstel
voor de aanpak van de midterm review van het ILG.

Beslispunt/advies

Vergadering: 26 maart 2009
Tijdsbp
1400-1600 uur
Locatie
Provrnciehuis Utrecht
Rijnsweerd

Landschap
Bijgevoegd: oplegnotitie
bfIage

J. Huneker

E. de Graaff

14.

15.
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Projectplan “Countdown 2010
voor WBE’s” van SBNL
Bqgevoegd: oplegnotitie +3
bijiagen

J. Huneker

13.

+

1

1

Natura 2000
Bijgevoegd: oplegnotitie
bijiage

E. Lubberink

12.

+

Zeifrealisatie natuur en
recreatie door agrarische
ondernemers
Bjgevoegd: oplegnotitie + 1
bijlage

trekker

Agpt.

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

Tar bespreking!
ter besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname/
terinformatie/
tar bespreking!
tar besluitvorming

-Tar besluitvorming

-

-

-

Qmschrijving

Kennis nemen en bespreken van de stand van zaken van de
aanpak van de problematiek van ammoniak en Natura 2000; en
Kennis nemen en bespreken van de voortgang van bet
opstellen van de beheerplannen.

Kennis nemen van bet concept-Plan van aanpak Meer boeren
als natuurondernemer’ (bijlage 1);
Instemmen met het voorstel om deel te nemen aan het project
door een financiële bijdrage volgens een door de BALG vast te
stellen verdeling;
Instemmen met het voorstel om een BALG-lid at te vaardigen in
de stuurgroep en twee provinciale medewerkers in de
projectgroep.

-

-

-

-

Instemmen met het voorstel voor het insteflen van een
Stuurgroep Landschap;
Instemmen met bet plan van aanpak voor bet in kaart brengen
van de glob&e financieringsbehoefte van het iandschap;
Instemmen met een bijdrage van 16.250 euro (exci, BTW) per
provincie;
Instemmen met hat onderbrengen van de kassiersfunctie bij bet
IPO-secretariaat.

De BALG wordt verzocht een standpunt in te nemen over
cofinanciering van het projectplan door provincies.

-

—

-

-

zftting te nemen in bet Coördinatieteam Voorlichting SNL.

Beslispuntladvies

-

Vergadqring: 26 maart 2009
14.00 16.00 uur
Tijdstip:
Provmciehuis Utrecht
Locatie:
Rijnsweerd

S.

16.

A. Steegstra /
Van der Lubbe

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

18.

19.

20.

Bijgavoegd: oplagnotitie + 3
b/Iagen

Werkplannen BALGwerkgroepen

Bijgevoegd: oplegnotitie + 3
bylagen

Duurzame veehouderij

bijlage

Bijgevoegd: oplegnotitie + I

Probleemgebieden

Bijgevoegd: oplegnotitie

Uitputting POP

Bijgevoegd: oplegnotitie + 2
bijiagen

Health check: POP

Onderwerp
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H. Cohen Stuart/
W. de Bruijn

17.

H. Cohen Stuart

MeIis/

trekker

AgpL

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

-

-

Ter bespreking!
tar besluitvorming

Tar kennisname/
tar iriformatia

Tar bespreking/
tar besluitvorming

Tar baspreking/
tar besluitvorming

Terbespreking!
tar besluitvorming

Omschrijving

I

Kennis nemen van da problemen rond de koppeling tussen
probleemgebiedensubsidie en subsidie agrarisch natuurbeheer;
De IPOAdviescommissie Landelijk Gabled voorstellen dit punt
te agenderen voor het bestuurlljk overleg met de minister van
LNV op 28 mel a.s.

Kennis nemen van de stand van zaken bij de uitputting van hat
POP;
Bespreken van de geformuleerde remedies;
Instemmen met het voorstel dat het TPO een voorstel
form uleert voor hat aanpassen van de gemakate afspraken
over de verdeling van middelen.

Kennis nemen en bespreken van de voorsteHen voor nadere
invulling van de nzet voor de health check;
Kennis nemen van het komende traject.

-

Vaststellen van de bijgevoegde werkplannen van de BALG
werkgroepen voor 2009;
Besuiten over het voorzitterschap van de werkgroep
andschap;
Instemmen met het voorstel om de vertegenwoordiging van de
provincies bij de begeleiding van hat onderzoek van Alterra
naar verankering van de EHS neer te leggen bij de werkgroep
natuurbeheer.

Kennis nemen van hat initiatief van LNV op het onderwerp
duurzame veehouderij.

-

-

-

-

Beslispuntiadvies

Vergaderlng: 26 maart 2009
1400-1600 uur
Locatie
Provindehuis Utrecht
Rijnsweerd

Tjdst1p

M. Lap

21.
Ter kennisname/
ter informatie/
ter bespreking!
ter besluitvorming

Omschrijvmg

Besbspunt/advies

Vergadering: 26 maart 2009
1400-1600 uur
Tijdtip
Provineiehuis IJtrecht
Locatie:
Rijnweerd

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
Dinsdag 19 mel 2009
13.00-15.00 uur
Toon Peterszaal, Utrecht

Rondvraag en sluiting

Vers lag BALG 12 februari 2009

Onderwerp
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22.

trekker

Agpt

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

0. Beukema

M. Bloem

M. Kroot

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

M. kroot

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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trekker

Agpt.

+

3 bijlagen

ILG: visitatie

Health Check GLB
Bygevoegd; oplegnotitie ÷2 bjIagen

Nulmeting op kaart
Bijgevoegd: oplegnotitie

Omvorming programma beheer
Bijgevoegd; oplegnotitie + 1 bijlage

-

-

-

-

-

-

Ter kennisriame/
ter informatie/
terbespreking!
ter besluitvorming
Terbespreking/
ter besluitvorming

Ter bespreking/
ter besluitvorming

Ter kennisname!
ter informatie/
terbespreking/
terbesluitvorming

Terkennisname/
ter informatie

Onischrijving

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Terugkoppelingen en terugblikken
Bestuurlqke conferentie 15 april
IPO-adviescommissie 16 april
Neerslag DO Beukema-Wouters 7
mel
Bijgevoegd: 1 bijlage
Financiële strategie
Mondeling of stukken worden tydens de
vergadering uitgereikt.

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLIK GEBIED

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kennisnemen van de resultaten van de commissie van Dijk,
Bevestiging dat de concept-kaarten bij het natuurbeheerplan
uiterlijk op 31 mel bij DR kunnen worden aangeleverd.
Kennisnemen van het Europa-traject en afspraken maken over
het leveren van juridische en technische capaciteit voor het
Europa-traject
Kennis nemen van de stand van zaken.
Kennis nemen en bespreken van de voostellen van de
werkgroep pMJP.
Kennis nemen van het beoogde bestuurtijke overleg over NOK.
Kennis nemen van de verzending van de brief van minister
Verburg aan de Tweede Kamer,
Instemmen met het voorstel voor financiëie bijdragen van de
provincies aan de financiering van POP-N U.
Bespreken van de resultaten uit de werkgroep pMJP, en
prioriteren van de voorgestelde acties;
Bovenstaande voorstellen ter instemming aan de
Adviescommissie_Landelijk_Gebied_voor te_leggen.

Kennis nemen van de terugkoppellngen uft diverse overteggen.

Beslispunt/advies

-

Vergadering: 19 mel 2009
Tijdstip:
13.00 15.00 uur
Locatie:
Lniversiteit Utrecht
Toon Peeterszaal

H. Cohen Stuart

J. Hunker

J. Huneker

H. Cohen Stuart

11.

12.

13,

14.
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Accountantscontrole: commissie van
toezicht
Mondeling of stukken worden tijdens de
vergaderirig uitgereikt
Staatssteuninventaris/rapportage
Bijgevoegd: oplegnotitie +2 bijlagen

LNV

10.

Soortenbeleid:
Leefgebiedenbenadering
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1 biflage
Duurzame veehouderij:
uitvoeringsagenda
Bijgevoegd: oplegnotitie +2 bJIagen

Natura 2000
Bijgevoegd: oplegnotitie

Overleg Piersma-Bloem
Bijgevoegd: oplegnotitie ÷ 1 bijlage

H. Cohen Stuart

I.

I

-

-

-

-

-

-

Tar kennisname/
ter informatie/
tar bespreking/
tar bes/uitvorming

Tar kennisname/
ter informatie

Ter kennisname/
tar informatie

Ter bespreking/
ter besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie

Omschrijving

9.

Onderwerp

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

—

—

-

—

-

najaar.

een nader voorstel opstelt, te bespreken in hat

het voorstel aan de werkgroep dat de werkgroep

LNV

rapportage in 2009 rechtsreeks aan te leveren aan

DLG toestaan om de benodigde gegevens voor de

hat voorstel aan de werkgroep dat de provincies

Instemmen met het advies van de werkgroep Europa om de
IPO-adviescommissie te adviseren de Uitvoeringsagencia wel

Uitvoenngsagenda duurzame veehouderij

Kennis nemen van de inhoud van de concept

Kennis nemen van stand van zaken soortenbeleid

Kennis nemen van de stand van zaken

o

o

in te stemmen met het advies van de werkgroep pMJP over

Kennis nemen van de actielijst en desgewenst bespreken van
punten die aandacht vereisen.

Beslispunt/advies

-

Vergadering: 19 mel 2009
13.00 15.00 uur
Tijdstip:
Universiteit Utrecht
Locatie:
Tooii Peeterszaal

H. Cohen Stuart

M. Lap

16.

17.

BALG 19 mei, Pagina 3 van 3

18.

H. Zwets!oot

trekker

15.

—

Agpt.

BALG 26
2009
-

-

Ter kennisname/
ter informatie/
tar bespreking/
ter bes!uitvorming

Tar kennisname!
tar informatie

Terbespreking/
ter besluitvorming

-

-

-

werkroep pMJP

Kennis nemen van

Toon Peterszaal, Utrecht

de resultaten

Kamerleden over het ILG
van

hat overteg in de

Kennis nemen van de opzet van de bijeenkomst met

onder “voorstel”,

Een keuze rnaken voor een van beide opties 1 en optie 2; zie

niet voor de uitdagingen of de bijiage.

te tekenen, maar alleen te tekenen voor de tekst in het kader,

Beslispunt/advies

-

Vergadetig: 19 mei 2009
Tijdstap
£3 04) 15.09 uur
Locate
Umversiteit Utreeht
Thon Peeterszaal

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
Dinsdag 3 september 2009
13.00-1 5.00 uur

maart

Rondvraag en sluiting

Versiag

Bijeenkomst voor Kamerleden
+ I bijiage

Bijgevoegd: oplegnotitie

Bijgevoegd: oplegnotitie ÷ 1 bijlage

-

Omschrijving

Detachering provincieambtenaren
Regiebureau POP

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBJEI)

Terugblikken op overleggen

M. Bloem

M. Bloem

E. Lubberink

4.

5.

6.
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SNL

Mondeling

Overleg BALG/Management LNV

Bijgevoegd: Oplegnotitie÷ 3 bijlagen

Vooruitblik op 80

G. Beukema

3.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

Onderwerp

1.

trekker

2.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBWD

Ter kennisname/
ter informatie/
ter besprekingl
ter besiuitvorming

Ter kennisname/
ter informatie

Omschrijving

5.

4.

3.

Instemmen met de voorstellen met betrekking tot de

2.

met het voorstel

2010

tussen_de_BALG-werkgroep_Europa_en_het_PCO_OPB;

probleemgebiedenvergoedingen en flet akkerrandenbefleer,
en daarvoor op korte termijn een overleg te organiseren

Instemmen met het voorstel over de verdeling van de
modulatiegelden over de provincies met betrekking tot de

Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de
goedkeuring van het stelsel door de EC en de minister LNV:

ILO.

eenmalig te bekostigen uit

om een eventueel tinancleel
de BTW-compensatiegelden voor het

tekort voor ganzenbeheer in

Instemmen

norm kostensysteem;

uitvoeringskosten voor

de ontwikkellng en het beheer van de
Digital Keten Natuurbeheer en het beheer van het

Instemmen met de atspraken die zijn gemaakt met de
LNV op 9 jull 2009 over de invoering van SNL.
minister

Kennis nemen van de bijgevoegde conceptverslagen

1.

•

Deslispuntladvies

-

‘ergadering: 1 september 2009
Tijdstip:
13.30 16.00 uur
Academiegebouw Ltrecht
Locatie:
Opzoomerkamer

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

J. Huneker

7.

8.

9.

tar bespreking/
ter besluitvorming

Soortenbeleid
Bijgevoegd: Oplegnotitie ÷2 bqlagen

Tar kennisname/
ter informatie/
tar bespreking/
ter besluilvorming

Omschrijving

Tar kennisname/
tar informatie/
tar bespreking!
tar besluitvorming

Verkiaring van Linschoten
Bijgevoegd: Oplegnotitie + 3 bqIagen

Onderwerp

Steunpunt Nieuwe Natuur (SNN)
Bi)gevoegd: Oplegnotitie+ 1 bIage
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trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROLP LANDELIJK GEBIED

—

a

a

•

a

1.

3.

2.

Instemmen met het voorstel

de financiering
hat aanbod van LNV te accepteren

Kennis nemen van bet voorstel van LNV voor
van het soortenbeleid

kennis nemen van de toelichting van de beer De Raad
beantwoorden van de vraag of IPO/provincies willen
deelnemen in de stuurgroep van SNN
beantwoorden van de vraag of provincies bereid zijn (00k
financleel) bij te dragen aan bet jaarlijkse symposium Samen
voor natuur.

doen voor vertegenwoordiging door een deskundige op
juridisch_terrein_vanuit_de_provincies

activiteiten op dat gebied
e
in het kader van de uitwerking van hat 2
onderdeel,
Maarregelen voor ecu volledige grandwaardevergoeding voorstellen

instemmen met het voorstel dat in het kader van de uitwerking
van het 1 e onderdeel, inforineren, stitnuieren en borgen van
fisnctieverandering een iriventarisatie plaatsvindt van provinciale

Linschoten aan minister Verburg

Kennisnemen van de stand van zaken en procedure met
betrekking tot de instelling van de certificeringscommissie;
7. Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de
afrondende werkzaamheden van bet project OPB tot 2010;
nstemmen met hat voorstel om één formatieplaats in de
8.
functie van senior-adviseur bij het !PO-secretariaat te creëren
voor de uitvoering en bet beheer van SNL en de werving van
kandidaten in september te starten;
9. Voor 2010 een werkbudget in het kader van SNL in de IPO
begroting op te nemen van €100.00O,- en voor de jaren erna
een_jaarlijks_werkbudget_van_€50,000,--;
1. kennis nemen van hat aanbieden van de Verkiaring van
6.

Beslispunt/advies

Vergadering: 1 september 2009
1330-1600 nur
Tijdtip
Locatie
Academiegebouw Utrecbt
Opzoomerkamer

H. Cohen Stuart

MTR

tar bespreking!
tar besluitvorming

tar bespreking!
ter besluitvorming

Nationale Landschappen
Bijgevoegd: Oplegnotitie ÷2 bijlagen

1 bijlage

/E. de Oraaff

-

+

tar bespreking!
tar besluitvorming

Transformatieopgave
rijksbufferzones
Bijgevoegd: Oplegnotie

/ E. cia Graaff

.

•

Ter kennisname/
ter informatie/
terbespreking!
ter besluitvorming

Evaluatie opvangbeleid
overwinterende ganzen en smienten
Bijgevoegd: Oplegnotittie ÷ 2 bijlagen

J. Weiinghof

1
2.
•

.

•

•

•

•

•

•

Ter kennisriame!
ter informatie

Omschrijving

Natura 2000
Mondellng

Onderwerp

Kennis nemen van het onderzoeksvoorstel referentiekader
evaluatie Nationate Landschappen (bijlage 1);
het
IPO-reactie
op
concept
met
de
instemmen
b&eidsevaluatie
cie
voor
referentiekader
onderzoeksvoorstel
Nationale Landschappen (bijlage 2);
KennIs nemen van het rijksvoorstel voor het vervoig op de
pilotstudie naar de operationalisering van kernkwahteiten van de
Nationale_Landschappen.
nabespreken van de bijeenkomst op 25 augustus
voor zover na 25 augustus nog nodig, instemmen met:
het op korte termijn starten van overeg met LNV

Instemmen met hat IPO-voorstel om de gebieclsakkoorden voor
de rijksbutterzones op te nemen in de gebiedsagenda’s en
MRT-programma’s.

Kennisnemen van de problemen rond de afwikkeling van de
aanvragen 2007-2009,
Kennisnemen van het evaluatierapport over het opvangbeleid
2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten.
Akkoord gaan met de voorgestelde aanbveIingen als inbreng
van het PO in de bespreking van het evaluatierapport in de
bestuurlijk overleg Beleidskader Faunabeheer van 5 oktober
2009.

Kennis nemen van de toelichting van Maine Bruirisma

Beslispuntfadvies

-

Vergadering: 1 september 2009
13.30 16.00 uur
Tijdstip:
Academiegebouw TJtrecht
Locatie:
Opzoomerkamer

J. Huneker

trekker
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14.

13.

12.

11.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

H. Cohen Stuart

H. Cohen Stuart

0. Bijlsma/H. Cohen
Stuart

M.Kroot

15.

16.

17.

18.
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trekker

Agpt.

+ 2

bijlagen

VisitatieILG
Vervalt, wordt doorgeschoven naar de
volgende vergadering

Aanpassingen
bestuursovereenkomsten
Bijgevoegd: oplegnotitie +2 bijlagen

ILG-rapportages 2008: analyse DLG
Bijgevoegd: oplegnotitie +2 bijlagen

Lrond
Bijgevoegd: oplegnotitie

Onderwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

ter bespreking/
fer besluitvorming

ter bespreking/
ter besluitvorming

ter bespreking!
terbesluitvorming

Omschrijving
de

en

eeri

lLGrapportages, waarbij provincies op 1

rapportages aanleveren

provmcies

de

conclusies van

de
BALG op 1 september, aan de leden van

landmeterhectares en bijbehorende middelen

voorgenomen inzet van de provincies met de

ter vergadering een korte inventarisatie te maken van de

kennis nemen van het voorstel van LNV

MTR.

voorgelegd voor het bestuurlljk overleg van oktober over de

niet in te stemmen met het voorstel van LNV om €40 miljoen
en 1000 ha aan het ILG te onttrekken.
kennis nemen van:
•
de resultaten van de analyse door DLG over de ILG
rapportages over 2008
.
de conclusie dat uitgaven en prestaties nog niet op
schema_liggen.
•
instemmen met de voorstelleri voor aanpassing van de
ILG-bestuursovereenkomsten zoals opgenomen in de
bijiage

•

•

•

de

de IPO-adviescommissie LG een aangepaste notitie wordt

vergadering van

bijeenkomst op 25 augustus en

het voorstel dat naar aarileiding van de resultaten van de

-

het aanstellen van een projectielder vanuit IPO

.

2010.

sluitingsdatum voor de cijfers wordt gehanteerd van 1 januari

detinitieve

het tijdstraject voor
april de

.

.

Beslispuntladvies

-

Vergadering: 1 september 2009
Tijdstip:
13.30 16.00 uur
Locatie:
Academiegebouw litrecht
Opzoomerkamer
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•

•

kennis nemen van de presentatie van LNV
een uitspraak doen over medewerking door de provincies bij het
verder invullen van de module

Presentatie panoramafoto’s

P. Sinnige

22.

Ter kennisname/
ter informatie/
ter bespreking/

Comité van Toezicht ILG

H. Cohen Stuart

21.

•

Kennis nemen van de conceptbrief van het Groenfonds aan de
provincies.
Uitspraken doen over de wenselijkheid van (een van> beide
•
opties.
Zie oplegnotitie, wordt nagezonden.

1 bijlage

Ter kennisname/
ter informatie/
ter bespreking/
ter besluitvorming

+

Saldi Groenfonds
Bijgevoegd: oplegnotitie

HCohen Stuart

20.

BeslispnntJadvies
1. Kennis nemen van de stand van zaken bij de diverse onderdelen
van het project normkosten inrichting
Met betrekkinp tot routenetwerken:
2. Kennis nemen van het felt dat afspraken voor aanpassing van
normkosten voor routenetwerken dit jaar niet meer worden
verwerkt in de ILG-bestuursovereenkomsten
3. In relatie daarmee: bespreken van de vraag of het wenselijk is
om het beleidsdoel routenetwerken geheel uit het ILG te halen en
over te hevelen naar de provincies
Met betrekkina tot EHS:
4. Kennis nemen en desgewenst bespreken van de keuze om voor
de normkosten inrichting EHS ult te gaan van een benadering via
inrichtingspakketten
5. Bespreken van de in de begeleidingsgroep voorgestelde wijze
waarop ILG-budgetten voor inrichting EHS kunnen worden
berekend; in dat verband een uitspraak doen over de wenselijkheid
van provinciespecifieke budgetten voor inrichting EHS
emeen:
6. Niet instemmen met hat voorstel van LNV om in de vier
onderdelen van de normkosten inrichting geen posten onvoorzien
op te nemen.

1

Omschrijving
Ter kennisname/
ter informatie/
ter besprekingl
ter bes/uitvorming

H. Cohen Stuart

19.

Onderwerp

-

Veigadering: 1 september 200.9
13.30 16.00 uur
Tijdstip:
Academiegebouw Utrecht
Locatie:
Opzoomerkamer

Normkosten inrichting

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELJJK GEBIED

M. Bevelander/H. Cohen
Stuart

23.

A. Gehrels/H. Cohen
Stuart

M. Lap

26.

27.

2 bqlagcn

Recreatiebeleid LNV: “Genieten van
buiten”
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1 biflage

Natuurlijk
Iukt hat
Bijgevoegd: oplegnotitie + 1 biflage

Mededeling werkconferentie

Bijgevoegd: oplegnotitie +2 bijlagen

Verspreid liggend glas

Bijgevoegd: oplegnotitie +

gebied

Basismodel informatie Iandelijk

Onderwerp

Versiag BALG 18 juni 2009
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H. Cohen Stuart

25.

24.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBJEI)

-

Tar kennisname/
tar informatie!
tar bespreking!
tar besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie

Tar kennisname/
tar informatie

tar bespreking/
tar besluitvorming

ter besluitvorming

Tar kennisname!
ter informatie/
tar bespreking/

tar bes!uitvorming

Omscbrijving

•

•

1.

kennis nemen van
de notitie “Genieten van buiten”, recreatiebeleid ministerie
en de conceptreactie van hat IPO
de vervolgactie.

LNV

.Kennis nemen van het plaatsvinden van de werkconferentie
Natuurlijk Iukt hat op 12 oktober.

Opdracht geven voor de start van een interprovinciaal project
“Nulmeting op Kaart Fase 2” te starten
2. Kennis nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van de
provinciale prestatieovereenkomsten met DLG (PPOV’s)
3. Opdracht geven voor de start van een project “analyse van de
informatiebehoefte van provincies.”
4. Qpdracht geven tot kwartier maken Programma “Geo
informatie: stroming in de keten Iandelijk gebied’ in
samenwerking met LNV en DLG
5. Afspreken wie voor deze onderwerpen binnen de BALG
portefeuillehouder wordt.
•
Instemmen met acties provincies in aanpak verspreid glas cf.
rijksbrief en bevorderen indienen van voorbeeldprojecten voor
sanering;
• Instemmen met informeren van de adviescies Landelijk gebied
en Ruimteiijke ontwikkeling en Wonen.

1.

Beslispuntfadvies

-

Vergadering: 1 september 2009
fijdstip:
13.30 16.00 uur
Locatie:
Academiegebouw Utrecht
Opzoomerkamer

trekker

Onderwerp

Rondvraag en sluiting
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28.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLJK GEBIED

DATUM, TIJD & LOCATI VOLGEND OVERLEG:
18 & 19 november
BALG Tweedaagse

Omschrijving

Locatle

Beslispunt/a4vies

Opzoomerkarner

1330-1600 nur
Acadennegebouw Utrecht

Tijdstip

Vergadering: 1 september 2009

I

Jan Wellinghof

5.

—

+

1 bijlage

Omvorming Programma Beheer
Bijgevoegd: oplegnotitie ÷ 5 bijlagen

Bijgevoegd: 3 bijlagen

oktober

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Terugblik op bijeenkomst met
kamerleden 6 oktober en BO 7

Onderwerp

Ganzenproblematiek
Bijgevoegd: oplegnotitie
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Erik Lubberink
Margot Kroot

G. Beukema

2.
3.

4.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLJK GEBIED

ter bespreking!
ter besluitvorming

Ter kennisname/
ter informatie/
terbespreking!
ter besluitvorming

Mondeling

Omschrijving

-

-

-

Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de
besluitvormingsprocessen;
2. Instemmen met de interprovncfaIe richtlijn voor subsidiering
van gebiedscoOrdinatoren en de organisatiekosten van AN Vs
(bijlage 1);
3. Bespreken van en standpuntbepaling over het principe dat
beheertypen die op de beheertypenkaart zijn opgenomen
recht geven op beheersubsidie (bijlage 2);
4. Instemmen met bet voorstel om, onder regie van de BALG
werkgroep Natuurbeheer, een adviesgroep in te stellen die
adviseert over de ontkoppeling van de probIeemgebieden
vergoeding van het SNL-agrarisch natuurbeheer (bijlage 3);
5. Kennisnemen van de brief van VBN(bijlage 4) en
instem men met het voorstel om vanuit het Po een reactie te
verzorgen conform de gegeven toelichting.
Kennis nemen van:
De problemen rond de afwikkeling van de aanvragen 20072009
Het streven naar een oplossingsrichting
De tekst van het voorstel in bet bestuurlijk overleg van 7
oktober
De terugkoppeling ult het BO voor wat betrett de
1.

Beslispunt/advies

-

Vergadering: 13 oktober 2009
12.30 16.00 uur
Tijdstip:
Locatie:
Vredenburg 19, Utrecht

Integratie Natuurwetgeving
Oplegnotitie + 4 bijlagan

Doorwerking EHS
Oplegnotitie+ 1 biflage

Jeroen Hunekar

Rik Tuller

Erik Lubberink

7.

8.

9.
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MTR
Oplagnotitia +2 bijlagan

Natura 2000

Jan Sanders, Maine
Bruinsma, Jeroen
Huneker

6.

Onderwerp

trekker

Agpt

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLIK GEBJED

Ter kennisname/
tar informatie/
terbespreking/
tar basluitvorming

tar baspreking/
tar besluitvorming

Tar kennisname/
tar informatie/
tar bespreking/
tar besluitvorming

Omschrijving

*

*

a

•

•

•

begrenzing ENS/hot ecologische functionoron van do ENS
door eon externo onathankelijke ecologische deskundige
to laten booordelen,
Kennisnemen van do concept-projectopdracht MTR voor
hat gezamenlijke trajoct van LNV en IPO (bijlagen 1 en 2);
Kennisnemen van do terugkoppeling uit hot bestuurlijk
ova rleg van 7 oktobor 2009;
Bospreken van de aanpak in intorprovinciaal verband on
afspraken makon over do randvoorwaarden aan do hand
van eon toolichting ter vergadering;
Do IPO-projoctgroop MTR vorzoeken om do
intorprovincialo aanpak op hoofdlijnen uit to werken tot eon

voorstol om provincies te vragen do voorgenomen (her->

Instemmen met de adviezen van de PO werkgroep Nb-wet en de
IPO werkgroep FF-wet (bijlage 1) over do beslisnota integratie
natuurwetgeving.
Kennis nemen van hat proces en do planning van hat LNV-project
Integratie Natuurwetgeving.
Kennis nemen van de IPO-projectorganisatie
•
Onderschrijft u het in do notitie onder paragraaf 3
beschreven streefbeeld van do ENS?
a
Onderschrijtt u do in do notitie onder paragraaf 4
beschreven gevolgen van een keuze voor het streefbeeld
van do EHS?
a
Bent u hot cans met de in do notitie in paragraat 5
voorgestolde wijzo van implementatie? Stemt u in met ons
*

Beslispunt/advies

Vergadering: 13 oktober 2009
fajdstip
1230-1609 uur
Vredenburg 19, Utrccht
Locatie:

Herman Cohen Stuart

Evehne de Graaf

Herman Cohen Stuart,
Ton Cornelissen

Many Bloem

M. Lap

10.

11,

12.

13.

14.

Innovatle in de Iandbouw
Oplegnotitie + 1 bijlage

tinanciering Iandschap

Conceptrapportage vooronderzoek

Numeting op Kaart
Oplegnotitie + 1 bjIage

Onderwerp

Versiag BALG 18 juni 2009

Voorbereiding BALG-tweedaagse
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trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

-

Ter kennisname/
ter informatie/
ter bespreking!
ter bes!uitvorming

Terkennisname/
ter inforrnatie/
ter
bespraking/ ter
besluitvorming
-

Ter kennisname/
ter informatie/
ter besprekingi
ter besluitvorming

Omschrijving

Kennlsnemen van de quick scan “Provinciale
Iandbouwinnovatie initiatieven”.
2. Instemmen met de conclusies van de BALG-werkgroep Europa
en agenderen van de quick scan voor de volgende vergadering
van de Adviescommissie Landelijk Gebied.
3. de BALG-werkgroep Europa opdracht geven om middels een
speciale werkgroepbijeenkomst een gezamenlijke aftrap te
organiseren om de mogelijke rol van de provincies in het
innovatieproces te verkennen, en daarbij externe experts op dit
vak uit te nodigen.
1.

Kennis nemen van
•
De voorstellen van NOK zoals door LNV voorgelegd in het
bestuurlijk overleg van 7 oktober met minister Verburg
•
De aandachtspunten voor de bestuurlijke POdelegatie
• De resultaten van het bestuurlijk overleg voor wat betreft
NOK

BeslispunlJud

‘Vergadering: 13 oktober 2009
Tijdshp
1230 —1600 uur
Locatie:
Vredenburg 19. Utreclit

trekker
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15.

Agpt.

Rondvraag en sluiting

Ondêrwerp

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

•

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
18 & 19 november
BALG Tweedaagse, Drenthe

I

Omschrijving

Deelname aan de werkgroep prioritaire gebieden

Beslispunh/advies

-

Vergadering: 13 oktober 2009
Tijdstip:
12.30 16.00 uur
Locatie:
Vredenburg 19, Utrecht
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[[

÷

9 b.jIagen

Ta. v. de taken provincie volgt nog eon
nazending

SNL
Bgevoegd; Oplegnotitie

E. Lubberink

6.

3 bi/Iagen

MidtermRevlew
8gevoegd: Op!egnotitie

E. Lubberink

5.
+

Bespreken strategie LG voor
heroveweging bestuurlijke inriubting
en voor decentralisatie
Btjgevoegd:

j

Oernngenvasstellinda__Mededelingen
Terugkoppeling bestuurlijk overleg 11
november en stand van zaken 8O
Natuur
Bjgevoegd:

G. Beukema

—-

4.

-

Ondcrwerp

G. Beukema

-

trekker

2.
3.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESCROEP LANDELIJK GEBIEI)

I

Tar kennisnarne!
ter informatie/
ter bespreking!
ter besluitvorming

--

Tar kennisname/
br inform atie/
ter bespre king!
ter besluitvorming

Mondeling

Mondeling

Omsehrijving
-

I

j

1’

Instemmen met bet Plan van Aanpak MTR voor het
gezamenljke traject van [NV en IPO (bijlagen 1 en 2);
2 Instemmen met het IPO-werkpan MTR voor de uitwerking
van do bjdragen van do provincies aan do MTR (bijlage 3);
3. Kennisnemen van de voorgestelde aanpak voor de
ontwikkeling van hot Geo-format MTR;
4
Instemmen met do benodigcbe ondersteuning n hot project
MTR en do gevraagde bijdrage van maximaal €12500,— per
proncie voor do dekkin van do kostentotlmei20l0.
1. Instemmen met de hoofdlijnen en uitgangspunten voor hot
aansturingspratocof provincies met uitvoerende diensten LNV,
het Handhavings- en controleprotocol en bbehorende
rnandaatbesluiten (bijlage 1);
2. Instemmen met hot Aansturingsprotocol provincies met
uitvoerende diensten LNV (bijlage 1.1);
3. Instemmen met bet handhavings- en controIebeled (bijiage
1.2);
4. nstemnmen met het mandaatbes{uit DR (bijtage 1 .3);
5, Kennisnemen dat or in interprovinciaal verband wordt gewerkt
aan_,
I

Besllspuntladvies

*

Vergadering: 18 november 2009
Tijdstip:
15.30 20.00 cur
Locatie:
Ilotel Bitter en Zoet Veenbuizen

M. Kroof

H. C. Stuart

HC, Stuart

H,C, Stuart

7.

8.

9,

10.

—

Onderwerp

+

4 bIagen

Particulier Natuurbeheer
Bgeuoegd:Oplegnotitie + 4 b(flagen

Normkosten inrichting
8(/gevoegd:Oplegnotitie

Nulnieting op Kaart
8gevoegd: Opfegnotitie+ 6 b(jlagen

—_______

Plan van aanpak visitatie ILG
8gevoogd: Oplegnotitie
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,

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

Ter kennisname/
for informatie/
for bespreking!
for besluitvorm,ng
Ter kerinisname/
for iriformatie/
ter besproking!
terbesluitvorming

Terkennisname/
ter inform atie/
tot bespreking/
for besluitvormin
Ter kennisriame!
for Thformatie/
for bespreking/
for beskiitvorming

Omschrijving

•

•

Kennis nemen van hot rapport van DLG over eon systeom en
bedragen voor normkoston inrichting
Besproken van do consequenties van hot rapport
•Instemmen met de verie_
I. kennis nemen en bespreken van do resultaten van do
inventarisatie van provinciaal beleid ten aanzien van
particulior beheer
2. hot doen van sugties veer beleid!chrichtenode
•

e

•

kennis nemen en evt. besproken van
do schrittelijke roactie van hot IPO op do voorstellen voor hot
80 van 7 oktober
do resultaton van hot ovorleg over NOK-behoor met LNV van 3
november
do voorstetlen voor hot 80 van 11 novomber
• do terugkoppeling uft hot BO
I

7.

6.

eon interprovinoiaal model voor eon prestatieovereenkomst

DRprovincies nieuwe stjl
eon interprovinciaal model voor do instructios b hot
mandaatbesluit DR
• eon mandaatbesluit toozichthouden AID
eon aangepast mandaatbesluit DLG.
Instemmen met hot voorstel voor do beheerorganisatie SNL
(bijlage 2).
Instemmen met hot voorstel om in 2010 voldoende provinciae
capacteit beschikbaar to stetlen em do implementatie van hot
nieuwe stelsel at to ronden.
1. Instemmen met heTivan aanpak anbevelingeri ILG
visitatiecommisslo
2 Bepaten van do belangrijkste ageridapunten veor do

•

Beslispunt/advies

-

Vergadering: 18 november 2009
Tijdstip:
15.30 20.00 ncr
LOLatEe
Hotel Bitter en Zoet Veenhuiien

M. Kroot

Onderwerp

Decentralisatie faunafonds
Brjgevoegd: Oplegnotitie + 10 bif1agen

Natura 2000
Bijgevoegd: Oplegnotitie
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12.

J. Hunaker

11.

L

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE AJ)VIESGROEP LANDELIJK GEBIED

Ter kenrii.sname/
tar informatie/
ter bespreking/
tar bestuitvorming

Tar kennisname/
tar informatie!
tar bespreking!
tar bes!uitvorming

Onmchrijving

Vergadering:

•

•

•

•

•

Belispunt/advies

18 november 2009
15.30- 20.00 uur
Hotel Bitter en Zoet Veeniiuizen

gezarnenhijke provincies
kennis nernen van de uitwerking van onderdeei 2, en
het baantwoorden van do in do notitie gestelde vragen
over onderdeel 2.
Kennis nemen van
do resultaten van het bestuurjk overleg Natura 2000 van 11
november.
de resultaten var hot debat i de Tweede Kamer op 12
november.
1. Kennisnemen van hot advies van do stuurgroep
decentralisatie Faunaforids.
2. Een advies form uleren voor Adviescomnissie lnzake:
de opbouw van hot lump sum bedrag voor de decentraHsatie:
o moot or in do lump-sum rekening worden
gehouden met eon autonome stijging van de
schadetegemoetkoniingen, of wordt or eon
procedureafspraak gemaakt om he bedrag aan to
passen na enkele jaren op basis van eon evaluatie
van do voorgaande jaren;
o moet or in de lump sum rekening worden
gehouden met hot
opbouwen van eon
egalisatiereserve om piekschades op to vangen.
do wijze waarop hot bedrag wordt doorgeleid naar do
provncies (via eon docentralisatie-uitkering of via do Algomene
uitkoring van hot provinciefonds);
do wijze waarop de provincies bet budget doorgeleiden aan het
Openbaar Lichaam Faunafonds (als één landelijk budget of als
12 afzonderlijke budgetten).
3. Instemmen met hot voorstel aan do Adviescommissie
Landelijk Gebied dd 10 december 2009 over do
clecentralisatie van bet Faunafonds,
3.
4.

Tijdstip:
Locatle:

trekker

Dick Mictiel

H. C. Stuart

16,

17.

Onderwerp

+

I b,ylage

Bestuurlljke vertegenwoordiging in
werkgroep Glastuinbouw en milieu
Bijgevoegd:Oplegnotitie

Toekomst van het GLB
B;jgevoegd:Oplegnotitie ÷ I btylage

POP uitputting
aqgevoagd.Oplegnotitie

Verdeling middelen POP.NU
8gevoegd:OpIegnotitie + 3 b4jlagon

Bijgevoegd:

Landschapscarnpagne
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H.C. Stuart

.-_---

I-IC. Stuart

15.

--

14.

13.Sandra/George

Agpi.

AGENflA
BREDE AIWIFSGROEP LANDEIJJK GEB1ED

‘j
Tar kennIsname/ tar
informafie/
tar
bespreking/ ter
besluilvorming
for baspraking/ tar
besluitvorming

Ter kennisname/
far informatie/

Tar kennisnarne/ter
tar
informatie/
bespreking/ tar
bestuitvorming

läelln

Ornscharijviag

—

-

-

3.

2.

1.

.

--

Bespreken van de hieronder gestelde vraag

Kennis nemen van de toehchting van Dick Michel
Bespreken van de conceptnotitie

de acties random de (onder)utputt:ng van POP-2

Instemmen met de voorstellen en de inzet voor hat verdere
overleg met LNV zoals benoemd in de toelichting.
Doze to communiceren met LNV, hetzij in antwoord op eon
aankomend schrijven van do minister, hetzij op eigen initiatief,
Kennis to nemen van achtergrondinformatie en bestuurljke
ahtsunten,
•
Kennis nemen van der stand van zaken ten aanzien van

Beslispunt!advies

Vergadering: 18 november 2(109
I 5.30 20.0(1 uur
Tijdstip:
hotel Bitter en Zoet Veenhuizen
Locatie:

trekker

—__

M. Lap

—

Onderwerp

Rondvraag en sluiting

-

—

-

----______

Tar kennisnnme/
tar informatie/
tar bespreking/
tar besiuitvorrning

Mand&ing

BOAG RO is akkoord

tar besprokThg/ter
besluitvorming

Omschrijving

Onclerschrijft u hoE n do nottieonderoaragraaf 3
beschreven streefbeeld van do EHS?
2. Onderschrijft u de n de notiDe onder paragraaf 4
beschreven gevolgen van eon keuze voor hot streefbeeld
van do ENS?
3. Bent u hot eons met do in de notitie in paragraaf 5
voorgestelde wjze van implementahe? Stemt U in met ons
voorste om provinces te vragen de voorgenomen (her-)
begrenzing ENS ihet ecologisch furictioneren van de El-IS
door een externe onafhanketijke ecologische deskundige
to aten beoordelen,

Ti.

Bes1ispunt/advie

—

Vergdering: 18 november 2009
Tijdstip:
I530 20.00 nur
Locatie:
Hotel Bitter en Zoet Veenhnizen

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
14 jartuari 2010
14.00 uur 16.00 uur

Versiag BALG 13 oktober 2009

Bjoevo&cd:

Ev&uatiewerkgroepenBALGen
eventuele wisselingen van de
portefeulilehouders

Beslisnotitiedoorwerking EHS
8/gevoegd: Opiegnotitie + 1 bijlage
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h—

21.

20,

18. 1S.Middelkarnp

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELJJK GEBJED

trekker
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tEZEL

Agpt.
Onderwerp

AGENDA
BRFDE ADVILSGROEP LANDEJ IJK GFED

Besllspunt/advies

Thtrecht___

Omsehrijving

Vergaderiug: 18 november 2009
fldstip
1530 2000 uur
Locatie:
Hotel I3itter en Zoet Veenhuizen

SNL
Bijgevoegd: oplegnotitie

Particulier Natuurbeheer
Bigevoegd: oplegnotitie + 3 b4ilagen

Margot Kroot

Herman Cohen Stuart

Gerard Beukema

Gerard Beukema

6.

7.

8.

1 bijlage
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TerugkoppeUng overleg met DLG 11
januari
Bijgevoegd:

Bi7gevoegd:

Grond

+

1 bijlage

5.

+

MidTermReview
Bijgevoegd: oplegnotitie

Erik Lubberink

Bijgevoegd:

4.

agenda
0
P
!!’9e
Mededelingen
Stavaza strategische discussie
provincles

Onderwerp

Gerard Beukema

trekker

2.
3.

i

Agpt

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELUK GEBIED

Mondeling

Mondeling

Ter kennisname/
tar informatie

Ter kennisname/
ter informatie

Ter kennisname/
ter informatie/
ter bespreking/
ter besluitvorming

Mondeling

Omschrijvrng

—

-

o

a

LNV

Dc resultaten van het overeg van 7 januari met

concept-PNB-regeiing

Dc reactie van het vakberaad grond op de

Kennis nemen van

Kennis nemen van de stand van zaken

Kennisnemen van de stand van zaken en voortgang van het
project MTR (bijlage 1);
Bespreken van de strategisch uitgangspunten met betrekking
tot de MTR.

B&ispuntladvies

-

Vet adering: l2januari 2010
Tijdstip:
14.00 16.00 uur
Locatie:
Provinciehuis Utrecht, Etage E5

Jeroen Huneker

Herman Cohen Stuart

Annemiek Canjels

Willem WUntjes

Many Bloem

M. Lap

9.

10.

11.

10.

11.

12.

Onderwerp

+

1 bijlage

Rondvraag en sluiting

-

ter

—

Ter kennisname/ ter
informatie/
tsr
bespreking/ tsr
besluitvorming

Mondeling

Tsr bespreking!
besluitvorming

Tsr kennisname/
ter informatie

Omschrijving

•

•

correctiegelden over de provincies

voor de verdeling van middelen PORNU en

nstemmen met do in bijlage 1 opgenomen voorstellen

Kennis nemen van do stand van zaken

&slispnntladvies

Vergadering: 12 januari 2010
fijdstip
1400-1600 aur
Locatie:
Provinciehuis Utrechi, Etage £5

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
4 Maart 2010, 14.00 uur 16.00 uur
Provinciehuis Utrecht, A405 ( Blauwe Kamer)

Strategische discussie GLB
Bijgevoegd:
Nazending
Presentatie CvT ILG
Bijgevoegd:
Evaluatie BALG-werkgroepen
Bijgevoegd:
Versiag BALG 18 november 2009

Health Check GLB
Bgevoegd:

Natura 2000
Bqgevoegd: oplegnotitie
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13.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELJJK GEBIED

1

j

Gerard Beukema

Gerard Beukema

Many Bloem

Many Bloemffhea Hofs

Waldina Huishof

Simon Middelkamp

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Onderwerp

+

3 bijlagen

SNL
Bijgevoegd: oplegnotitie +3 bqlagen

Natura 2000 en stikstof
Bigevoegd: oplegnotitie ÷ 1 biilage

Midterm Review 2010
Bijgevoegd: oplegnotitie

Evaluatie bijeenkomst directeuren
BALG en LNV

Terugkoppeling overleg Beukema
Wouters van 15 februari 2010
Bjgevoegd: oplegnotitie +2 bijlage

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Strategische discussie
Bijgevoegd:
Nazending
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trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELUK GEBIED

—

{

ter

Ten kennisname/ter
infonmatie/
ten
bespreking/ ter

Ter bespreking/
besluitvorming

Ter kennisname/ ter
informatie/
ten
bespreking/ ter
besluitvorming

Mondeling

Ter kennisname/
ter informatie/

Omschrijving

-

-

-

Bespreken van de strategie en mogelijke terugvalopties in het
MTR-proces (bijlage 1);
Instemmen met het IPO-werkplan MTR (bijlage 2);
Kennis nemen van de stand van zaken van het MTR-proces
(bijage 3).

Kennisnemen van de resultaten van dit overleg

—

over het concept-werkprogramma SNL voor 2010

De IPO-adviescommissie Landelijk Gebied positief adviseren

IPO werkgroep Nb-wet bij te betrekken.

bespreken, in het bijzonder de PAS, en daarbij de adviezen van de

De BALO wordt verzocht de stand van zaken Natura 2000 te

—

Beslispunt/advies

Yergadering: 4 maart 2010
1400-1600 uur
Tijdstap
Locatie:
Provinciehuis Utrecht, A405, Blauwe
Karner

Simon Middelkamp

Many B/oem

Theo Reijnders

11.

12.

13.

1 bijlage

BALG

Bijgevoegd: oplegnotitie
POP 2 Versnelling uitvoering
Bgevoegd: oplegnotitie

Evaluatie werkgroepen

Bijgevoegd: Oplegnotitie

Weidevogelverbond

Plan van aanpak evaluatie

Particuller Natuurbeheer
Bijgevoegd:oplegnotitie ÷ 1 bijlage

+

Beleidskader Faunabeheer

Onderwerp

Bijgevoegd: oplegnotitie
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Jacques Vroon

Bart van den Berg

9.

10.

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVEESGROEP LANDELIJK GEBIED

ter

Ter kennisname/
ter informatie/
Ter bespreking/ ter
besluitvorming

Ter bespreking/ fer
besluitvorming

Ter kennisname/ ter
informatie/
ter
bespreking/ ter
besluitvorming

Ter bespreking/
besluitvorming

besluitvorming

Omschrijving

•

•

•

De IPO-adviescommissie positief adviseren over het
voorstel van werkgroep om de uitvoering van POP-2 te
versnellen,_en_over_de_daaraan_gekoppelde_procedure

Kennisnemen van de lijst

Akkoord gaan met voorgestelde aanpak van
evaluatieonderzoek Weidevogelverbond
Akkoord gaan met effectuering besluit tot verdeelsleutel kosten
Weidevogelverbond

1, kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de
uitwerking van de Verkiaring van Linschoten
2. Bespreken of het overzicht van het stimuleringsbeleid van de
provincies in boekvorm moet worden aangeboden aan LNV
3. kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de
nieuwe PNB-regeling

Kennis nemen van de stand van zaken bij het project
OPB/SNL
De P0 werkgroep Flora en Fauna adviseert de BALG de volgende
besluiten te nemen:
.
Wanneer met zekerheid vastgesteld wordt dat het
beleidskaderoverleg geen gezamenlijk advies aan de
minister kan uitbrengen over de winterganzen, dan stuurt
het IPO namens de provincies op eigen initiatief een
advies aan de minister van LNV.
.
De BALG geeft het IPO secretariaat de opdracht om dan in
overeenstemming met de IPO werkgroep Flora en Fauna
dit advies op te stellen en aan de minister te doen
toekomen.

J3eslispunt/advies

-

Vergaderiug: 4 maart 2010
Tljdstip:
14.00 16.00 uur
Locatie:
Provinciehuis Utrecht, A405, Blauwe
Kamer

Onderwerp

Rondvraag en sluiting

-

Ter kennisname/ ter
informatie/
ter
bespreking! ter
besiuitvorming

Omschrijving
Beslispuutfadvies

-

Vergadering; 4 inaart 2010
Tijdstip:
14.00 16.00 uur
Provinciehuis Utrecht, A405, Blauwe
Locatie:
Kamer

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
8 april 2010, 14.00 uur —16.00 uur
Provinciehuis Utrecht, Etage E5

Versiag BALG 12 januari 2010
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—

Marianne Lap

14.

15,

trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLJK GEBIED

Natura 2000 en PAS
oplegnotitie, 2 bijlagen

Mw. Huishof

Hr. Middelkamp/
Hr. Visser

5.

6.
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SNL
oplegnotitie, 1 bijlage

Financiële Knelpunten
nazending

4.

Voorbereiden bestuurlijk overleg 6 jull
nazending

MTR rapportage
oplegnotitie, 2 bijlagen

MTR

3.

Mw. Bloem I
Mw. Hots

Mededelingen

2.

Onderwerp

Opening en vaststelling agenda

Trekker

1.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

X Ter kennisname/infomiatie

x Ter kennisname/informatie
x Ter bespreking/besluitvorming

X Ter kennisname/ informatie
X Ter bespreking! besluitvorming

Omschrijving

: 24jum 2010
10.00 uur
laudgoed Oranjewoud in Heerenveen
Lindelaan 1,8453 3D ORANJEWOIJI)

Kennis nemen van de stand van zaken bij de
ontwikkeling en implementatie van het SNL

‘LKennis te nemen van de resultaten van het
bestuurlijk overleg met minister Verburg over
Natura 2000,
2. Kennis te nemen van de stand van zaken
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
3. Een advies aan de bestuurlijke adviescommissie
vast te stellen over de toekomst van het
regiebureau Natura 2000.

Instemmen met de andelijke MTR-rapportage
(bijlage 1);
2. Kennisnemen van de lijst met nieuwe
bespreekpunten die in het kader van de MTR
zijn aangedragen (bijlage 2);
3. Instemmen met de communicatieactiviteiten in
het kader van ILG, in het bijzonder het
organiseren van een andelijk symposium over
de toekomst van het andelijk gebied.

1.

Beslispunt/advies

Vergadering
Tijdtip
Locatie

Rondvraag en sluiting

12
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Verslag BALG 27 mel 2010

NOK 2010
oplegnotitie, 1 bijlage

11

10

Hr. Middelkamp

Donderdag 9 september
14.00— 16.00 uur
Provinciehuis Utrecht, Etage E5

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:

.

X Ter bespreking/besluitvorming

X Ter kennisname/informatie

x Ter bespreking!besluitvorming

Natuurcompensatie
oplegnotitie, 1 bijlage

Hr. Middelkamp

9.

X Ter bespreking/besluitvorming

Beleidskader Faunabeheer
oplegnotitie, 2 bijlagen

Hr. Middelkamp /
Hr. V/d Berg

x Ter bespreking/besluitvorming

8.

Verkiaring van Linschoten
oplegnotitie, 1 bijlage

Hr. Vroon

Omschrijving

7.

Onderwerp

instemmen met de rapportage NOK voor
verwerving en inrichting

Gevraagd wordt om in te stemmen met
bijgevoegde conceptbrief

—

in te stemmen met de notificatie van de PNB
regeling in de wetenschap dat elke provincie
onder voorwaarden nadere afspraken kan maken
met TBO’s en particulieren over de speiregels
voor de markt en over waarborgen natuurkwahteit
en dat het rijk aanspreekbaar is op de
administratieve en financiële lasten van
doorwerkmg_van_de_rijksregeling.
Aan de leden van de BALG wordt verzocht om
aan te geven welke pilot projectvoorsteflen voor
winterganzen kunnen rekenen op ondersteuning
van een of meer provincies,

Beslispunt/advies

Trekker

Agpt.

24juni 2010
10.00 uur
Iandgoed Oranjewoud in Heerenveen
Lindelaan 1,8453 ii) ORANJEWOUD

Vergadering
Tijdstip
Locatie

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLJK GEBIED

Maily Bloem

/

X Ter bespreking/
besluitvorming
X Ter bespreking/
besluitvorming

Natura 2000 en PAS

Natuurbeheer

Watdina Huishof

Simon
Middelkamp/
Wiflem Visser

6.

7.
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oplegnotitie

oplegnotitie

Regeerakkoord en ILG/MTR

oplegnotitie

oplegnotitie, 5 bijlagen

I

Marty Bloem
Thea Hofs

X Ter bespreking/
besluitvorming

X Ter kennlsname/
informatie

5.

Evaluatie portefeullieverdeling
BALG

monde(ing

Presentatie/bespreken Comité
van Toezicht

Many Bloem

Thea Hofs

Omschrijving

4.

3.

Mededelingen

2.

Onderwerp

Opening en vaststelling
agenda

Trekker

1.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADV1ESGROEP LANDELIJK GEBIED
-

: 3 november 2010
16.00 20.00 uur
Hotel restaurant Boer Goossens
Den Dungen

Bespreken en advies uitbrengen over de IPO-inzet
voor het Vitaal Platteland in het bestuursakkoord met
het Rijk;
Kennisnemen van de brieven van staatssecretaris
Bleker en het IPO inzake de stopzetting van uitgaven
en verplichtingen ILG.

2011 een besluit voorleggenaandelPO

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de volgende
besluiten:
1. Gezien de conclusie van de BALG-werkgroep
Natuurbeheer in paragraaf 1 dat de door de provincies
opgestelde prognoses een te weinig betrouwbare en
gedragen basis bieden af te stappen van het
voornemen cm te gaan herverdelen conform de
prognoses per provincie.
2. Voor wat betreft het individuele agrarisch beheer
inventariseren welke ptafondoverschrijdingen aan de
orde zoucien kunnen zijn en daarvoor vóór 1 februani

De BALG wordtverzocht de stand van zaken voor
kennisgeving aan te nemen.

—

Bespreken taken en werkverdeling

Presentatie Willem Wijntjes (CvT)

Beslispuntfadvies

Vergaderiug
Tijdstip
Locatie

Thea Hofs

Trekker

Weidevogelverbond
oplegnotitie

Onderwerp
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8.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVTESGROEP LANDELIJK GEBIED

X Ter kennisname/
informatie
X Ter bespreking/
besluitvorming

Omschrijving

-

—

-

3 november 2010
16.00 20.00 uur
Hotel restaurant Boer Goossens
Den Dungea

Kennis nemen van de uitkomsten van de evaluatie van
het Weidevogelverbond (op 9 september al aan de orde
gesteld);
Herbevestiging van de beeindiging van de
coärdinerende rol van het IPO per 1 januari 2011;
kennis nemen van het voorstel van de provincies
Fryslán, Overijssel en Noord-Holland, dat wordt gedeeld
door de andere leden van het Weidevogelverbond;
concluderen dat de intentie er is om op termijn de
acties van het Weidevogelverbond een plek te geven
binnen het SNL, mede op basis van een
evaluatieonderzoek, maar dat voor de komende
(overgangs)periode het Weidevogelverbond de
gelegenheid krijgt om zijn activiteiten buiten het SNL
kader verder ult te werken;

adviescommissie LG om voor de verwachte
overschrijdingen tot een bepaald maximum
gezamenlijk garant te staan volgens een nader te
bep&en verdeelsleutel gebaseerd op de met zekerheid
voor 2011 verwachte volumes agrarisch natuurbeheer.
3. Voor wat betreft het natuurgebiedenbeheer met DR
afspraken maken over aanlevering van de
aanvraagvolumes medio februari en over te gaan tot
herschikking van de budgetten daarvoor in de IPO
adviescommissie LG op 17 februari 2011. Indien dit
niet haalbaar blijkt overeenkomen om de volgens de
subsidieplafonds af te wijzen aanvragen aan te houden
tot er wel een besluit genomen is over herschikking
van de budgetten.
4. Nader te onderzoeken: of er een noodzaak is voor
herverdeling van budgetten voor inrichting en
functieverandering en zo ja hoe.

Beslispunt/advies

Vergadering
Tijdstip
Locatie

Vergaderschema 2011
opleg notitie, 1 bijlage
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—

X Ter bespreking/
besluitvorming

x Ter bespreking/
besluitvorming

X Ter bespreking/
besluitvorming

Omschrijving

Vaststellen concept position paper “Gemeenschappelijk
Landbouwbeteid na 2013”
Bespreken ‘concept’ mededeling “The CAP towards
2020”

In te stemmen met de nieuwe Subsidieregeling
Grondaankoop EHS, mits Brussel hiermee instemt
In te stemmen met het voorstel van de provincies in de
notitie “Financiering nieuwe Subsidieregeling
grondaankoop EHS”
In te stemmen met het tijdelijk gebruiken van elkaars
budgetten in de Leenfaciliteit

Vergaderdata 2011 van de BALG vaststellen

—

—

—

—

—

—

-

3 november 2010
: 16.00 20.00 uur
Hotel restaurant Boer Goossens
Den Dungen

de adviescommissie Landelljk Gebied deze punten ter
kennisname en ter bespreking voor te leggen;
de regiegroep van het Weidevogelverbond over dit
standpunt te informeren.

Beslispunt/advies

Vergadering
Tijdstip
Locatie

DATUM, TI3D & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
9 december 2010, 14 16 uur
Provinciehuis Utrecht, A4.05

Rondvraag en sluiting

Many Bloem

11.

Toekomst GLB
oplegnotitie, 2 bijlagen

13.

Theo Reinders

10,

Subsidieregeling
grondaankoop EHS
oplegnotitie, 4 bijlagen

Verslag BALG 9 september
2010

Jacques Vroon

9.

Onderwerp

12.

Trekker

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELLIK GEBIET)

Many Bloem, Dk
Kruis, Gerard
Beukema

Jacques Vroon

3.

4.

—

Subsldieregeling
grondaankopen EHS
Oplegnotitie, 5 bijlagen

Herijkng EHS I
Decentralisatie
Oplegnotitie, 8 bijlage

Mededelingen

2.

Onderwerp

Opening en vaststelllng
agenda

Trekker

1.

Agpt.

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

X Ten bespreking/
besluitvorming

X Ten bespreking/
besluitvorming

Omschrijving

—

13 oktober 2011
14.00 16.00 uur
Vredenburg 19, Utrecht

8.

7.

6.

5.

Jesluiten cI. .i
met het Rijk) de
mogelijkheden verkent van een interventie op de
klacht die de VVG heeft ingediend bij de Europese
Commissie.
Besluiten op korte termijn géén inhoudelijke brief
/ reactie naar Stibbe te sturen. Wel zal over
ongeveer 3 wekeri door de provincies een
procesbrief aan Stibbe worden nagestuurd.
Mogelijkheden verkennen om in overleg te treden
met de VGG.
Besluiten om nu
gronden meer door te
leveren aan de TBO’s en SBB.
Besluiten om de huidige PNB-Regeling formeel
terug te trekken.
Besluiten tot verzending van bijgaaride brief am
de nieuwe Regeling voor grondaankopen EHS nu
niet_door_de_provincies_te_laten_vast_steHen.

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 warden
gefinancierd door de provincies gezamenlijk (C
l(.70f1- per provincie).

GedetaiHeerde bespreking conceptteksten
f3espreking vervoig

4.

-

-

Vergadering
Tijdstip
L.ocatie
Beslispunt/advies

Omschrijving

23 november 2011, 14.00 16,00 uur
Vredenburg 19, Utrecht
—

13 oktober 2011
1400-1600 uur
Vredenburg 19. Urecht

Voorstel extra vergaderirig BALG

Locatie
Beslispunt/adviec

rijdstap

Vergadering

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:

Rondvraag en sluiting

6.

Onderwerp

Verslag BALG 22
september 201.1

Trekker

5.

Agpt,

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED

AGENDAPUNT:

BreIe Adviesgroep LandeHjk Gebied (BALG)
OvERLEG

BALG D.D.: 6 JANUARI 2009

Onderwerp

Particulier natuurbeheer

Korte omschrijving
inhoud:
Opsteller(s):

Gerard Beukema / Herman Cohen Stuart

Status

0 Ter kennisname/informatie
X Ter bespreking/besluitvorming

Advies-!Beslispunten
—

Kennis nemen en bespreken van het Werkboek Werkbijeenkomst
Linschoten beraad
Doen van suggesties die kunnen bijdragen aan het verder
stimuleren van het particulier natuurbeheer

de BALG, tav, I. Smulders
PSmulders@brabantnl
tel: 073-6808173; fax: 073-6807642
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch
Secretariaat van

email:

Toelichting
Op 10 september vond op Landgoed Linschoten een brainstormdiner plaats over de vraag
hoe de realisatie van de EHS door particulieren versneld kan worden. Uit het diner, waaraan
namens de provincies Gerard Beukema deelnam, zijn diverse ideeên naar voren gekomen.
Na 10 september heeft een organiserende kerngroep een selectie gemaakt van de
resultaten om verder uit te werken. Doel is om het uiteindelijk resultaat begin volgend jaar
aan te bieden aan minister Verburg.
Bijgaand (bijiage Werkboek Werkbijeenkomst Linschoten beraad) een vertrouwelijk
concept van de voorstellen. De BALG wordt gevraagd om een reactie en andere suggesties
die kunnen bijdragen aan het verder stimuleren van het particulier natuurbeheer.
De BALG-werkgroep natuurbeheer beveelt aan om in het vervogtraject de nog nader te
formuleren voorstellen van de werkgroep ten aanzien van het stimuleren van particulier
natuurbeheer bij een en ander te betrekken.

balg 060109 agendapunt 8 particulier natuurbeheer oplegnotitiedoc

Besprekingsverslag
Aanwezig
W, Visser (Dr, voorz.), G. Beukema (PO), H, Cohen Stuart (IPO),
J. Huneker (IPO), E. Lubberink (IPO), Mw. E. d. Graaff (IPO), Mw. M. Kroot (IPO), 5’
Middelkamp (NBr),
H Menninga (IPO),
B. vd Berg (Utr) mw.WHulshoff (Fr), mw. T. Hots (Cv), Th. Reinders (L),
B v Beekvelt(NH), Mw. P. Bosman (ZH), Th. vd Sariden (NBrsecr)

Datum

6januari

2009

Auteur

Tb vd Sanden

,

Teefoon

(073) 681 2336

Afwezig:
voorzitter Mw. M. Bloem
De provincies Groningen en Flevoland,

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Lv.m. de afwezighed van mw, Bloem is Dhr W. Visser voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 12:07 heet iedereen welkom en wenst eenieder
een uitstekend 2009 toe.
2.

Mededelingen
Gedeputeerde Anita Andriesen provincie Friesland in december 2008overleden

3

Omvorming Programma Beheer
Toelichting door Dhr. Menninga
.
Het BALG is akkoord met de inzet van AID bij agrarisch natuurbeheer.
Aandacht wordt gevraagd voor roizuiverheid en kostenbeheersing;
.
BALG benadrukt dat er één beleid in het gehele land moet wordt doorgevoerd;
.
Efficiency voordelen in financieel opzicht moeten ter beschikking blijven;
.
Baig adviseert ten behoeve van de verordeningen een externe jundische toets;
.
Opname Iandschap in relatie tot de index en groenblauwe diensten is nog in
ontwikkeling;
.
Het onderwerp inrichting en tunctie verandering moet breder bezien worden in
verband met de in het ILG opgenomen budget irinchting (oude
Iandinrichtingsprojecten);
.
Aandacht wordt gevraagd voor de CT problematiek en de procedure bezwaar
en beroep.

4.

Kosten Programma Beheer.
De twee opties zijn besproken. Geconcludeerd wordt dat de verdeling redelijk in
evenwicht is met de prestatie opdracht. Het budget Iijkt in het geheel toereikend. In
verband met verschillende sneiheden van realisatie komen sommige provincies in
problemen. Het voorstel is dat deze provincies financieel voorfinancieren en bij de
midterm review zal er vereffening plaatsvinden. Noord Holland geeft aan niet te kunnen
voortinancieren.

Actie
Door

5.

Landschap
Gesprek met Renooy Kan is voorgesproken. Het idee wordt geboren cm een aparta
werkgroep landschap op te richten, Idee wordt verder besproken tijdens de evaluatie
van de werkgroepen.

6.

Decentralisatie Faunafonds
Akkoord met de opdracht. Er zijn vragen bij de ambteiijke invulling, Provincie Noord
Brabant geeft aan niet primair in de werkgroep deel te nemen,

7.

Terugkoppeling uit BO 3 december
Niet besproken

8.

Particulier Natuurbeheer
Van het werkboek is kennis genomen. in de voorstetien komt sterk naar voren dat
particuller natuurbeheer afleen niet voldoet om landgoederen econornisch in stand te
houden.

9.

Natura 2000
Stand van zaken is doorgenomen. Het BALG blijft haar zorg uitspreken met betrekking
tot het onderwerp ammoniak.

10.

Rapportage en verantwoording ILG
Verschoven naar volgende vergadering.

11.

Nulmeting op Kaart
13 januari 2009 is er een bijeenkomst waarbij de oproep wordt gedaan om alien
aanwezig te zijn. Signaal wordt gegeven dat de definities blijven wijzigen en dat dit
veelal de oorzaak van de vertraging is. Er wordt een oproep gedaan voor een strakke
sturing. Dhr Beukema zal het bovengenoemde signaaI opnemen met
Dhr. V. Brouwershaven.

12.

Grondverwerving
Akkoord, Onderwerp eerst aan de orde laten komen in het vakberaad grond.

13.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Voor kennisgeving aangenomen. Benadrukt wordt dat de health check is opgenomen.

14.

Evaluatie BALG-structuur en werkgroepen
In verband met de afwezigheid van de voorzitter verschoven naar volgende
vergadering. Er wordt de opmerking gemaakt speciale aandacht aan de bezetting te
besteden.

15.

Financiering maatregelen tegen fijn stof uit de Iandbouw
Voor kennisgeving aangenomen

16.

Doorberekening interne kosten bij de uitvoering van het MJPO
Probleem wordt onderkend. IPO neemt het op in het overleg met LNV
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17.

GarantsteHing beheerscontracten na ILG-periode
Notitie wordt uitgedeeld
Akkoord,

18

Organiseren van een stuchereis voor BOAG Iandelijk gebied
Akkoord, Brabarit en Limburg bereiden een voorstel voor.

19.

Versiag BALG 5 november 2008
Vastgesteki.
Opmerking n.a.v. het versiag
n.a. de pubtiekscampagne heeft het IPO LNV een brief gestuurd waarin staat dat
provincies meefinancieren indien regionale oriderwerpen aan de orde zijn. Benadrukt
wordt dat dit géén tandelijke onderwerpen zijn. Het bedrijf dat de opdracht heeft
gekregen, zal actief afstemmen met de provincies.

20,

Rondvraag en sluiting
Binnen de werkgroep PMJP is de voorbereiding van de midterm review gestart. Een
aantal van de werkgroepleden wit in keine werkgroepen deelonderwerpen voorbereiden
met medewerkers van LNV. Voor de votledigheid aan eenieder de vraag bij de
achterban te controleren of dii wenselijk is.
BALG-data voor 2009
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag/donderdag

26 maart 2009
19 mei 2009
03 september 2009
18/19 november 2009

13.00 uur 15.00 uur
13.00 uur 15.00 uur
13.00 uur 15.00 uur
BALG 2-daagse.
—

—

—

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 12.20
uur.
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Onderwerp

Particul ier natuurbeheer: Linschotenberaad

Korte omschrijving
inhoud:
Opsteller(s):

G. Beukema

Status

0 Ter kennisname/informatie
X Ter bespreking/besluitvorming

Advies-IBeslispunten

—

Bespreken van de concept Verklanng van Linschoten (wordt
-

nagezonden) ten behoeve van besluitvorming in de P0adviescommissie Laridelijk Gebied, met het oog op
ondertekening van de verklaring door het IPO
—

Kennis nemen van de antwoorden op gestelde vragen over het
tempo van reahsatie van particulier natuurbeheer (bijlage 1)

de BALG, tav. I. Smulders
PSmulders@brabant.nl
tel: 073-6808173; fax: 073-6807642
Postbus 90151 5200 MC s-Hertogenbosch
Secretariaat van

email:

Toelichting
Op voorstel van de minister van LNV overleggen sinds het najaar een aantal
vertegenwoordigers van betrokken organisaties over de vraag hoe aan het particulier
natuurbeheer een impuls kan worden gegeven (het zogenoemde Linschotenberaad). Er
wordt gewerkt aan het opstellen van een ‘Verkiaring van Linschoten’, waarin de voorstellen
zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat deze verklaring door de betrokken partijen wordt
ondertekend in aanwezigheid van minister Verburg. Dit zal op 14 april plaats vinden,
In de voorbereidingsgroep is een concept-verkiaring voorbereid. Daarover vindt op 4 februari
een laatste overleg plaats, waarna de verkiaring aan betrokken organisaties wordt
aangeboden. De organisaties kunnen dan het besluitvormingstraject starten over de
Verklaring en de ondertekening daarvan.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat ook het IPO de verklaring ondertekent. Daarvoor is
bespreking van de Verklaring in de adviescommissie Landelijk Gebied op 12 maart
noodzakelijk en voorbespreking in deze vergadering van de BALG. Het Iaatste concept
van de Verkiaring zal uiterlijk maandag 9 februari aan de leden van de BALG warden
nagezonden.

balg 120209 agendapunt 12 particulier natuurbeheer oplegnotitie.doc

AGENDAPUNT:

In de voorbereidingsgroep wordt op 4 februari zeker nog gediscussleerd over de vraag of
het realistisch is om in de Verklaring de nationale taakstelling voor particulier natuurbeheer
tot uitgangspunt te nemen. Om die reden heeft het IPO aan DLG een aantal vragen
voorgelegd, onder andere over het realisatietempo van het particulier natuurbeheer. Deze
notitie is ter kennisgeving bijgevoegcl (bijlage 1) en dient bij de discussie in de BALO over
de concept-Verkiaring te worden betrokken.

balg 120209 agendapurit 12 particulier natuurbeheer opIegnotitiedoc

Particulier natuurbeheer / Linschotenberaad
T.b.v. de inbreng van provincies/IPO in het Iinschotenberaad heeft Gerard Beukema aan Peter Heij de
volgende vragen gesteld;
1. Wat is do stand van zaken m.b.t. de realisatie van hot particuher natuurbeheer?
2. Wat is hot perspectief: is do taakstelling van 42.000 ha realistisch en haalbaar? Hoe kijkt DIG aan
tegen do aanpak van do provincies.

1.

Iie,deoeyIaktepPculie!beheer

In onderstaande tabel de sta va za per 31-12-2008. Gegevens atkomstig van DR (vigs. PEII format).
‘ironingen
riesland
rentho
verijssel
levoland
elderIand
Itrecht
oord-HoIIand
:uid-Holland
eeIand
oord-Brabant
imburg

594
62

124(
1O5
15:
135:
53
95

—

227
513
—

NEDERLAND

799
8i2’

Hot particulier natuurbeheer via do Subsidieregeling Natuurbeheer is mogelijk vanaf 2000, In 2004 heeft LNV
het beleidskador particulier beheer opgosteld. Daarin is do ambitie van 42.000 ha vastgelegd. Doze
taakstelling is nimmer vertaald naar een provinciale verdeling. Wel hebben de provincies zich in do IIG
bostuursovoreonkomsten verbonden aan eon areaal to realiseren particulier natuurbeheer
(tunctieverandering SN) in do periode 2007-2013.
Om de cijfers near waarde te schatten, moot worden onderkend dat in do circa 8.000 ha circa 3.000 ha
particulier beheer van bos buiten do EHS is opgenomen. Do bosaanleg op landbouwgrond kon in de eerste
jaren na 2000 via do SN functioveranderingsubsidie worden aangevraagd. De realisatiecijfers zijn hierdoor
goflatteord. Hot realisatietompo van natuur binnen do EHS is dus gering: minder dan 1000 ha per jaar. In
2008 circa 700 ha (beschikkingen).
—

—

2.
-

-

Perspectief
Zonder een impuls is do taakstelling onhaalbaar. De meest wolwillonde particulieren zijn al binnon. De
oppervlakte per particulior is in de loop derjaren gedaald van ruim 10 naar circa 6 ha per particulior.
Met eon impuls, zoals in hot Iinschotenberaad wordt ontwlkkeld, kan wel degelijk vooruitgang worden
geboekt, maar realisatie van do vollodige taakstetling bljft naar onzo inschatting buiten bereik. Hot
accent in do discussies Iigt (naast do grondwaardevergoeding en fiscaliteit) op voorlichting en
begeleiding van grondeigenaren; niet verwonderlijk, omdat dat core business is van SBNL en FPG. Do
realiteit in do gebieden is echter dat veel grondeigenaren gewoon niet van plan zijn orn om to
schakelen van landbouw naar natuurbeheer. Voorlichting is dan niot effectief. Als je die hectares toch
binnen wilt halen, moet je net als bij roalisatie van do EHS via verwerving en beheer door do TBO’s
zwaardere instrumenten inzetten, die toewerken naar do juiste beheerder op do juiste plaats’. Dus:
kavolruil of de wettelijko vorkaveling volgens de WILG, inruilen van belangstellende beheorders. Een
gebiedsgerichte aanpak dus, onder regie van de provincios.
Er is op dit moment onduidolijkheid over do hièrarchie van doelstellingen: Rijk en provincies willen do
EHS realisoron in 2018 en ze willen eon zekere hoeveelheid particulier beheer. Met de kanttokening
-

—

-

I

dat het Rijk over dit laatste explicieter is dan provincies, omdat het Rljk een taakstelling heeft
vastgesteld, Als het particulier beheer achterblljft en je wilt wel de EHS reallseren, meet een keuze
worden geniaakt: of vasthouden aan particuller beheer en inleveren op realisatle in 2018 of meer
verwerving inzetten. De laatste optie is zonder moor realistischer. Politiek gezien is een relativering van
do cijfermatige taakstelllng particulier beheer echter eon lastige keuze, op rijksnlveau en in een aantal
provincies (0 en N NI), De scherpte kan or welllcht enigszins van worden afgehaald door In de
gebiedsgerichte aanpak wel nadrukkelijk to zoeken naar belangstellenden veer particulier betieer,
maar bij gebleken desinteresse vrIj snel hot spoor van verwerving to kiezen.
Vanuit do praktijk van DIG ervaren wij op eon aantal punten praktlsche belemmeringen voor particuller
beheer, waarblJ provincies eon rol spelen. Voor de duidelijkheid, dit zijn factoren die totstandkoming
van particulier beheer stroperig’ maken, maar in hot licht van do totate taakstelllng slechts eon vrj
marginaal effect hebben.
het bestemmingsplan is ten tijde van de aanvraag van een particulier veelal nog niet
aangepast; do bestemming natuur ontbroekt. Do bestemmlngswijziging duurt lang, lukt niet
altijd en ontmoedigt particulieren. Het zou helpen als de provincles In de rlchting van do
gemeenten nadrukkelijker aangeven dat bestemmingswijziging in de door provincies
begrensde gebieden actief wordt opgepakt.
Provincios zijn in concrete gevallen waar DIG/BBI grond heeft verworven niet altijd duidelijk
of particulier beheer dan wet overdracht aan en beheer door een TB0 het primaat heeft.
Daardoor Is grondoverdracht aan de ThO’s vertraagd.
Iridien de provincies via eon gebiedsgerichte aanpak do kansen op particulier beheer willon benutten,
kan DIG daarbij een rot spelen. Do opgave van DIG is dan om een integrate aanpak te ontwikkelen,
waarln verwerving, particullor beheer en inzet van allo benodlgde instrumenten in onderlinge
samenhang worden ingezet, Do provincies dienen dan wet door middel van herziening van de
bestuursovereenkomsten 110 met INV overeenstemming to bereiken over do bekostiging van de DIG
uren.
Tjebbe do Boor
30-01-09
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Besprekrngsverslag
Aanwezig

Datum

Mw. M. Bloem (NBr, voorz.), G. Beukema (IPO), H. Cohen Stuart (IPO),
Dhr. J. Huneker (IPO), E. Lubberink (IPO), H Menninga (IPO),
(ZI),
mw. W. Huishoff (Fr), Dhr. A. Hoogenwerf (Gr), mw. T. Hofs (Ov), Th,
F{einders (L), Mw. M. Haselager (Fl), J. Blaauwbroek (NH), Dhr. J.
Wellinghoff (IPO), Willem Wijntes (ZH)
Mw. P. Bosman (ZH), Dhr. B. vd Berg (Utr),

Auteur

16 februan 2009

Telefoon

Afwezig:
De provincies Drenthe, Gelderland

Onderwerp

2.

Actie
Door

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom.
Mededelingen
De Provincie Fryslãn heeft een nieuwe gedeputeerde; Dhr. H. Konst (PVDA)
Thea Hots zou graag bij de rondvraag Wet Flora en Fauna willen bespreken.
Terugkoppeling diverse overleggen
Toelichting door Gerard Beukema. Thea Hots bekijkt of ze kan deelnemen in een
werkgroepje met Gerard Beukema over de budgettaire situatie ILG.
Met betrekking tot POP/ILG verordening zal er een gesprek komen met Wim de
Brujn.
Herman Cohen Stuart zal contact opnemen met PJMP voor de eden.
Tevens is er atgesproken dat er als standaard agenda punt “beheerplannen mci
koppeling ammoniak” op de agenda van het BALG zal komen.
Rapportage en verantwoording ILG
Toelichting door Willem Wijntjes. Het is een goede totaal oplossing die ook werkzaam
is. De opstart is nog moeizaam. Dit agendapunt ter informatie ook agenderen bij
BOAG tinanciën. Afgesproken is dat iedereen dit zo zal toepassen. Mochten er
wijzigingen komen dan komt dat via Herman Cohen Stuart. Hij zal bepalen of dat dan
besproken moet worden in het BALG.
a. Nuimeting op kaart; stand van zaken en voortgang
Met uitzondering van Zeeland zijn de provincies akkoord. Fryslân, Groningen en
Drenthe zullen hierover flog terugkoppeling geven aan Herman Cohen Stuart.
Simon Middelkamp en Willem Visser zullen onderling bezien wie het voorzitterschap
op zich zal nemen van de werkgroep NOK.
“

3.

4.

5.

b. Nuimeting op kaart, systematiek toerekening BBL bezit
ledere provincie overlegt zeif met DLG over verkoop/aankoop/ruiiing van gronden. Bij
problemen kan dit worden besproken in de werkgroep NOK.
6.

Grondverwerving en voiledige schadeioossteflinglonteigening
Dit agendapunt wordt geaggendeerd bij de IPO-adviescommissie. Aanvullende
stukken kunnen nog gestuurd worden naar Peter van Steense!

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Normkostan inrichting: ontwikkeling nieuwe systematiek
Akkoord als do opdracht uit do DLG uren gedekt is.
Overdracht lopende verplichtingen
Per provincie feiten/dekkingsbronnen/commentaar bin non 14 dagen doorgeven aan
Thea Hofs waarna dit vervolgens afgewerkt kan wordori. Thea Hofs z& dit vervolgens
terugbrengen in het BALG. Tevens zal ze PJMP hierover bijpraten.
Omvormng Programma Beheer
Toetichting door Honk Menninga.
Er moot geschoven worden met de datum EHS. In mel besluit de minister.
Thea Hots (ondersteunt door de stuurgroep QPB) geeft aan dat de groenblauwe
diensten als uitvoeringskader binnen het stelsel moet passen.
Maandag komen de stukken voor routing naar GS, waarna uiterlijk vrijdag do
verordening komt.
Dc communicatie zal verplaatst wordon van mel naar juni.
Naar GS toe moet de communicatie uniform zijn door hot gehele land.
Commissie van Dijk presenteert voor 15 maart scenario’s over hot vergoedingen
niveau van do normkosten.
Leefgebiedenbenadering
Uitvoeringsbudget is ontooroikond. Op jaarbasis is or landelijk een tekort van 1 01 5
mm Euro.
AmvBruimte
Akkoord.
Particulier Natuurbeheer: Linschotenberaad
Dossier wordt neergelegd bij do bostuurdors. IPO-adviescommissio.
Landschap
Akkoord m.b.t. opdracht geven aan do IPO werkgroop Landschap voor het begeleiden
en ondersteunen van do actiepunten op hot terrein van Landschap van de
Samenwerkingsagenda Mooi Nederland, actuatisatie 2009.
Groenboek territoriale cohesie
Opmerkingen meonemen in do werkgroep. Als do werkgroop dit meeneemt dan gaat
het naar het bestuurlijk overlog. Gerard Beukema zal dit agendapunt meenemen voor
intern beraad.
Evaluatie BALG-structuur en werkgroepen
Kort besproken. Ontbrekende plannen worden aangeleverd.
Verstag BALG 6 januari 2009
Do_provincie_Fryslân_heeft mooite met do_Bergboeron.
Rondvraag en sluiting
• Do Flora en Fauna wet
.
POP2 komt de volgende keer op do agenda
Sluiting
De voorzitter dankt iedereon voor zijn/haar inbrong en sluit do vorgadering om 16.00
uur.
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Onderwerp

Verkiaring van Linschoten

Korte omschrijving
inhoud:
Opsteller(s):

Herman Cohen Stuart

Status

X Ter kennisname/informatie
X Ter bespreking/besluitvorming

Advies-/Beslispunten

1. kennis nemen van het aanbieden van de Verkiaring van
Linschoten aan minister Verburg
2. instemmen met het voorstel dat in het kader van de uitwerking
van het 1 e onderdeel, Infornieren, stimuleren en borgen van
functieverandering een inventarisatie plaatsvindt van provinciale
activiteiten op dat gebied
3. in het kader van de uitwerking van het 2 onderdeel, Maatregelen
voor een volledige grondwaardevergoeding voorstellen doen voor
vertegenwoordiging door een deskundige op juridisch terrein
vanuit de provincies

Secretaraat van do BALG, t.a.v. I. Srnulders
email: PSmulders@brabant.nl
tel: 073-6808173; fax: 073-6807642
Postbus 901 51, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Toetichting
Op 27 mei 2009 hebben FPG, SBNL, Natuurmonumenten, De Iandschappen, LTO/Natuurlijk
Plattetand Nederland, Staatsbosbeheer en IPO de Verkiaring van Linschoten (bijiagen la
en 1 b) aan de minister van LNV aangeboden. De verkiaring bevat voorstellen om het
achterblijvende particulier natuurbeheer (taakstelling 42.000 ha, realisatie 7.000 ha) een
impuls te geven. De minister heeft bij de in ontvangstneming van de Verkiaring uitgesproken
om de voorstellen in overeg met de provincies verder uit te werken. Ze heeft aan de Kamer
toegezegd de uitgewerkte voorstellen eind 2009 in Brussel aan te zullen bieden.
Bijgaand (bijlage 2) een voorstel van LNV over de uitwerking dat voorlag tijdens het
Directeurenoverleg Wouters-Beukema van 18 augustus. De betrokkenheid van de
provincies betreft de punten 1 en 2. Geconstateerd is dat goedkeuring van Brussel alleen
van belang is voor de onderdelen 2 en 3; niet voor onderdeel 1 omdat staatssteun daarbij
niet aan de orde is.
Voor wat betreft onderdeel 1 is het voorstel dat het IPO een inventarisatie uitvoert naar de
actMteiten van de provincies en beziet waar mogelijkheden tot verbetering zitten.
Zie verder ook het agendapunt SNN.

balg 010909 agendapunt 7 verklaring van .doc

AGENDAPUNT:

Bij onderdeel 2 is het voorstel om het overleg met LNV van provinciezijde te voeren door een
vertegenwoordiging van twee medewerkers: een vanuit het IPO en een vanuit provincies. De
BALG wordt verzocht voorstellen te doen voor vertegenwoordiging door een deskundige op
juridisch terrein vanuit de provincies.

haig 010909 agendapunt 7 verkiaring van .doc
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Directeurenoverleg Wouters-Beukema, 18 augustus 2009
Agendapunt 5. Verklaring van Linschoten
Aanleiding
Op 27 mel 2009 hebben FPG, SBNL, Natuurmonumenten, De Iandschappen, LTO/Natuurlijk
Patteland Nederlanci, Staatsbosbeheer en IPO de Verkiaring van Linschoten aan de minister
van LNV aangeboden. De verkiaring bevat voorstellen am het achterbtijvende particulier
natuurbeheer (taakstellirig 42000 ha, realisatie 7000 ha) een forse impuls te geven. De
minister heeft bij de in ontvangstneming van de Verkiaring uitgesproken om de voorsteHen in
overleg met de provincies verder uit te werken. Er wordt naar gestreefd om de uitgewerkte
voorstellen eind 2009 in Brussel aan te bieden. De minister van LNV heeft de Tweede Kamer
hierover op 12 juni 2009 schriftelijk geInformeerd.

Doel
Het doel is de voorstellen uit de Verkiaring van Linschoten:
• in overleg met de provincies en de betrokken partijen uit te werken,
• de benodigde financiële rniddelen zichtbaar maken en dekkingsvoorstellen doen
o
fiscale voorzieningen, in overleg met Ministerie van Financiën,
• het juridisch instrumentarium aanpassen (PNB-regeling en SN functieverandering) en
ontwikkelen (fiscaal instrumentarium).
• aanbieding aan Europese Commissie december 2009 en
• implementatie per 1 januari 2011.
Deelprojecten
De voorstelleri ult de Verkiaring van Linschoten kenen 3 sporen:
1. Informeren, stimuleren en borgen van functieverandering.
Hierbij is het de bedoeling om particulieren te stimuleren en faciliteren om natuur te
realiseren. Particulieren komen op dit moment op hun weg naar natuurrealisatie allertei
barrières tegen zoals onduidelijkheid over regels en procedures, grote regeldruk en
belemmeringen op het gebied van bestemmingen en vergunningen.

Trekker: IPO

2. Maatregelen voor een volledige grondwaardevergoeding.
Hierbij is het de bedoeling dat voor de subsidiering van functieverandering particulieren en
terreinbeherende organisaties gelijkwaardig worden behandeld. Er worden 3 maatregelen
voorgesteld namelijk de volledige aankoopsubsidie ook mogelijk maken voor particulieren,
volledige grondwaardevergoeding via functieverandering en handhaven van de bestaande
grondwaardevergoeding (80%) via functievera ndering.

Trekker: LNV en IPO gezamenhijk
3. Fiscale faciliteiten ten behoeve van particulier beheer.
Hierbij is het de bedoeling dat particulieren door middel van fiscale voorzieningen te
stimuleren am natuur te realiseren. Voorgesteld wordt een persoonsgeboden aftrek voor
natuur (PGA) te introduceren zoals die nu ook aanwezig is voor monumenten. Verder wordt
voorgesteld de agrariër bij beeindiging van zijn bedrijf fiscaal tegemoet te komen door de
landbouwvrijstelling te verruimen tot de gebouwen die worden opgeofferd voor
natuurontwikkeling.

Trekker: LNV
Planning
In een brief van 12 juni 2009 heeft de minister van LNV de Tweede Kamer gemnformeerd over
de Verklaring van Linschoten. Zij heeft daarbij aangegeven dat zij er naar streeft om de
uitgewerkte voorstellen aan het einde van dit jaar aan de Europese Commissie te kunnen
aanbieden in verband met de staatssteuntoets. Dit vereist een strakke planning om aan het
streven van de minister te voldoen. In september 2009 moet de prenotificatie voor de EU zijn
afgerond. Dit houdt in dat alle deelprojecten beleidsmatig en juridisch gereed moeten zijn om
de staatssteunmelding aan Brussel te verzenden.

1

Deze korte termijnen zijn noodzakelijk om implementatie van de voorstetlen per 1 januari
2011 te gararideren.
Probleem
LNV (NLP, JZ en FEZ) zijn vergevorderd met de werkzaamheden voor de deelprojecten 2 en 3.
In gesprekken met het IPO heeft het IPO aangegeven gedurende de zomerperiode geen
capaciteit te hebben om te participeren in de uitwerking van de deetprojecten. Met deelproject
1 -waar IPO/provincies voor verantwoordelijk zijn- is nog niet gestart. Dit zet de voortgang
van de uitwerking van vooral de financiële stimulansen onder druk,
Voorstel
Om in december de staatssteunmelding voor de PNB regeling te halen moet per direct door
alle partijen, LNV en IPO/provincies, capaciteit worden ingezet om deze melding voor te
bereiden.
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadenng om 13.30 uur en heet edereen welkom.
Extra agendapunt bij de rondvraag: POP

3.

4.
5.

6.

Mededeflngen
Jaap Rae (Flevoland) vervangt definitief Mary Haselager.
Bregje van Beekvelt (Noord-Holland) vervangt definitief Jelle Blaauwbroek
inda Meijer vervangt daze vergadering Thea Hofs (Overijssel)
Vooruitblik op BO
In plaats van 3 september zal er op 7 oktober het volgende BO plaatsvinden.
Mogelijke punten die op de agenda komen:
• MTR
• Grond
• Soortenbeleid
• Natura 2000
• NulmetingopKaart
• Verkiaring van Linschoten
Op 30 juni is er overleg geweest met de minister over hat nieuwe subsidiesysteem
N&L.
Terugblikken op overleggen
Voorstel van DLG over stuurinformatie.
Overteg BALGlManagement LNV
Op 13 oktoberom 14.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats tussen de BALG eden
en de directie van LNV. Hierin zal o.a. besproken worden:
• Waar zitten de belangen?
•
Hoe gaan we met elkaar om?
.
Watgaatergoed?
• Wat kan er beter?
Portefeuillehouders gaan dit voorbereiden. Gerard Beukema zal hier ook bij aanwezig
zijn.
SNL
Er is kennisgenomen van de besluiten 1 tm 3. Er komt een notitie van het IPO
waarom er een deel van de ge!den naar 201 1 gaat.

Actie
Door

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4. Kennis van genomen.
5. Voorstel komt terug. Limburg geeftaan dat er een evenredige verdeling naar
ambitie wordt gemaakt.
6. Kennis van genomen.
789. De fomatie van hat IPO wordt met 1 uitgebreid. Hieraan zijn flnanciëe
consequenties verbonden. Voor Zuid Holland gekit dat de 6 waken in de verordening
termijn niet werkbaar is en op dit punt is aanepast.
Verklaring van Linschoten
1. Kennis van genomen.
2. Akkoord.
3. Provincie Gelderland en de provincie Limburg zullen hiervoor een
vertegenwoordiger aan Gerard t3eukema bekendmaken.
Steunpunt Nieuwe Natuur (SNN)
Gastspreker Wubbo de Raad.
1. Ken nis van genomen.
2. Er is vanuit de provincies geen interesse om dee te nemen in de stuurgroep.
Het gaat op regionaat niveau prima.
3. Er komt vanuit de provincies geen gezamelijke firianciöle bijdrage voor het
symposium Samen voor Natuur.
Soortenbeleid
Tot 2010 akkoord. Daarna een integrale atweging nemen bij de MTR.
Natura 2000
Met uitzondering van Flevoland en Zeeland hebben afle provincies de omkeerplannen
in Den Haag afgdeverd. Op 26 oktober wordt er een 80 voorzien Natura 2000.
Onduidelijk is of dit overleg plaats vindt met de 12 individuete provincies of met het
IPO namens alle provincies. Meine Bruinsma zal een procesplan rondsturen.
Verzoek van Meine Bruinsma om je aan te melden voor het symposium
Beheerplannen op 17 september.
Het IPO neemt bet initiatief voor het juridisch overleg met juridisch medewerkers van
de provincies Overijssel, Brabant, Groningen en Fievoland omtrent de
verbetervoorstellen voor de CHW.
Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten
De genoemde aanbevelingen zijn akkoord. Wel moet er vasthouderidheid zijn aan de
huidige begrenzing. Nu geen nieuwe discussies gaan voeren.
Transformatieopgave rijksbufferzones
.
Enkele opmerkingen naar de portefouillehouders
.
De reatie teggen met ILG
.
Wordt_betrokken_bij_de_systeemanalyse_ILG_bij_de_MTR
Nationale Landschappen
Akkoord.
Leg de koppeling met de MTR.
MTR
De werkgroep PMJP komt met een procesvoorstel. Een werkgroepje gaat hiermee
aan de gang.
Grond
Herman Cohen Stuart zal het voorstel voorteggen aan elke provincie. Graag de
reacties zo spoedig mogetijk terugsturen voor de werkgroep Grond.
ILG-rapportages 2008: analyse DLG
Kennis van genomen. Deze rapportage wordt betrokken bij de rapportage van
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Dalvoorden. Dan komt het via de werkgroep PMJP terug in het BALG.
17.

18.
19.

20.

21,
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Aanpassingen bestuursovereenkomsten
LNV zal de voorbereidingen doen, Vervolgens wordt het overgeheveld naar de
werkgroep PMJP.
Visitatie ILG
Vervalt, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering
Normkosten inrichting
2. Routenetweri moet terug. Er moet meer duidelijkheid komen tussen PMJP en de
recreatie.
4. EHS gaat naar PMJP. Advies: sla niet te ver door in de provincie specifieke
budgetten).
6. Akkoord
Saldi Groenfonds
Optie b, met de randvoorwaarden zoals omschreven op blad 2 (onderaan de pagina)
van bijlage 1 van agendapunt 20
Comité van Toezicht ILG
Marty Bloem zal hieraan gaan deefnemen.
Presentatie panoramafoto’s
Paul Sinnige heeft de BALG eden de presentatiemogelijkheden laten zien.
Basismodel informatie landelijk gebied
AIle 5 conclusies vervalten.
3 stappen:
1. We maken op korte termijn afspraken met DLG.
2. Gezamenlijk werken aan de GIS informatie t.b.v. de MTR
3. Nulmeting op Kaart vervoig moet aansluiten op het digitale natuursysteem.
Gerard Beukema komt met een notitie hierover.
Verspreid liggend glas
Er wordt eerst gewacht op een heldere en duidelijke notitie. Ook wordt de vraag
gesteld waarom dit in het BALG wordt besproken.
Mededeling werkconferentie Natuurlijk Iukt bet
Advies van mw.Wouters om aanwezig te zijn bij deze werkconterentie voor de goede
verhoudingen.
Recreatiebeleid LNV: Genieten van buiten”
Akkoord. Dit wordt ook besproken in de werkgroep Toerisme en Recreatie.
Verslag BALG 18 juni 2009
Akkoord
Rondvraag en sluiting
POP:_Procesmededeling_door Herman Cohen Stuart.
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Brede Advesgroep Landehjk Gebied (BALG)
OvERLEG
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Onderwerp

Particuer natuurbeheer

Korte omschrijving
inhoud:
Opstelier(s):

H.

Portefeuillehouder

Simon Middelkamp I Willern Visser

BALG:
Status

X Tar kennisriame/informatie

Cohen Stuart

X Ter besprekinglbesiuitvorming

Advies-!Beslispunten

1

kennis nerneri en bespreken van de resultaten van de
inventarisatie van provinciaal beleid ten aanzien van particulier
beheer
2. het doen van suggesties voor beleid die zich richten op de
gezamenlijke provincies
3. kennis nemen van de uitwerking van onderdeel 2, en
4. hat beantwoorden van de in de notitie gestelde vragen over
onderdeel 2.
Secreariaat van de BALG, t.av. I. Smulders
email: PSrnulders@brabanLn
tel: 073-6808173; rax: 073-6807642
Postbus 90161 5200 MC s-Hertogenbosch

J

Toelichflng
In de vergadering van de IPO-adviescommissie van 18 juni is melding
gemaakt van de
aanbieding van de Verkiaring van Linschoten aari de minister van LNV
op 28 mel. De
verkiaring is gericht op hat stimuleren van particulier natuurbeheer. Hat
IPO is betrokken
geweest blj de voorbereiding en is eveneens betrokken bij de verder
e uitwerking van de
voorstellen,
De uitwerking kent drie onderdelen:

1. Informeren, stimuleren en borgen van functieverandering.
Bedoeling is cm particulieren te stimuleren en faciliteren om natuur te realiseren,
Particulieren komen op dit moment op hun wag naar natuurrealisatie
allerlei barrières
tegen zoals onduidelijkheid over regeis en procedures, grote regeldruk
en
belemmeringen op hat gebied van bestemmingen en vergunningen.

Trekker: IPO
2. Maatregelen veer een volledige grondwaardevergoeding.
Hier is de doelstelling dat voor de subsidiëring van functieverandering

particutieren en
terreinbeherende organisaties gelijkwaardig worden behandeld. Er
worden 3
maatregelen voorgesteld: de volledige aenkoopsubsidie ook mogelijk
maken voor
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AGENDAPUNT:
particuieren, voHedige grondwaardevergoeding via functieverandering, en handhaven
van de bestaande grondwaardevergoeding (80%) via functieverandering.
Trekker: LNV en IPO gezamenhijk
3. Fiscale faciliteiten ten behoeve van particulier beheer.

Particulieren worden door middel van fiscale voorzieningen gestimuleerd om natuur te
realiseren. Voorgesteld wordt ean persoonsgebonden aftrek voor natuur (PGA) te
introduceren zoals die nu ook aanwezig is voor monumenten. Verder wordt voorgest&d
de agrariër bij beëindiging van zijn bedrijf fiscaal tegemoet te komen door de
Iandbouwvrijstelling te verruimen tot de gebouwen die worden opgeofferd voor
natuurontwikkeling.
Trekker: LNV
De minister heeft aangegeven dat zij voorstallen voor de uitwerking van do onderdelen 2 en
3 uiterfijk in december ter goedkeuring naar F3russel wil sturen,
Op 1 september is de uitwerking van de voorstellen aan de orde geweest in de BALG. Do
BALG heeft ingestemd met het voorstel cm voor onderdeel 1 een inventarisatie onder do
provincies ult te voeren. Bij onderdeel 2 is het voorstel geaccordeerd cm het overleg met
LNV van provinciezijde to voeren door een vertegenwoordiging van twee medewerkers: eon
vanuit hot 1PO en een variuit provincies; vanuit do BALG zijn twee deskundigen op juridisch
terrein variuit do provincies Geiderland en Limburg aangewezen. Bij onderdeel 3 zn
iPOfprovincies niet direct betrokken.
Inmiddels heeft eon tweetal overieggen piaatsgevonden van LNV, IPO en betrokken partijen
om de conceptvoorstelien in bet kader van de uitwerking to bespreken. De onderhavige
bijiagen zijn in een eerdere versie ter terugkoppeiing voorgelegd aan do provincies, en
notitie en bijiagen zijn (idem) besproken in do werkgroep pMJP van 12 november.
Uitwerking onderdeel 1
Bijgaarid (bij)agen I en 2) de resuitaten van de inventarisatie in samengevatte vorm.
Hoewel de werkeiijkheid aitijd veelvormiger is dan uit getatlen biijkt, kan met enige
voorzichtigheid uit de tabel worden geconcludeerd dat:
• hot aantal acties per provincte sterk uiteenioopt. Hoewel do informatie over hot succes
van de verschiliende benaderingen beperkt is Iijkt eon eenduidige relatie tussen
inspanning en succes niet zomaar te leggen: zie Utrecht versus Zeeland.
• met name acties in hot kader van communicatie veel aandacht krijgen van afzonderlijke
provincies.
• bin zeven provincies mogehjkheden bestaan voor particulieren in do geheie EHS.
Eveneens zeven provincies voeren beleid op doorievering aan particulieren.
• bij de procesmatige acties do spreiding het grootst is (or zijn twaaif acties benoemd),
maar or per aparte actie reiatief weinig provincies zijn die zich erop richten (zie de

rechter kolom Totalen).

•

financiëie stimulansen vrijwel niet worden toegepast.

in principe kunnen afzonderlijke provincies op basis van do resuttaten van do inventarisatie
bezien welke verdere mogelijkheden er zijn orn actief boleid to voeren. Do vraaq aan de
BALG is cm desgewenst suggesties te doen die zich richten op de gezamenlijke provincies.
Vanuit bet overleg met LNV en betrokken partijen is gevraagd of do inzet van do provincies
nu voldoende is om effect to hebben. in dat gremium is tevens aangegeven dat vooral do
proactieve rd van de provincies richting potentiele particuliere beheerders van belang is (het
gaat daarbij om een actieve benadering van gegadigden; dit i.t.t. eon benadering waarbij de
provincie een loketfunctie in het leven heeft geroepen). In do tabel is aangegeven weike
provincies daarop specifiek beleid voeren.
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(Overigens is een punt van aandacht voor de provincies rnogelijk de procedure die in het
werkdocument behorend bij de Verklaring is opgenomen en die betrekking heeft op (weinig
voorkomende) complexe aanvragen. Hot betreft het onderdeel Borgen van
functieverandering: in complexe situaties coärdineert de provincie hot proces en bevordert zij
dat de eerste fase van besluitvorming over eon initiatief plaatsvindt waardoor binnen één jaar
heldertield ontstaat over het al of niet doorgaan ervan. De provincie stelt. aldus de tekst van
het werkdocument per gevat eon stappenpian op dat daartoe leidt. In hot document zijn de
betreffende stappen beschreven).
Uitwerking onderdeel 2
LNV heeft in hot kader van do uitwerking van dit onderdeel een concept opgesteld van een
aangepaste PNB-regeling waarin extra ruimte wordt gegeven can particutier natuurbeheer.
Bijgaand (bijlage 3) bet voorstel in meest recente vorm.
Ten minste twee zaken zijn hier voor de provincies van belang.
a. Gelijkberechtiging van particulier beheerders ten opzichte van TBOs versus provinciaal
toewijzingsbeleid i.c. hot hanteren van eon invloedssfererikaart
b. Do eis dat de ontvanger de als landbouw verworven grond binnen 2 jaar na verwerving
boheert als hot natuurbeheertype dat ingevolge het natuurbeheerplan op doze grond in
stand kan worden gehouden.

Ad a. De discussie betreft de vraag of provincies, na de aanschaf van eon gebied door BBL,
bij do doorlevering daarna can de beheerders (particulieren of TBO’s) wel of niet een
verdelende rol moeton spelen. LNV is van mening dat de provincies de voor die doorfevering
vaak gebruikte invloedssferenkaart flu riiet meer mogen gebruiken, want in principe komt
iedereen nu in aanmerking voor do koop van grond en voor beheersubsidie. Brussel zal hot,
aldus LNV, niet accepteren als op do vraag hoe de grond verdeeld wordt hot antwoord is:
dat bepalen do provincies, Hot beleidskader Omsiag van verwerving naar meer beheer geeft
weliswaar ruimte aan provincies om beleid to voeren (onder andere dat geen versnippering
meg optreden), maar daar staat tegenover dat in do Verkiaring van Linschoten is
opgenomen dat hot beieidskader kan worden aengepast als dat nodig is.
Alternatief lijkt te zijn dat de markt zijn work doet en dat degene die het meest betaalt de
grond koopt. Dat kan echter een (ongewenst) prijsopdrijvend effect hebben.
De conclusie van do partijen in het overlog was uiteindelijk dat ledere belangstellende partij
aan do voorkant gelijke kansen moot hebben, maar dat er can do achterkant toch eon
verdoling zal optreden aan de hand van door do provincie (evt. in regioriaal overleg) op to
ste)len criteria. Do invloedssferenkaart blijft van belang wanneer or na eon jaar geen
particulier is gevonden die do grond wil hebben, Op dat moment wordt gekeken aan welke
IBO hot gebied wordt toegede&d.
Vrageri aan de BALG:
Is dit werkbaar? In hoevorre is hot nodig om vast te houden aan hot gobruik van de
invloedssferenkaart?
• Welke reactie moot hierover can LNV worden afgegeven?
Ad b. Dit lljkt eon onwerkbare eis. Vanuit kostenoverwegingen en effectiviteit wordt or vaak
voor gekozen om pas cc verwerving van een cluster van percelen op grote schaal in to
richten.
Do BALG wordt qevraagd
• do consequenties van do voorstellen to bespreken, en
• eventueel cog niot genoemde kneipunten ten aanzien van de conceptregeling aan do
orde to stellen.
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Voortqang
Inmiddels heoft LNV op 16 oktober via eon prenotificatieprocodure eon voorstel voor eon
aangepaste PNB-regeiing aan Brussel voorgeegd. Op dit voorstel is door IPO/provincies
nog niet inhoudejk gereageerd. Gezien hot bovenstaande en gezien hat voornemen van
LNV om een en ander nog voor het eind van hot jaar in Brussel neer to loggen is eon tijdige
reactie cruciaal.
Overigens heeft SBNL eon brief gestuurd aan LNV (bijage 4) waarin men zorg uitspreekt
over do voortgang, onder moor die bij do provincies. Eon reactie van LNV is nog niet
bekend.
Het onderwerp par-ticulier natuurbeheer is ook geagendeerd voor de vergadering van de
BALG-werkgroep pMJP van 12 november. Ter vergadering eon terugkoppeling.
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VERKL.ARING VAN LINSCHOTEN

Stand van zaken Informeren, stimWeren, faciliteren
Hieronder een eerste rapportage over de activiteiten van provincies in het kader van het
onderdeel Informeren, stimuleren, faciHteren van de Verklaring van Unschoten, Bjgnd het
overzicht van acties in tabelvorm.
Een aantal voorlopige vaststeHingen:
Alie provincies zijn op eigen wijze actief op bet gebied van particuiier natuurbeheer,
Sommige zaken zijn vergelijkbaar, bj andere Zi)n verschillen in aanpak zichtbaar.
Alle provincies investeren in communicatie. Voorbeelden:
in Groningen zijn alie grondeigenaren hinnen de EHS benaderd en van informatie
vOOrzien
o DLG benadert particulieren in opdracht van Fryslân.
o In Utrecht worden particulieren op verzoek geadviseerd door een vaste
medewerker.
o in NoordHoltand verzorgt de Dienst Regelingen de communicatie
o Voor alle provincies heeft SBNL enige rnaten een direct mailing uitgedaan aan alle
eigenaren die voor particulier beheer in aanmerking komen,
o In kansrijke situaties gaat Zeeland zeif pro-actief op pad.
o Voor Brabant geeft DLG voorlichtirig over PB.
o Voor Limburg levert DLG onder andere een serviceloket en jaarlijkse
informatiebijeenkomsten.
AWe provincies hanteren een of meer procesmatige acties Voorbeetden:
o In Fryslân wordt in complexe situaties, direct gekoppeld aan de
landinrichtingscommissie, met werkgroepen gewerkt waarin betrokken
(belangen)partijen vertegenwoordigd zijn. In deze werkgroepen ligt de regie bij de
provincie en de uitvoering bij DLG.
o In Gelderland zal in samenwerking tussen DLG en de Regiobureau’s een
stimuleringsplan worden opgesteld waarin zij aangeven hoe de hectare doelstelling
Lan worden behaald in de verschittende regios binnen Geldertand. In dit plan zal
aandacht worden besteed aan onderwerpen als actief begeleiden van
geinteresseerden en het stimuleren van grondgebruikers die op geschikte terreinen
liggen waarbij met name ingezet zal worden op de aangewezen pMJP-gebieden.
o Het actieprogramrna van Utrecht dateert at van 2305. In opdracht van de provincie
bieden gebiedscommissies maatwerk en zij zetten als dat nodig is speciae
werkgroepen in
o Ook Noord-Hottand biedt maatwerk en hanteert werkgroepen. Er wordt actief
ingezet op onder andere kavetruilconstructies
o Voor Zuid-Holland heeft SBNL een pilot gedaan, met als resultaat een (beperkt)
aantal geinteresseerden
o Zeeland combineert financiën door bestaande geldstromen naar P8-projecten te
leiden.
o Brabaiit heeft een actieprogramma opgesteld
o In Limburg is een Werkgroep particulier en agrarisch natuurbeheer (Werkgroep
PAN) actief: een door de provincie in het leven geroepen werkgroep van
intermediairen, adviseurs, stichtingen, ThO’s en overige deskundigen op bet gebied
van natuurbeheer.
•

Met betrekking tot het beschikbaar stel4en van gebieden aan particulier beheerders
hanteren aWe provincies een of meer maatregelen. Voorbeelden:
o Groningen heeft een realisatiestrategiekaart
1

o

o
o
o
o
o

In Drenthe is beheer in aIIe begrensde gebieden mogelijk. Er zijn gebieden benoemd
waar particulier beheer de voorkeur heeft, waar DLG terughoudend moet zijn met
verwerving en indien zij verwerft bij voorkeur door moet leveren aan particulieren
In Flevotand is particulier beheer mogeIijk in afle nieuwe natuur, niet in robuuste
verbindingen
Utrecht heeft een realisatiestrategiekaart en levert door met inrichtingseisen
In Noord-Holland is PB mogelijk in alle begrensde gebieden
in Zeeland is PB overal mogelijk, zij het dat versnippering van aaneengesloten
gebieden voorkomen moet worden.
In Brabant staat de hele EHS open voor particulier natuurbeheer. Brabant heeft 64
al aangekochte percelen geselecteerd die worden aangeboden aan particulieren.

Inzet van DLG, SBNL of anderszns: sommige provincies werken met DLG, andere met
SBNL, een met DR, en sommige maken gebruik van eigen nformatiepunten of -loketten.
Voorbeelden:
o Groningeri heeft een eigen loket
o Fryslân heeft een servicepunt bij het SANL (Stimulering Agrarisch, Natuur- en
Landschapsbeheer) ondergebracht. Het SANL heet tevens een ondersteunende rol.
o Flevoland vangt vragen zeif op
o Gelderland hanteert een Groenloket dat wordt “uitgevoerd” door DLG,
o Overijssel heeft met DLG afspraken gemaakt over het actief benaderen van
geinteresseerden in particulier beheer, het stimuleren van omzettingen van SAN in
SN, het orgariiseren van demonstratiedagen particulier beheer en het ingericht
doorleveren van BBL bezit aan particulieren.
o Voor lJtrecht vormt DLG het Joket voor de regehng; een vaste medewerker adviseert
tevens over inrichting en beheer. Utrecht heeft met DLG afspraken gemaakt over
het actief benaderen van geInteresseerden in particulier beheer en DLG organiseert
de doorleveringen.
o NoordHo1land werkt voor wat betreft communicatie (als enige) samen met DR
o In Zuid-Holland verlopen veel zaken via DLG (Krimpenerwaard by., maar ook de
meeste primaire kontakten),
o
Brabant hanteert een Groenloket in samenwerking met het Brabants Landschap
o Limburg faciliteert via snelle doorfevering aan particulieren van BBL percelen met
Cp-status, het actiet meenemen van realisatie natuurbeheer in gebiedsgericht
werken, actieve inzet op kavelruilconstructies en door open te staan voor verzoeken
tot wijziging van gebiedsplannen (status en begrenzing), Limburg stelt financier
beschikbaar via onder andere de Stimuleringsregebng Particulier Natuurbeheer
Grondkosten.
Enige algemene concftisies, ook op basis van de tabel:
1. Alle provincies ondernemen communicatieve activiteiten richting beheerders. Zeven van
de twaalf provincies hanteren een expliciet proactieve manier (via een “actieve
benadering”).
2. In zeven provincies staat de geheel EHS open voor particulier beheerders. Eveneens
zeven provincies hanteren een toewijzingsbeleid. In drie gevallen zijn beide
gecombineerd.
3. hoerwel een relatief groot aantal procesmatige acties valt te onderscheiden (met name
hier komt de interprovinciale diversiteit in aanpak tot uiting) is de inzet daarop per
provincie lager dan bij de hoofdthema’s communicatie en ruimtelijk beleid.
4. Van financiële stimuleringsmaatregelen is zeer beperkt sprake.
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Zorgen oortgang nitwerking Verkiaring van Linschoten

Geachte mevrouw Wouters,
Tijdens de vergadering van ens dagelijks hestuur van Stichting Beheer Natuur en Landeijk gebied
(SBNL) is deze week gesproken over de voortgang van de uitwerking van de Verklaring van
Linschoten, Ret beswur van SBNL maakt zich grote zorgen over die voortgang. Ooze indruk is dat
de vorderingen moeizaam verlopen. Daarcloor komt de door de minister genoemde einddatutn van
1 december veer bet uitwerken van de voorstellen nit de Verkiaring in gevaar. Dat mag niet
gebeuren,
Op geen van de drie peilers die in de Verkiaring warden aangegeveri zijn concrete resultaten
zichtbaar. Met kiem dringt het besteur van SBNL crop aan em in de komende weken meet vaart te
maken en dc concretisering van de voorsteHen af te ronden, anders frustreert dat bet proces.
Tot verontwaardiging consrateert bet bestnur van SBNL dat andere wegen warden ingeslagen dan in
de Verkiaring aangegeven. Specitiek betreft dat de peiler “informeren, stimuieren en faciliteren”
van realisatie nieuwe natuur. In de Veridaring staat beschreven hoe dat gaat gebeuren en weilce
organisatie daarvoer wordt aangewend.
Tijdens de bijeenkomst van 23 septemberjl. is met de vertegenwoordigers van dc ondertekenaars van
de Vericlaring van Linschoten van gedaehten gewisseld over de voortgang. in die bieenkomst is van
IPO zijde meegedeeld dat de provincies zulten beginnen met bet in kaart brengen van welke
activiteitende provincies op dii gebied a! uftveeren. Vervolgens za op basis van die inveutarisatic
warden bekeken of, en zo ja welke, nadere stappen nodig zijn om processen effectiever te laten
verlopen.
Near de mening van bet bestuur van SBNL staat deze inzet en opstelling ruijienver af van datgene
wat in de besprekingen tijdens het Linschotenheraad als inzet is afgesproken. Nota bene waren bet
rninisterie en bet WO nauw bij die besprekingen en bij het opstel!en van de Verkiaring betrokken.
Dat veronderstelt dat betrokkenen zich oak aan dc lijn van de Veridaring houden en met ecu eigen
koers varen alsof “Linschoten” niet bestant, “Linschoten” is ecu totaalpakket, waarvan nie naar
wiliekeur ingredienren terzijde gcschoven kunnen warden.
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In ieder geval verkeert hot bestuur van SBNL nadrukkelijk in do. veronderstelling dat is afgesproken
dat he samenwerkingsverband Servicepunt Nieuwe Natuur (SNN) aan zet is bij hot informeren,
stimuleren on faciliteren van particulieren ten behoove van hot realiseren van nieuwe natuur.
Mode op verzoek van LNV is daarorn oak naar verbreding gezocht van de stuurgroep SNN om in
ieder geval eon goode regionale afstesnrning van activiteiten to garanderen. Dit heeft innriddels geleid
tot Loetreding van OLO, NPN en FPG. Tot ooze split en tot arm onbegrip hebben de provincies hot
verzoek om als lid of waarnerner toe to treden afgewezen
Wij doen hierbij ceo dringend beroep op LNV am als inede initiatiefnemer van hot Linschotenberaad
en als ontvanger en supporter van do Verklaririg ow gezag en/of invloed in do richting van hot IPO of
do twaalf provincies aan te wenden am ook de eerste poller tot eon succes te maken conform de
Verklaring van Linschoten. LNV heeft immers oak meermalen in de richLing van do Tweede Kamer
melding gemaakt van bet belong van do uitkomsten en implementatie van do Verkiaring van
Linschoten, Het bestuur van SBNL verzoekt LNV dringend am met bet IPO heidere afspraken to
maken (oak in financinle zin) over doze eerste poller.

SNN heeft in do achterliggendejaren laten Zion dat do aanpak succesvcl is. SNN staat in de
startblokken am in provincieland breed zen do slag te gaan met potentidie. partiouliere
natuurbeheerders in de begrensde gebieden. Daarvoor is nodig dat do provincies concreet met SNN
afspraken maken over de wize hoe in hun provincie particulieren benaderd kunnea gaan worden.
Daarbij staat SNN open voor eon daarbij passende structuur.
Grote zorgen maakt bet bestuur van SBNL zich voorts over do poller ‘financiële stimulansen’.
Specifiek gaat hot bier am do 100% vergoeding voor waardovermindering door
bestemmingswijziging. Doze behooft goe.dkeurlng van ‘Brussol’, Naar onze waarneming wordt hier
door LNV heel erg omz.ichtig en voorzichtig geopereerd. waarcloor nodeloos vertraging ontstaat.
In onze adviespraktijk merken w.ij dat door hot uitbiijven van duidelijkheid m:b,t, de 100%
vergoeding or bij particulieren flu terug:hou&ndhoid is cm groriden to gaan aanmelden year
functieveranderiog. In plaats van versnelling van de Ecologisehe Hoofd Structuur EHS) leidt doze
discussie tot vertraging. hotgeen SBNL eon slechte zaak vindt. Eon avero.chts affect van “Linschoten”
datjuist eon impuls vnor do realisering van particuliore natuur beoogt.
Hot be.stuur van SBNL spreekt hierbij do hoop uit dat met inzet van aile partijen, die betrokken zijn
geweest in bet Linschotenberaad, bijtijds en conform do. intentio van doze Verkiaring concrete
rosultaten bekend gomaakt warden.

Met vriendelijke groot,
Namens hot bestuur van Stichting B cheer Natuur on Landeiijk gehied

P.M. Blauw

(voorzitter)

cc Ondert.ekenaars Verklarine van Linschoten on bet
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Onderwerp

Actie
Door

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet leclereen welkom.
Willem Visser wordt hartelijk bedankt voor de organiatie van de BALG tweedaagse.
2.

Mededelingen
Op 11 februari van 15.00 17,00 uur vindt het Directeurenoveileg LNV met de BALG
loden plaats.
Terugkoppeling bestuurlijk overleg 11 november en stand van zaken IPO Natuur
Natura 2000
.
Stikstof
• Schade tot 2013 ult het ILG
.
Na 2013 wordt er bekeken of er een nieuwe ILG periode komt
Mocht er in 2013 geen nieuwe ILG periode komen dan is het rijk probleem eigenaar
—

3.

ILG
.
.

MTR
Leefbaarheid
IPO stuurt een brief over de bijdrages
Provinciale kerntaken
Aangeven wat iedere provincie doet inhoudelijk
-

4.

5.

Bespreken strategie LG voor heroverweging bestuurlijke inrichting en voor
decentralisatie
Gerard Beukema geeft uitleg bij een presentatie. Vanuit de provincies wordt eon
signaal gegeveri dat de aansluiting van do takendiscussie erg beperkt is,
MidTermReview
.
Vanuit het BALG komt er een regiegroep (Marly Bloem, Thea Hots, Dick
Kruis, Gerard Beukema en Willem Visser). Zij zullen sturing geven aan PMJP.
.
Do werkgroep/regiegroep komt terug met een voorstel. Dit wordt in de
volgende BALG vergadering verder besproken.
.
Voor 15 februari moeten de cijfers door Dienst Regelingen ingeleverd worden.
Routekaart
.
Many Bloem en Thea Hots hebben aangegeven dat zij niks doen tot dater

20.
21.

Verslag BALG 13 oktober 2009
Akkoord
Rondvraag
De provincie Brabant zal volgend jaar de BALG Tweedaagse organiseren.
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Onderwerp

Verkiaring van Linschoten

Korte omschrijving
inhoud:
Opsteller(s):

H. Cohen Stuart

Portefeuiltehouder
BALG:
Status

Simon Middelkamp I Wiltem Visser
X Ter kennisname/informatie
0 Ter bespreking/besuitvorming

Advies-/Beslispunten

—

Kennis nemen van
o

De reactie van het vakberaad grond op de concept
PNB-regeling

o

De resultaten van het overleg van 7 januari met LNV

Secretariaat van de BALG, t.a.v. I. Smulders
email: PSmulders@brabant.nl
tel: 073-6808173; fax: 073-6807642
Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Toelichting
Het overleg met LNV over de PNB-regellng, dat eerder wegens omstandigheden geen
doorgang heeft kunnen vinden, zal plaatsvinden in de vergadering van het PCO (het
overleg van provinciale coôrdinatoren SNL) van 7 januari. Bijgevoegd ter kennisname de
definitieve reactie van het vakberaad grond op de regeling (bijlage 1), alsmede de reactie
van LNV op de eerdere conceptreactie van het vakberaad (bijlage 2> en de meest recente
versie van de conceptregeling zoals opgesteld door LNV (bijlage 3). Ter vergadering een
terugkoppeling van het overteg.
Aan de publicatie over onderdeel 1 van de Verkiaring (informeren, stimuleren, facfliteren)
wordt op dit moment op basis van nadere info van de provincies gewerkt. De verwachting
is dat deze binnen enige weken zal kunnen worden uitgebracht.
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Datum

Aanwezig

26i12OO9

Mw. M. Bloem (NBr, voorz.), dhr. G. Beukema (IPO), dhr. H. Cohen Stuart
(IPO), mw, T. Hofs (Ov), dhr. W. Visser (Dr),”
dhr. S. Middelkamp (NB), dhr. B. van den
(Zid), dhr. J. Ree (Flevoland), mw. M. Haselager (Zid), mw M. Kroot (.t-’O),
dhr. A. do Jong (Fr.), dhr. T. Reinders (Limb,), dhr. H. Menninga (IPO), dhr.
A. Hoogerwerf (Gr), dhr. J. Huneker (lPO)

Auteur

Mailanne Lap

-_______

,

Telefoon

.

O736812493

Afwezig:
Noord-Holland, Zui&Holland

Onderwerp

Actie
Door

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en fleet iedereen welkom.
Willem Visser wordt hartelijk bedankt voor de organiatie van de BALG tweedaagse.
2.

Mededelingen
op 11 februari van 15.00 17.00 uurvindt het Directeurenoverteg LNV met do BALG
loden plaats.
Terugkoppeling bestuurlijk overleg 11 november en stand van zaken IPO Natuur
Natura 2000
.
Stikstof
.
Schade tot 2013 uit het ILG
.
Na 2013 wordt er bekeken of er een nieuwe ILG periode komt
Mocht er in 2013 geen nieuwe ILG periode komen dan is het rijk probleem eigenaar
—

3.

ILG
.
.

MTR
Leefbaarheid
IPO stuurt een brief over de bijdrages
Provinciale kerntaken
Aangeven wat iedere provincie doet inhoudelijk
-

-

-

4.

5.

Bespreken strategie LG voor heroverweging bestuurlijke inrichting en voor
decentralisatie
Gerard Beukema geeft uitleg bij eon presentatie. Vanuit de provincies wordt een
signaal gegeven dat de aansluiting van de takendiscussie erg beperkt is.
MidTermReview
.
Vanuit het BALG komt er eon regiegroep (Marty Bloem, Thea Hots, Dick
Kruis, Gerard Beukema en Willem Visser). Zij zullen sturing geven aan PMJP.
.
De werkgroep/regiegroep komt terug met eon voorstel. Dit wordt in do
volgende BALG vergadering verder besproken.
.
Voor 15 februari moeten de cijfers door Dienst Regelingen ingeleverd worden.
Routekaart
e
Many Bloom en Thea Hofs hebben aangegeven dat zij niks doen tot dat en

een duidetijke opdracht komt.
Bij BALG zijn er geen signalen van onteigening.

6.

7,

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
______

15.
16,

17.
18.

19.

Akkoord met agendapunt 5.
SNL
Werkgroep OPB is ermee akkoord. Flevoland gaat de kwaliteitsimpuls zelf doen.
Bij het aanvuflende stuk is de oproep: Een goede samenstelling en kwaliteit van
afvaardiging riaar de werkgroep. Akkoord.
Plan van aanpak visitatie ILG
Diverse onderdelen moet verder uitgewerkt worden:
.
PvAMTR
.
Regionale diensten
Nulmeting op kaart
Er is ingestemd met de cijters. Advies: Maak 1 dossier waarin alle atspraken staan.
(per provincie)
Normkosten inrichrichting
Wat betekent dit per provincie? Dit zou per provicie doorberekend moeten worden.
Particulier Natuurbeheer
Gerard Beukema zal terugkoppeleri in overleg Wouters Beukema dat het zo niet kan.
Verzoek is om per provincie op een A4-tje aan te geven wat ze aan Particulier
Natuurbeheer doen. Dit voor 10 december aanleveren bij Herman Cohen Stuart.
Natura 2000
Behandeld
Decentralisatie Faunafonds
.
Discussie over open einde regeling
.
Er wordt gekozen voor een tussenvariant mbt de tinanciële consequenties. Dit
betekent per provincie samen met een noodfonds.
Dit komt terug in het BALG
Landschapscampagne
Verzoek om initiatieven voor Iandschapscampagne in te brengen.
Verdeling middelen POP.NU
Expliciet aangeven aan de IPO adviescommissie dat er in een eerder Bestuurlijk
Overleg afgesproken is dat de probleemgebieden worden Iosgehaald van de POP.NU.
POP-uitputting
Akkoord
Toekomst van het GLB
Theo Reinders en
— zullen dit gaan coôrdineren. Verzoek is om
de vragenlijst voor de BALG van januari bij hen aan te leveren.
Bestuurlijke vertegenwoordiging in werkgroep Glastuinbouw en milieu
Akkoord. Hans Konst (Gedeputeerde Friesland) wordt voorgesteld.
Beslisnotitie doorwerking EHS
BOAG RO is op 1 punt na akkoord. Er hoeft geen apart extern onderzoek. Enkee
provincies willen niet vooruitlopen op de AmvB Ruimte.
Onderde& beheergebieden behoeft nader overieg in het bijzonder de ruime jas
begrenzing. Overigens akkoord.
Evaluatie werkgroepen BALG en eventuele wisselingen van de
portefeuillehouders
Doorgeschoven_naar_de_voigende_BALG_vergadering.
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Verslag BALG 13 oktober 2009
Akkoord

21.

Rondvraag
De provincie Brabant zal volgend jaar de BALG Tweedaagse organiseren.
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Brede Adviesgroep Landeiijk Gebied (BALG)
OvERLEG

BALG D.D..: 4 MAART 2010

Onderwerp

Particulier natuurbeheer / Verkiaring van Linsohoten

Korte omschrijving
inhoud:
Opsteller(s):

Stand van zaken

PorteieuiUehouder
BALG:

Jacques Vroon

Status

x Ter kennisname/informatie

M. de GrootlE. Weijdema

x Ter bespreking/besluitvorming
Advies-/Beslispunten

1. kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de
uitwerking van de Verkiaring van Linschoten
2. L3espreken of bet overzicht van het stimuleringsbeieid van de
provincies in boekvorm moet worden aangeboden aan LNV
3. kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de nieuwe
PNB-regeling

Secretariaat van de BALG, tav. I. Smulders
email: PSmulders@brabant.nl
tel: 073-6808173; fax: 073-6807642
Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Toelichting
In de vergadering van de IPO-adviescommissie van 18 juni 2009 is melding gemaakt van de
aanbieding van de Verklanng van Linschoten aan de minister van LNV op 28 mei 2009. De
verklaring is gericht op het stimuleren van particulier natuurbeheer. Het IPO is betrokken
geweest bij de voorbereiding en is eveneens betrokken bij de verdere uitwerking van de
voorstellen.
De uitwerking kent drie onderdelen:
1. Informeren, stimuleren en borgen van functieverandering.
Hierbij is het de bedoeling om particulieren te stimuleren en faciliteren am natuur te
realiseren. Particulieren komen op dii moment op hun weg naar natuurrealisatie allerlei
barrières tegen zoals onduidelijkheid over regels en procedures, grote regeldruk en
belemmeringen op het gebied van bestemmingen en vergunningen.
Trekker: IPO
2. Maatregelen voor een volledige grondwaardevergoeding.
Hierbij is het de bedoeling dat voor de subsidiering van functieverandering particulieren
en terreinbeherende organisaties gelijkwaardig worden behandeld. Er worden 3
maatregelen voorgesteld namelijk de volledige aankoopsubsidie ook mogelijk maken

100304 BALG 10 Particulier natuurbeheer.doc
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voor particulieren, volledige grondwaardevergoeding via functieverandering en
handhaven van de bestaande grondwaardevergoeding (80%) via functieverandering.
Trekker: LNV en IPO gezamenlijk
3. Fiscale taciliteiten ten behoeve van particulier beheer,
Hierbij is het de bedoeling dat particulleren door middel van fisca)e voorzieningen te
stimuleren om natuur te realiseren. Voorgesteld wordt een persoonsgeboden aftrek voor
natuur (PGA) te introduceren zoals die nu ook aanwezig is voor monumenten. Verder
wordt voorgesteld do agrarler bij beëindiging van zijn bedrijf fiscaa tegemoet te komen
door de landbouwvrijstelling te verruimen tot de gebouwen die worden opgeofferd voor
natuurontwikkeling.
Trekker: LNV

Sinds de aanbieding van de Verkiaring van Linschoten half 2009 loopt eon traject gericht op
de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Onderdeel 1
De afgelopen periode heeft het IPO eon inventarisatie uitgevoerd van provinciale activiteiten
op het gebied van stimuleren, faciliteren etc. Deze heeft geleid tot het opsteLlen van een
conceptoverzicht (bijlage 1). Besproken moot worden of dit overzicht via de BALG en do
IPG-adviescommissie Landelijk Gebied zal worden aangeboden aan LNV.
Onderdeel 2
LNV heeft een concept van een nieuwe PNB-regeling opgesteld en deze op 16 oktober via
eon prenotificatie procedure aan Brussel voorgelegd. Het IPO-vakberaad grond heeft op dit
voorstel gereageerd en in de BALG van 28 januari 2010 is atgesproken dat BALG-’lid
Jacques Vroon het overleg met LNV hierover zal voeren.
Er is eon ambtelijke voorbespreking geweest op 16 februari om het gesprek tussen Jacques
Vroon eLNV voor te berden. Samenqevat eon aartal punten uit deze voorbesking:
1.
2. LNV heeltinhoudeTijk ondàuwd waarom vastgehouden wordt aan tweregeIingen
(PNB en SNL) en waarom deze niet in elkaar worden geschoven. Doze uitleg zal
door LNV op papier worden gezet. Deze toelichting lijkt voldoende om moe te gaan
eennieuwosubsidiere
uittewerken.
3,
‘

4. U.
do financiële consequenties van de nieuwe regeling op papier zetten.
Tegelijkertijd is aangegeven dat de tinanciële consequenties een nadrukkefijk relatie
hebben met de MTR.
5. Over do invloedssferenkaart zal verder gesproken moeten worden. Bij het schrappen
van een invloedssferenkaart zijn er twee knelpunten: “niemand wil eon stuk grond
overnemen en boheron”. De vorwachting is dat dit in do praktijk niet zal voorkomen.
Eon tweede situatie doet zich voor als or moerdere TRO’s geInteresseerd zijn in
hetzelfde perceel. In dat geval ontstaat eon situatie die lastig is voor do provincies en
waarvoor do provincies boleid moeten ontwikkelen om hier moe om to gaan. In ieder
geval zal dat moor tijd kosten. Ook is de verwachting dat doze situatio zich eerder
voordoot binnon de provincies met een hoge gronddruk.
Met LNV is do afspraak gemaakt dat LNV do uitkomston van hot ovorleg verder uitworkt in
eon notitie die tevens kan dienen ats eon agenda voor oen overleg van Jacques Vroon met
-

..
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LNV na 24 februari. Na het gesprek met Jacques Vroon zal LNV de beantwoording van de
vragen van Brussel terugsturen aan Brussel. Parallel aan deze beantwoording zal dan de
inhoudelijke discussie verder gevoerd worden en is er nog tijd om de regeling artikelsgewijs
door te nemen. Voor LNV is het belangrijk dat de notificatie rond september 2011 gereed is.
Voorgesteld wordt om vanuit het Vakberaad flu in te stemmen met de intentie om te komen
tot een nieuwe subsidieregeling grondaankopen EHS. Op basis van deze intentie zullen LNV
en de provincies gezamenlijk een traject oppakken om te komen tot een regeling die op
draagvlak mag rekenen bij alle provincies,
Onderdeel 3
Bij de uitwerking van dit onderdeel is het IPO niet betrokken; een en ander loopt via LNV en
het ministerie van Financiën.
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Besprekingsverslag
Aanwezig

Datum

O8O3-2O 0

Mw. M. Bloem (NBr, voorz.), mw. T. Hots (Ov), dhr. W. Visser (Dr), 1j’
(Old), dhr. S. Middelkamp (NB). rnw. R. Kuijsters (Utrecht),
(Zd), dhr. J. Ree (FIevoand), dhr. A. Hoogerwerf (Gr), dhr.
J, Vroon (ZH), dhr. E. Lubberirik (IPO), dhr, J. Damen (NH), dhr T. Mulder
(LB), mw. W. Hulshoff (Fr), dhr, J. Wellinghoff (lPO), dhr. J. Huneker (IPO),
mw. M, de Groot (PO), dhr, M. Bruinsma (Natura 2000), dhr, 0. Beukema
—

Auteur

Marianne Lap
Telefoon

07368 12493

(IPO)

Afwezig:

Onderwerp
Opernng en vaststelhng agenda
2

Mededelingen

3

Strategische discussie
Welke inzet kiezen we voor de verkiezingen/vorming nieuw kabinet
.
Verdere decentralisatie Landelijk Gebied is mogelijk
.
Natuurbeleid, IBO, herprioritering noodzàkehjk
.
Landschapsbeleid, medio maart.
Dick Kruis (Ze&and) zal zorgen voor een reactie op het BO rapport. Deze wordt dan
besproken in de volgende BALO vergadering.
Over decentralisatie ILG/EHS worden de BALG eden nader geinformeerd.

4,

Terugkoppeling overeg Beukema!Wouters van 15 februari 2010
De beheerkaarten moeten nog gem aakt worden. Dit wordt gedaan met de nieuwste
gegevens. Simon Middelkamp zal hierover contact opnemen met Dhr. Soorsma.
Evaluatie bijeenkomst directeuren BALGILNV
Zinvol, voor herhaling vatbaar. Verhoudingen nog te broos. Er moet vaker overleg zijn
om echt de diepte in te kunnen gaan.
Er wordt een excursiedag ingepland met LNV om tanger met elkaar van gedachte te
kunnen wisselen. Hierbij zal de ochiend gebruikt worden voor overleg en de middag
voor een culturele activiteit.
Fryslân zal zorgen voor het middagprogramma.
Onder’werpen die men ter sprake wil laten komen kunnen voor 25 maart bij Many
aangeleverd worden.
Midterm Review 2010
Thea Hofs, Marly Bloem en Enik Lubbenink zullen hierover een kort ovenleg hebben.
De uitkomsten hiervan zullen teruggekoppeld worden naar de BALG leden.
Doorsteek van de provincies en wat voorgelegd gaat worden aan de Staten.

5.

6.

Actie
Door

7.
8.

9.

10,

11.
12.

13
14

Natura 2000 en stikstof
Meine Bruinsma heeft de laatste stand van zaken verteld over Natura 2000.
SNL
Voor de trekker SNL moet er capacitelt of financien geregeld worden, Flevoland zal
zorgen voor capaclteit, de overige provincies zorgen voor financiën.
Beleidskade Faunabeheer
Akkoord, Agendapunt agenderen voor de IPO adviescommissie Landehjk Gabled.
Particulier Natuurbeheer
De BALG leden maken eeri nieuw overzicht per provincie met een pakkend voorbeeld
van particulier natuurbeheer. Dit mallen naar Marieke de Groot.
Plan van aanpak evaluatie Weidevogelverbond
Akkoord.
Evaluatie werkgroepen BALG
Dt wordt doorgeschoven naar de volgende BALG vergadering Hetgendapunt zal
dan als eerste aan de orde komen
POP 2 Versnelling uitvoenng
Akkoord Welke bevoegdheid heeft LNV en welke aspecten zn %nee gemoeid
Verslag BALG 12anuan 2010
Akkoord.
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Brede AdviesgroepLandelijk Gebied (BALG)
OvERLEG

BALG

D.D:

24

JUNI

2010

Onderwerp

Verkiaring van Linschoten

Korte omschrijving

Risico analyse en keuze aartpassing PNB

inhoud:

de Groot

Opsteller(s):

Marieke

Portefeuillehouder
BALG:
Status

Jacques Vroon
0 Ter kennisname/informatie
x Ter bespreking/besluitvorming

Advies-IBeslispunten

in te stemmen met de notificatie van de PNB-regeling in de
wetenschap dat elke provincie onder voorwaarden nadere
afspraken kan maken met TBOs en particulieren over de
speiregels voor de markt en over waarborgen natuurkwafiteit en
dat het rijk aanspreekbaar is op de administratieve en financiële
lasten van doorwerking van de rijksregeling.

Secretariaat van de BALG, Lav. M. Lap
email: mlap@brabantnl
tel: 073-6812493
Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Toelichting
Conform het stappenplan en de planning, die in de BALG van 11 mei en de
Adviescommisse van 3 juni waren geagendeerd, zijn in het Vakberaad Grond uitgebreide
discussies gevoerd over de inhoudelijke standpunten rondom het aanpassen van de PNB
of de SNL en over de invloedsferenkaart.
De provincies zijri voorzichtig voorstander van het aanvullen van de regeling voor
functieverandering in de SNL met een 100% vergoeding met strengere voorwaarden
rondom verkoop. Dan kan eenvoudig worden aangesloten bij de bestaande regeling met
verwijzing naar het Natuurbeheerplan. Ook zouden er daardoor minder administratieve
lasten zijn voor provincies en TBO’s en zou de leningenfaciliteit niet extra belast worden,
Het ministerie van LNV heeft echter grote moeite met het verschil tussen particulieren en
TBO’s (ook vanwege de klacht in Brussel). Bij aanpassing SNL zouden de TBO’s geen
kwalitatieve verplichting (vastgelegd bij notaris) hebben en in het Natuurbeheerplan kan

1
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nog onderscheid gemaakt wordt in gebieden voor TBO’s en gebieden voor particulier
natuurbeheer,
Deze discussie resulteerde in het Linschotênberaad van 2 juni in de werkwijze om in klein
comité (van alle groeperingen een vertegenwoordiger) de risicoanalyse te bespreken van
de PNB of van de SNL-variant. Jacques Vroon zat namens de BALG bij dit overleg.
Bijgevoegd is het versiag van dit overleg in klein comité op 9 juni 2010 (bijlage 1).
Resultaat van de discussie is dat de ontwerp PNB-regeling wordt genotificeerd met
aankoopsubsidie voor alle elgenaren. Specifieke wijzigingen in de PNB-tekst, die niet
gebaseerd ziin op de klacht over mededinging en staatssteun, zullen worden hersteld naar
de tekst van de oude PNB-regeling. Het discussiepunt dat de huiclige grondeigenaren niet
van de PNB-regeling gebruik kunnen maken, komt terug in het Linschotenberaad.
Dit resultaat heeft als consequentie dat niet in de regeling, maar daarbuiten afspraken
worden gemaakt door provincies met TBO’s en particulieren over de spelregels voor de
markt en het waarborgen van natuurkwaliteit, De provincies borgen daarbij dat de
rijksregeling EU-conform blijft. Het Rijk is aanspreekbaar op de doorwerking van de
rijksregeling naar de regionale uitvoeringsstrategie (administratieve en financiële lasten).
-

-

Voor de middellange termijn streven alle partijen naar één regeling, optimale efficiency en
beheersing van admin istratieve lasten.
Gevraagd wordt in te stemmen met de notificatie van de PNB-regeling in de wetenschap
dat elke provincie onder voorwaarden nadere afspraken kan maken met TBO’s en
particulieren over de spelregels voor de markt en over waarborgen natuurkwaiiteit en dat
het rijk aanspreekbaar is op de administratieve en financiële lasten van doorwerking van de
rijksregeling.
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Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG)
OvERLEG

BALG oD: 3

NOVEMBER

2010

Onderwerp

Nieuwe Subsidieregeling Grondaankoop EHS

Korte omschrijving
inhoud:

In verband met een klacht in Brussel is door LNV een nieuwe
Subsidieregeling grondaankoop EHS uitgewerkt en ter notificatie aan
Brussel toegezonden. De provincies moeten de regeling vaststellen.
Omdat het ministerie aanspreekbaar is op de administratieve en
financiele lasten is eeri notitie uitgewerkt waarin een voorstel voor de
financieringsconstructie wordt gedaan.

Opsteller(s):

Ed Weijdema / Marieke de

Portefeuillehouder
BALG:
Status

Jacques Vroon

Advies-/Beslispunten

Groot

0 Ter kennisname/informatie
X Ter bespreking/besluitvorming
-

—

-

In te stemmen met de nieuwe Subsidieregeling Grondaankoop
EHS, mits Brussel hiermee instemt
In te stemmen met het voorstel van de provincies in de notitie
“Financiering nieuwe Subsidieregeling grondaankoop EHS”
In te stemmen met het tijdelijk gebruiken van elkaars budgetten in

de Leenfaciliteit
Secretanaat van de BALG, t.a.v. M. van Berge Henegouwen Lap
email: mvbergehenegouwen@brabant.nl
tel: 073-6812493
Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch
-

Toelichting
In de Adviescommissie Landelijk Gebied van 28 juni 2010 is de notificatie van de
Subsidieregeling grondaankoop EHS (voorheen PNB..regeling) door LNV in Brussel
bestuurlijk voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken is dat er ambtelijk verder gewerkt
wordt conform de planning en in de wetenschap dat elke provincie onder voorwaarden
nadere afspraken kan maken met TBO’s en particulieren over de speiregels voor de markt
en over waarborgen natuurkwaliteit en dat het rijk aanspreekbaar is op de administratieve en
financiële lasten van doorwerking van de rijksregeling. Bestuurlijk worden de uitkomsten van
Brussel afgewacht. De vragen vanuit Brussel over de genotificeerde regeling zijn recent
beantwoord. De genotiticeerde en tekstueel door de provincies aangepaste nieuwe
Subsidieregeling grondaankoop EHS treft u bijgaand aan (bijlage 1) en om de planning te
halen wordt nu gevraagd om in te stemmen met deze subsidieregeling, mits Brussel hiermee
instemt. Over de effecten van de administratieve en financiële lasten zal tegelijkertijd een
besluit moeten worden genomen.

Gevraagd wordt in te stemmen met de nieuwe Subsidieregeling Grondaankoop EHS en de
afzonderlijke provincies te verzoeken deze regeling uiterlijk 31 december 2010 te laten
vaststelien door Gedeputeerde Staten, gevolgd door vaststelling Provinciale Staten begin
2011 (uiterlijk 1 maart 2011), mits Brussel hiermee instemt.
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In het Vakberaad Grond is gesproken over de administratieve en financiële lasten. Er is bij
de provincies een grote voorkeur voor het ontschotten van de diverse
financieringsconstructies tot één regeling. Ook het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer
zijn ambtelijk voorstander van één financieringsregeling voor particulieren, TBO’s en SBB.
Door Natuurmonumenten is in samenwerking met Groenfonds en de Landschappen de
achtergrondinformatie over de Leenfaciliteit en de Garantielening op een nj gezet en ook in
een voorstel uitgewerkt, waarbij zij uitgaan van het vergroten en verbreden van de
Garantielening en het in stand houden van de Leenfaciliteit (voor Natuurmonumenten en de
Landschappen). Dat komt niet overeen met de wens van de provincies. De notitie hierover is
bijgevoegd als bijlage 2. ABe partijen hebben elkaar nodig en er is verder ovenleg nodig om
tot een gezamenlijk gedragen voorstel te komen, dat vervolgens overlegd moet warden met
de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en van Financiën,
Gevraagdwordtin te stemmen met het voorstel van de provincies in de notitie “Financiering
nieuwe Subsidieregeling grondaankoop EHS”.
In een tussentijdse mail is aan de BALG-leden gevraagd om in te stemmen met het tijdelijk
gebruiken van elkaars budgetten in de Leenfaciliteit. Dit was afgesproken in de werkgroep
pMJP in september 2009 en wordt op die manier al in beperkte mate toegepast (zie bijiage
3). De provincie Zuid-Holtand wilde op korte termijn nag een bevestiging van de BALG
hierover, vanwege een grote voorfinanciering en om dit in 2010 nog te kunnen benutten.
Dnie provincies hebben een voorbehoud gemaakt (zie bijlage 4). lngesternd is door de
provincies Drenthe, Utrecht en Noord-Brabant en van de ovenige provincies is geen bericht
ontvangen. Het voorbehoud door de dnie provincies richt zich met name op garanties en het
streven naar één regeling. Aangezien al actief gewerkt wordt aan het streven naar één
regeling, gaat het flu nag om de garanties, dat het van een andere provincie gebruikte
budget wordt terugbetaald. Dit zal tijdens de vergadering onderling bevestigd kunnen
worden, waarna het IPO deze bevestiging schriftelijk naar alle provincies vast zal leggen.
Gevraagd wordt onder bovengenoemde voorwaarde van terugbetaling in te stemmen met
het tijdelijk gebruiken van elkaars budgetten in de Leenfaciliteit conform de afspraak in de
werkgroep pMJP in september 2009.
—

-
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Offerte AKD
De opdracht betreft het instellen van beroep bij het Aigemeen Gerecht van de EU namens de 12
provincies tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juii 2011 (N308/2010) (en
eventueel tegen de beschikking van 20 apnl 2011 N376/2010). Daarnaast betreft de opdracht het
bijstaan van de provincies in de communicatie met het ministerie van ELI over de kiacht van de VGG
bij de Europese Commissie betreffende aankoopsubsidies die door de provincies zijn verleend van 1993
tot heden. Eventueei zuilen er eveneehns contacten worden onderhouden met het ministerie van
I3ZK. Ook zuilen in het kader van beide aspecten adviezen worden verstrekt over onder andere de te
voigen strategle en kansen en bedreigingen daarvan,
-

Zoals ik tijdens het Provinciaal Vakberaad van 28 september 2011 al aangaf, is dit geen eenvoudige
zaak met een aanzienlijk risico van verlies, ails het om de reden dat het arrest in de Duitse zaak” de
uitkomst van uw zaak zal beinvioeden terwiji u daar geen grip op hebt. Bovendien kost het
begeleiden van de verschiiiende procedures in dit dossier veel tijd. Het opsteilen van een verzoekschrift
waarmee beroep ken worden ingesteid bij Gerecht dient uiterst zorgvuidig te geschieden, hetgeen veel
tijd zal vragen. Ook het meedenken met het ministerie van ELI over de antwoorden op de vragen van
de Europese Commissie naar aanieiding van de klacht van de VGG zal veel tijd vergen. Het is lastig om
een inschatting te maken van hoeveel tijd er in deze opdracht zai zitten, omdat er nog veei onzekere
factoren zijn, Wij weten immers niet hoe de procedure bij het Gerecht zai veriopen, of er eventueei
hoger beroep zai worden ingesteld of hoe de Europese Commissie zai omgaan met de antwoorden die
op vragen worden gegeven. Bovendien weten wij niet weike stappen de VGG zai nemen in de
kiachtprocedure en of zij eventueel een kort geding zal starten tegen een of meer provincies over de
verstrekking van koopsubsidies voor verwerving van natuur.
Een voordeel voor zowei de provincies ais voor de TBO’s is dat wij beide groepen vertegenwoordigen in
deze kwestie. Hierdoor kunnen een aantai kostenposten worden gedragen door beide groepen, omdat
een aantai elementen voor beide groepen relevant zijn, Denk hierbij aan een aantai beroepsgronden
tegen de beschikking van 13 juli 2011 en aan het meedenken met het ministerie van ELI. Maar er zijn
oak elementen die specifiek zijn voor ledere groep afzonderlijk, zoais de motivering van de
ontvankelijkheid van het beroep bij het Gerecht en een deel van de advisering. Voor de goede orde
benadruk ik nog dat het IPO waarschijnlijk ook een berekening zal moeten doen maken van de
economisch/financiëie effecten van natuurverwerving. Dat dient bij voorkeur een externe partij te
verrichten. De kosten hiervan zouden echter oak gedeeid kunnen worden met de TBO’s.
Wij schatten heel ruw in dat het honorarium dat wij aan de provincies in rekening zuiien brengen voor
onze bijstand in dit dossier circa EUR 200.000 zal bedragen (exciusief BTW, verschotten (denk aan
griffierechten, kosten van externe partijen) en 10% kantoorkosten). Zoais gezegd is dit siechts een
-uwe inschatting, de kosten kunnen mogelijk hoger of lager uitvaiien.
De kostenindicatie geidt voor de provincies. Hierin hebben we de TBOs niet meegenomen. Daar
hebben wij tot op heden afzonderlijke afspraken mee gemaakt.
Zoals gezegd is het een erg ruwe schatting, die afhankelijk van hoe het gaat lopen lager of hoger kan
uitvallen. Er zijn erg veel onzekere factoren, zoals de vraag of er kort gedingen worden aangespannen,
hoger beroep zal warden ingesteid en op welke wijze de VGG zich bij de Commissie zal opstellen.
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
8-1050 Brussel
BeIge
T: +31 88 253 5085
M: +32 477 887 782
F: +31 88 253 5050
E: nvannuland@akd.eu
W: www.akd.eu

Versiag Vakberaad Grondverwerving 17 maart 2009
Aanwezig: Erik van Moorsel (NB). Harmen Franken (Ov), (Geld), Maeike Pebesma
(DLG), Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Jan Spijkerboer (NM), René Gijsbertse (NH), use van den Berg
(Utr), Geert Roozendaal (Lb. versiag)
Afgemeld: Drenthe, Friesland
1. Opening
Ed Weijdema opent de vergadering en deelt mede dat Lippe van der Laan (Friesland) het vakberaad
verlaat en vervangen zal worden door Michiel Sybesma.

2. Versag vakberaad 3 februari 2009
Naar aanleiding van:
• Brief exploitatiesaldo is nog niet ult. Ed doet navraag.
• Geldstromen ILG-oud en —nieuw: Maeike maakt overzicht ten behoeve vakberaad mel.
• Peilrapportages: Voorstel is om onderscheid te maken tussen bestaande en nieuwe natuur.
Bestaande natuur vervuilt de getallen en geeft geen goed beeld van de realisatie EHS.
Daarnaast aangeven dat dee! ter plekke is verworven en deel ruilgrond.
• Brabant is bezig met notitie over rapportage door DLG. Erik zorgt voor agendering voor
vakberaad mel.
3. Cursus grondverwerving voor provincies en DIG
Maeike licht voorstel toe. Voorkeur provincies gaat uit naar cursus in september/oktober,
Het voorstel is per regio te kiezen uit één van de modules of een mix.
Per regio wordt een voorstel gedaan aan Maeike.
Contactpersonen per regio: West René, Zuid Geert, Oost Jan/Harmen, Noord Tanla
4. Strategische agendering grand
Vakberaad is bedoeld als voorbereidend en adviserend overleg voor de P0 werkgroep pMJP. Het
gaat hierbij orn grondverwerving voor ILG-doelen. De vaste deelnemers worden afgevaardigd vanuit
hun expertise van grondverwerving. Andere provinciale medewerkers kunnen aanschuiven indien de
agenda hiertoe aanleiding geeft.
De landschappen en Staatsbosbeheer hebben verzocht aan te mogen schuiven. Bij deze partijen
wordt een leemte ervaren vanwege het wegvallen van het LON.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om ook LNV ult te nodigen om de !ijn met het ministerie
kort te houden. Elmar Theune zal hiervoor benaderd worden.
Deelname van de landschappen en Staatsbosbeheer is akkoord (Actie voorbereidingsgroep).
Mid-term Review: llse en Ed brengen Drenthe in stelling tbv agendering volgende vakberaad.
Verp!aatsings- en beëindigingsregelingen: wordt geagendeerd voor vakberaad mei.
Afspraak: alle provincies sturen stand van zaken van alle regelirigen verplaatsing, VIV en beeindiging
vóár 10 april naar Harmen Franken die overzicht zal maken tbv mei-vergadering.
Evaluaties verwerving/EHS: verzoek aan provincies deze op te sturen naar Erik van Moorsel.
Benoeming trekker strategische agendapunten en planning behandeling in vakberaad:
• Rapportages (o.a. nulmeting op kaart, model grondkosten etc.: trekker Erik (19 mel)
• Mid-term Review en evaluatie: trekker Tanja (8 september)

a
a

a
a

a
‘

Verplaatsings- en beeindigingsregelingen: trekker Harmen (19 mel)
Draagvlak EHS: trekker Jan Spijkerboer (voorlopig parkeren)
ILG oud en nieuw: trekker Maeike (19 mei)
Particulier beheer, onteigening, zeifrealisatie: trekker Jan Spijkerboer (8 september)
Evaluatie EHS: trekker Erik (afgehandeld)
Nieuwe wet RD. WiIg: trekker Jan Spijkerboer (nader te bepalen)
Staatssteun: trekker Jan van der Horst (8 september)
Bestaande natuur: Jan Spijkerboer (nader te bpaen)
Reserve: Herijking EHS: trekker René (nader te bepalen)

5. Staatsteun
Nieuwe VIV-regeling Brabarit is niet geaccepteerd door Brussel. Onduidelijk is waarom,
Erik zoekt argumentatie uit en zet dit via mail uit.
Diverse particuliere instellingen hebben Europa voorgelegd dat de terreinbeherende orgariisaties
worden bevoordeeld in bet kader van de PNB-regeling. Ook provinciale PNB-regelingen zijn niet EU
getoetst. Afwachten maar.
6. Nulmeting Op Kaart
LNV wordt voor de mel-vergadering uitgenodigd om toelichting te geven. Actie lse,
7. Evaluatie van de grondverwerving EHS
Brabantse evaluatie is verhelderend verhaal.
Extra inzet op onteigening buiten de afspraken met LNV: meerkosten is risico provincie te regelen in
mid-term review of eind ILG-periode.
8. Stand van zaken realisatiestrategie
Stuk Drenthe ter kennisname.
9. Uitputting budget leenfaciliteit
Stand 25 februari. Opgenomen is staatje bestaande natuur 2008. Wordt nog aangevuid met 2007
(actie Maeike/Jan).
Afspraak: de provincies gaan na of alleen bet riiksdeel als onderdeel van de € 35 mn is opgegeven en
geven juiste gegevens (rijksdeel) door aan Jan.
use en Ed makeri op basis hiervan een stuk voor pMJP-werkgroep.
10. Garantielening
Stukken zijn nog niet definitief, Acties van provincie wordt gevraagd nadat overeenkomst is
goedgekeurd. Indien dit bet gevat is geeft Ed dit per mail door.
11. Rondvraag
Jan geeft aan dat er in Overijssel bijna geen mogelijkheden meer zijn voor subsidie bestaande natuur
en acht dit ongewenst. Ook voor Noord-Holland geldt dit. Punt is opgenomen in strategische agenda.

10. Sluiting

!!Ivm vakantie wordt de vergadering van 18 augustus verplaatst naar 8 september!!

Versiag Vakberaad Grondverwerviug 19 mei 2009
Aanwezig: Erik van Moorsel (NB), Harmen Franken (Ov), Maeike Pebesma (DLG),
Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Jan Spijkerhoer (NM), René Gijsbertse (NH), use van
den Berg (LJtr), Louis van Vliet (DP), Ad de Schutter (SBB), Geert Roozendaal (U),
Elmar Theune (DP) en Janny Gerritsen (NH, versiag)
Afgemeld: Groningen, Friesand, Drenthe en Gelderland
Onbekend: Flevoland, Zeeland
1. Opening
Ed Weijdema opent de vergadering en heet de nieuwe deelnemers van harte
welkom. Er wordt een voorstelrondje gehouden.
Met name van de zijde van Ad de Schutter wordt aangegeven, wat zijn bijdrage aan
dit overleg kan zijn en wat hij van ons denkt te horen. In dat kader stipt hij een aantal
zaken aan, waaronder de aankoop voor bestaande natuur, Hierbij roept hij de
provincies op om 1 lijn te kiezen, Afspraak is dat de motie, waarnaar verwezen is
wordt rond ge-e-rnaild naar de leden van dit overleg.
2. Versiag vakberaad 17 maart 2009

Naar aanleiding van:
• Naar aanleiding van de cursus grondverwerving wordt afgesproken dat alle
contactpersonen met Maeike Pebesma contact leggen.
• Brief BBL-exploitatie is nog niet uit.
3. Nulmeting op kaart
Er wordt een presentatie gegeven van de nul-meting door Louis van Vliet, over de
stand per 1-1-2007. De discussies tussen LNV en provincies zullen bij de midtermreview worden besproken. Knelpunt is het BBL-bezit buiten de begrenzing (kan deze
één op één worden uitgerui]d). Daarnaast is de onderhanden inrichting een punt van
zorg. Ook is de verpachte grond die nog pachtvrij gemaakt moet worden,
onvoldoende meegenomen.
SBB is van mening dat het project NOK buitengewoon van belang is voor
overeenstemming tussen rijk en provincie. Daarnaast kijken zij reikhalzend uit naar
de uitkomsten om hun eigen gegevens daaraan te kunnen toetsen en zodoende een
kwaliteitsslag te kunnen doen. Er wordt vooral aandacht gevraagd voor bet hanteren
van uniforme benamingen en termen.
Ook natuurmonumenten geeft aan onvoldoende aangehaakt te zijn.
De punten moeten worden meegenomen en worden teruggekoppeld, vanwege de
tijd zal dit via maiingen kunnen gaan in plaats van via de vergadering.

4. Landmetershectares
Er wordt door Elmar Theune een toeiichting gegeven op dit onderwerp.
Het blijkt dat de provincies een andere mening hebben dan LNV. Uiteindelijk wordt
na een lange en uit-voerige discussie besloten dat elke provincie zeif actie onderneemt
om dit onderwerp aan te pakken.
5. Verplaatsings- en beëindigingsregeiingen
Ret blijkt onduidelijk welke regelingen er allemaal zijn. Afgesproken wordt dat er
cen clubje wordt geformeerd onder leidmg van Overijssel (met Utrecht) en een
staatssteundeskundige om dit op de staatsteun te toetsen, Van DLG zou Johan
Heinen hierbij betrokken kunnen worden.
6. ILG oud en nieuw
Afgesproken dat de hoofdlijn kiopt, rnaar dat de notitie nog niet verspreid wordt,
Daarbij komt de vraag naar voren of dit wel is wat er bedoeld werd. ledereen geeft
zijn opmerkingen aan Maeike door.
7. Rapportages
De rapportages worden voor kennisgeving aangenomen.
8. Visitatierapportage
Er is nog geen actieplan gemaakt.
De volgende keer moeten we zorgen dat we erbij horen (via IPO).
Vervolgens ontstaat er een discussie over het 10% norm t.a.v. de onteigening. Elke
provincie heeft zijn eigen insteek hiervoor en een eigen weg hiervoor om dit bij LNV
aan te kaarten.
9. Uitputting budget leenfaciliteit
Het voorstel van use van de Berg wordt geaccepteerd en dat zetten we voort. Dit zal
nog bij de niet aanwezige provincies worden gecheckt. Vervolgens kan het dan in de
werkgroep PMJP en BALG worden geagendeerd.
Uiteraard wordt iedereen opgeroepen zoveel mogelijk uit te putten.
10. Garantielening
De informatie is een mededeling. Elke provincie moet zeif zorgen voor de contracten
met het Groenfonds.
11. Rondvraag en sluiting
Ad de Schutter ervaart deelname ads nuttig. Ret is afleen wel jammer dat niet elke
provincie er is. Voor de volgende vergadering zal Ad een voorzet geven voor
discussie over Natuurcompensatie. Jan Spijkerboer gaat een notitie voorbereiden
over het overleg circuit, om dat in beeld te brengen.

Geert R. vraagt om de strategische agenda ais bijiage aan het overleg te blijven
toevoegen.
use vdB, vraagt of het versiag eerder rondgestuurd kan worden, zodat de acties
vooraf kunnen worden uitgevoerd.
Elmar T. geeft aan dat Financiën geen grondprijscompensatie voor de jaren 2008 en
2009 zal doorrekenen.
Verder verwijst zij nog naar een project van LNV en LTO over El-IS en boeren,
1O Sluiting
Niets meer aari de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

!!Ivm vakantie wordt de vergadering van 18 augustus verplaatst naar 8 september!!

Vakberaad Grondverwerving 8 september 2009
Aanwezig: Erik van Moorsel (NB), Harmen Franken (Ov), Maeike Pebesma (DLG), Ed Weijdema (ZH,
voorzitter), use van den Berg (Utr), Ad de Schutter (SBB), Geert Roozendaal (L), Janny Gerritsen
(NH), Bram van Staveren (SBB), Mark Post (Gr), Theo Ram (Fl) (vanaf 1O3O uur), Tanja Jonker (Dr,
versiag)
Afgemeld: Geldertand, Friesland, LNV, Natuurmonumenten en Landschappen
Onbekend: Zeetand,

1,

Opening en mededelingen

•

Ed Weijdema opent do vergadering en heet iedereen van harte wet kom, Er wordt een
voorstelrondje gehouden, in het bijzonder welkom Groningen en Bram van Staveren (SBB,
agendapunt 6).
De definitieve notitie ‘grondverwerving tLGoud en ILG-nieuw’ is een informatief stuk.
Naar aanteiding van de vragen uit het BALG wordt gesproken over de tandmeterhectares / op peil
houden grondvoorraad. Afgesproken is dat Ed Weijdema eon antwoord I reactie namens het
vakberaad aan IPO stuurt voor behandoling in pMJp werkgroep/ BALG / IPO, Zie bijlage 1 voor de
concept tekst
Janny Gerritsen geeft aan dat Noord-Holland bezig is om eon systeem voor vastgoedregistratie op
te zetten. Vraag aan andere provincies om ats zij iets dergelijks hebben, de informatie door te
geven.

•
•

•

Versiag vakberaad 19 mei 2009
a
Nutmeting op kaart: Ad de Schutter geeft aan dat SBB behoefte heeft do informatie te toetsen
Lv.m. eon kwaliteitstag die nog gemaakt moet worden. SBB beschikt nog niet over informatie, Ed
neemt contact op met de projectleider van LNV om dit signaat door te geven.
• Verder goen opmerkingen; verstag wordt vastgesteld.

STRATEGISCH
3. Mid Term Review
• Op dit moment wordt in IPO verband gewerkt aan eon projectstructuur voor do MTR
• Datum wordt 1 april Lv.m. begrotingsbehandeling Rijk.
• Naar de mening van het vakberaad komen de volgende onderwerpen aan de orde bij de MTR:
o tandmeters hoctares lop peil houden grondvoorraad
o onteigening
o grondprijscompensatie
o normkosten
o loonfacititeit
o schuiven met budgetten
o % ruitgronden I vorlies wat optreedt bij doortevering/verkop
taakstetling particulier natuurbeheer
o
o Geen uitputtend lijstje. Tanja geeft punten door aan Root Klopstra.
-

4. Staatssteun
• Zaak Stibbe:
• provincies hebben advies gevolgd en Stibbe geinformeerd.
• Provincies continueren subsidieverlening aan PNB’s
• LNV is bezig met beantwoorden vragen.
•

Hot voornemen in Overijsset is om volledige schadetoosstelling uit te betaten zonder onteigening
titel. Harmon Franken informeert de overige provincies na besluitvorming in GS.

5. Model Grondkosten
Er wordi gedscussieerd over voor- en riadelen van salderen.
• Conclusie is dat vakberaad vast houdt aan bestaande atspraken, dus verlies op gebouwen
getaxeerd.
• Afgesproken is dat bestaande natuur apart in beeld moet worden gebracht. Maeike Pebesma kijkt
of DLG deze informatie kan leveren en komt hier op terug.
• Verschillen in grondprijsmonitor en model grondkosten is logisch omdat de bijkomende kosten niet
worden meegenomen in de grondprijsmonitor.
6. Natuurcompensatie
• Bram van Staveren geeft een toelichting op de notitie.
• uitdaging: pak de regierol op als het gaat om compensatie: probeer verplichtingen te bundelen en
te realiseren in 1 project.
• SBB hoeft als opdracht areaal in stand to houden, verkoopopbrengsten worden ondergebracht bij
het groenfonds en gebruikt voor nieuwe projecten.
• Voorgesteld wordt om in de provinciale aankoop overleggen verder door te praten over de
verplichtingen die er liggen. Op doze wijze is ook afstemming met andere terreinbeheerders
gegarandeerd.
• Vraag aan Groenfonds om inzicht te geven in do compensatie budgetten.
7. Overlegverbanden
•

Er is landelijk nog ca. 800 hectare BBL bezit door te leveren aan SB8. Ad do Schutter zal per
provincie de informatie verstrekken; provincies sturen immers op doorleveren BBL bezit.

FINANCIEEL
8. Uitputting budget leenfaciliteit
•

Voor een goode inschaffing van het benodigde budget 2009 is het belangrijk om over een goede
prognose to beschikken; daarom graag zsm de prognose voor zowel euro’s als hectares voor
de tweede heift van 2009 aan te geven via de mail aan Ed Weijdema.

•

De notitie optimale benutting leenfaciliteit” wordt besproken. Toegevoegd wordt:
o de opmerkirig dat het gaat om een financieringsoplossing en dat er dus niet geschoven
wordt met budgetten.
o de procedure om te lenen als plafond bereikt is gebeurd op basis van daadwerkelijke
behoefte.
Ilse van den Berg past de notie aan en de notitie wordt volgende week in de werkgroep pMJP
besproken. Verzoek aan een ieder om zijn/haar collega goed te informeren over deze notitie.

• Garantielening
De overeenkomston zijn vastgesteld door de provincies Frieslarid, Groningen, Overijssel, Noord
Holland, Zeeland en Drenthe.

10. Rondvraag en sluiting
Harmen Franken: Overijssel heeft een besluit genomen om de realisatie van de EHS te versnellen,
begrensde gronden kunnen direct doorgeleverd worden,
Ilse van den Berg: PS zal een prioritering gaan vaststellen; dat is de basis voor volledige
schadeloosstelling.

Erik van Moorsel: Is op zoek naar onderbouwing voor de factor O7 gehanteerd in Nok bij vervreemden
BBL bezit, Mark Post stuurt informatie rond
Ad de Schutter: Er ligt BBLgrond binnen de ENS in de invloedssfeer van Staatsbosbeheer.
Afgesproken wordt dat in do provinciale werkoverleggen dit opgepakt wordt om de opties van
doorlevering te besprekeri. Ad geeft meer informatie,
Maeike Pebesma; Vraagt aandacht voor de cursus grond. in regio Oost start de cursus, in Noord zijn
voorbereidingen getroffen.
Overige provincies hebben belangstelling, Maeike mailt informatie,
Maeike Pebesma; wil afspraken maken met de provincies in Noord en Overijssel over de uitvoering
van de PNB regeling.
Maeike Pebesma: deelt mee dat wij binnenkort kunnen inloggen op het DLG systeem om “mee te
kijken”met grondtransacties; een inlogcode volgt.
Maeike Pebesma: LNV heeft concept subsidieregeling gemaakt die aansluit bij do uitgangspuriten van
Linschoten,
Ed Weijdema: gronden in de Krimpenerwaard zijn nu buiten do begrenzing EHS gebracht en moeten
door de terreinbeheerder terug geleverd worden aan BBL. Er Iigt flu eon claim voor
overdrachtbelasting, Zijn er vergelijkbare situaties? Dan graag Ed intormeren,
Om 12.00 sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlage 1 concept beantwoording Iandmeterhectares.

In do bestuursovereenkomst is in artikel 6, lid 7 opgenomen:
Hot Rijk draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende ancimeterhectares voor do uitvoering
van landinrichtingsprojecten in Provincie XXX voor hot realiseren van do prestaties in deze
ovoreenkomst door enerzijds via doze overeenkomst golden beschikbaar te stellen en anderzijds
door re-allocatie van overtollige landmeterhectaren.

De discussie landmeterhectaren richt zich op 2 punten ult deze bepaling:
1
2.

het beschikbaar stellen van voldoende Iandmeterhectaren
do ro-allocatie van overtolligo andmeterhectaren

Ad 1. Er is overeenstemming met LNV over de nieuwe uitgangssituatie conform NOK. Hieruit blijkt dat
or voldoende BBL-bezit is geraserveerd door LNV.

Ad 2. We verschillen met LNV van inzicht wat betreft de re-allocatie van de overtollige
landmeterhectares en budget. Voor zover we hebben kunnen nagaan zijn bij do meeste provincies
deze direct (hectare of €) gekoppeld aan de grondverwerving voor EHS / Rods in deze ILG periode.
Onttrekking van deze landmeterhectaren betekent een tekort op do grondverwerving Immers het
gehele BBL bezit (minus restant rijksdaims) is verondersteld beschikbaar te zijn voor de realisering
van de opgave, Door nu geld en ha to onttrekken zullen de provincies op eon gegeven moment weer
met een rekoning bij LNV komen. Dit betreft een principieel punt. Enerzijds bepaald do BC dat LNV
zeggenschap heeft betreffende de re-allocatie van landmeterhectares. Anderzijds is in de BC
vastgelegd dat de provincies BBL bezit kan inzetten voor het realiseren van rijksdoelon. Hot voortijdig
openbreken van do afspraken vastgelegd in de BC betekent dat do provincies aisnog met eon
rekening richting LNV komen of gaan temporiseren.

Antwoord vraag 3: Komen er vanuit het Rijk meer (nieuwe) claims to liggen op het BBL-bezit die
directe gevolgen hebben voor de uitvoering van het rijksbeleid? Antwoord is ja, namelijk:
1.

Buff erzones (VROM)

2.

Financiering rijksprojecton (by. Midden-Deifland)

Vakberaad Grondverwerving 10 november 2009
Aanwezig: Maeike Pebesma (DLG), Ed Weijdema (ZH, voorzitter), lise van den Berg (Utr), Ad de
Schutter (SBB), Geert Roozendaal (L.), Janny Gerritsen (NH), Mark Post (Gr), Tanja Jonker (Dr)en
Melle Burema (UvL), Jan Spijkerboer (NM),
,Gld),
(ZId) en
Erik van Moorsel (versiag, NB).
-

afwezig: Overijssel, Flevoland, Friesland, LNV

1,

Opening en mededelingen

•
•

Ed Weijdema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vergaderschema is akkoord muv de augustus vergadering deze wordt verzet naar 14 september.

2.

Verslag vakberaad 8 september 2009

•

T. a. v. de landmetershectares wordt medegedeelt dat de werkgroep PMJP akkoord is. Hoe de
procedure verder gaat is niet geheel duidelijk.
In overijssel is een GS dossier in voorbereiding waarbij volledige schadeloosstelling wordt
toegepast zonder tot een een onteigeningsbesluit te willen komen, Gevraagd wordt zodra dit
mogelijk is dit dossier uit te zetten naar de eden van dit overleg.
Nogmaals wordt opgemerkt dat bestaande natuur in de peitrapportage zal worden opgenomen.
Gesignaleerd is in Noord Brabant dat de bijdrage die betaald moet worden aan het Groenfonds
conform de projectrekening garantielening hoger is dan de renteinkomsten die ontvangen worden.
Dit is niet de bedoeling, maar de rente inkomsten liggen lager dan 0,5 % terwijl de bijdrage aan
het groenfonds mm 0,5 % van het rentepercentate is.

•
•
•

STRATEGISCH
3.

Particulier natuurbeheer

•
•

Er zit een lek in do regeling particulier natuurbeheer die moet worden gerepareerd.
Bij overdracht aan do terreinbeheerder van voormahge gronden van een
particuliematuurbeheerder wordt deze overdracht in Groningen niet gesubsidieerd voor hot
resterende bedrag. Reden hiervoor is dat er geen extra natuur wordt gerealiseerd.
Voorgesteld wordt door ad de schutter om onteigening publicitair uit te nutten. Hierover wordt zeer
wisselend gedacht politiek Iigt het zeer gevoelig bij diverse provincies.
Afgesproken wordt dat de leden vanhet vakberaad elkaar informeren over de weg om te komen
tot een KB.
Jan Spijkerboer stuurt de Iijst rond met aIle KB’s.

•
•
•

4. Verklaring van Linschoten
•
•

SBNL heeft aangedrongen op meer snalheid en wil zsm een Ioket beschikbaar hebben.
De aangepaste PNB regeling is ter prenitificatie naar Brussel gestuurd. Geconstateerd wordt dat
de voorbereiding hiervan bijzonder slecht is geweest en slechts 2 provincies een halve dag de tijd
hebben gekregen om or iets van te vinden. Resultaat is dat een niotgedragen notititie naar Brussel
is gestuurd waar grote vraagtekens bij gezet moeten worden. Er worden een aantal hiaten
benoemt zoals het volgens ons onterecht schrappen van do invloedssferen kaart en de regeling is
aHeen voor verenigingen en stichtingen en niet voor particulieren toegankelijk. Afgesproken wordt
dat een gezamelijke voorlopige reactie aan de werkgroep PMJP wordt gestuurd. Deze zal worden
gevolgd door een volledige reactie later. Voorkomen moet worden dat deze nieuwe PNB regeling
zonder een gedegen voorbereiding verder gaat.

5. MTR
• Er wordt geconcludeerd dat Grondverwerving bij de Midterm review een belangrijk thema zal
worden. de voorbereiding moet gedegen worden opgepakt. Op dit moment is niet duidelijk wie en
berokken zijn en wat er at dan niet gebeurd. Deze informatie moet beschikbaar komeri om te
beoordelen op welke manier de tPO werkgroep grond betrokken zal worden. Essentieel is dat we
het als werkgroep goed oppakken. Afhanketijk wat er moet gebeuren zal er ult de werkgroep een
kerngroep worden samengesteld om het te begeleiden,
FINANCIEEL
6. Uitputting budget leenfaciliteit
•

•

•

De notitie zoats door zeeland is irigebracht veroorzaakt enige onduidetijkheid. Conclusie is dat de
gewenste werkwijze van Zeeland ook de werkwijze is zoals deze door onze werkgroep Grond is
voorgeste!d. Dit geconstateed hebbend is iedereen blij.
Voor een goede inschatting van het benodigde budget 2009 is het belangrijk om over een goede
prognose te beschikken; daarom graag zsm de prognose voor zowel euro’s als hectares voor
de tweede heift van 2009 aan te geven via de mail aan Ed Weijdema en Jan Spijkerboer,
Er wordt een inventarisatie gemaakt welke provincies mogeijk (indicatie van poHtieke wit) wet of
niet wilten verwerven op basis van votledige schadetoossteliing /Onteigening. Wet ZH, NBr, Ze,
Limb, Utr. Ft. en niet Dr,Gld, Gr, Fr,

10. Rondvraag en sluiting
jan Spijkerboer: Natuurmonumenten vraagt aandacht voor de soms zeer forse overschrijdingen van de
afflandelingstermijnen van subsidieaanvragen.
Tanja Jonker; gevraagd wordt hoe omgegaan wordt met saneringskosten voor vervuitde grond bij
aankopen. Saneringskosten voor vervuiling mogen niet ten taste worden gebracht van het ILG
(vastgetegd in het ILG). Veelal worden de saneringskosten (deets) doorberekend naar de oude
eigenaar. E.e.a. is veetat maatwerk.
Om 12.00 stuit de voorzitter de vergadering.

Vakberaad grond 27 januari
Aanwezig: Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Use van der Berg (utr), Tarija Jonker (DR), _JF
.J (Gid), Andre Smit (NH), Elske Burger (LNV), Mario schepper (LNV), Mamix Koopmans
(LNV), Ad de Schutter (SBB), Melle Burema (UvI), Jan Spijkerboer (NM), Harmen Franken (OV),
Walter Mommerstegg (DLG). M. Post (Gr, versiag).
3 verklaring van Linschoten
Vanuit de provincies wordt aangegeven dat:
• je geen regeling kan opstel{en zonder dat de uitvoerders hierbij zijn betrokken,
• een regellng een juridische uitwerking is van beleidskeuzes
a
je het eerst eens zijn over het te voeren beleid voor je de regeling gaat opstellen
a
als laatste moeten de financiêle consequenties helder zijn en de benodigde middelen
beschikbaar zijn
Vanuit LNV is aangegeven dat:
• vanaf de zomer via de IPO-lijn gepoogd is de provincie hierbij te betrekken.
• de urgentie bij LNV wordt gevoed door de verkiaring van Linschoten en do behandeling van
de klacht over de PNB-regellng door do EU in hot kader van do staatsteun
• de heroverweging bij het rijk.
Hot beeld is dat de huidige regeling niet met een positief advies aan do staten zal worden voorgelegd
Problemen provincies zijn o.a.:
• lnvloedsferenkaart is basis van de financiering,
• geen zicht hoe financiering regeling geregeld gaat worden en wat het risico voor de provincie
Is.

•
•
a

•
•
a

•

Versnipperd bezit
Inefficient beheer
Administratieve last
Roept ondoorzichtelijke constructies op met BV/stichtingen
Ongelijkheid particulieren blijtt, over twee jaar SN?
Gedeeltelijk beantwoording verklaring van linschoten; fiscaal aspect wordt by niet opgelost.
Had het niet anders gekund by SN ook 100% vergoeding

Morgen balg en overleg verklaring van linschoten Vanuit werkgroep wordt het volgende ingebracht:
Ons eerste punt betreft de procedure: de nieuwe subsidieregeling is door LNV uitgewerkt en ter pre
notificatie aan Brussel voorgelegd. Pas nã cUt moment zijn de provincies goed betrokken geraakt bij de
discussie. Tot op dat moment liep do discussie tussen LNV en het lPO en zijn do provincies
(onterecht) buiten schot gebleven. Wij betreuren het dat hot IPO pas zeer laat de provincies heeft
betrokken bij de totstandkoming van de subsidieregeling. Dit punt wreekt zich nu omdat daarmee de
koppeling tussen een beleidsmatige uitwerking door LNV en de uitvoering door de provincies
achterwege is gebleven. Vanochtend hebben we geconstateerd dat een goode beleidsmatige
discussie met de provincies moet worden gevoerd alvorens er sprake kan zijn van eon nieuwe
regeling.
Ons tweede punt dat wij onder de aandacht van het BALG willen brengen betreft een meer inhoudelijk
punt. Zoals 1k al aangaf onthreekt het draagvlak voor de onderhavige concept regeling Alvorens een
(provinciale) regeling goedgekeurd kan worden door alle provinciale besturen is het noodzakelijk dat
de provincies unaniem instemmen met duidelijkheici over de positie van particulieren bij de realisatie
van de EHS en in samenhang daarmee de wijze waarop dit financieel mogelijk wordt. Ult de discussie
van vanochtend komt naar voren dat alle vertegenwoordigers uit het Vakberaad, Natuurmonumenten,
SBB en de Landschappen aandringen op eon gezamenlijke, beleidsmatige discussie met LNV. Pas
daama kan een (gedragen) besluit worden genomen over een eventuele nieuwe subsidieregeling
Grondaankopen EHS. Daarbij is het noodzakelijk dat een koppeling wordt gemaakt met do uitvoering
en de financiering van particulier natuurbeheer volgens hot programma beheer. Uitgangspunt vormt
voor ons daarbij de gelijke berechting conform de Verkiaring van Linschoten.
.

Bij discussie is het betangrijk dat van de zijde van LNV wordt aangegeven wat de financiële
consequenties zijn van de voorgesteld regeling en op welke wijze deze financiète gevolgen vergoed
moeten warden,
1 Grond-workshop
In sornmige rego’s is behoefte aan een Grond-workshop dit was at aangegeven. Verzoek is am dit
nogmaals aan te geven, ndien hiervoor belangstelling is.
2 verslag
geen inhoudelijke opmerkingen
4 MTR
en Tanja Jonker gaan namens de provincies deetnemen in de IPO-werkgroep
Grand. Ze moeten wet gevoed warden door de overige provincies.
LNV (Marnix)geeft aan dat onderwerp voor deze werkgroep oa is:
•
de avenge kosten inzichtelijker gemaakt moeten warden en dan voorat de kosten voor
gebouwen
•
de onteigening nader bekeken moet warden. Hiervoor is een onderzoeksvraag uitgezet.
Afgesproken is dat:
• LNV krijgt de a) eerder geInventariseerde grondkwesties die volgens het vakberaad bij de
MTR besproken zouden moeten worden. De onderwerpen zullen hierdoor warden uitgebreid.
• Het vakberaad grand krijgt de onderzoeksvraag en hierop kunnen aanvullingen worden
gemaakt.
• De werkgroep grond krijgt het overdrachtsdossier
• Dat zowel aan LNVzijde ats aan de provincie navraag wordt gedaan bij de MTR-werkgroep
welke anderwerpen de IPO-werkgroep moet behandelen. Advies is: beperk je niet te veet.
• De volgende vergadering is 9 maart is tenzij de IPOwerkgroep Grand eerder bij etkaar wit
komen.
• 1 maart is eerste deadline voor werkgroepgrond. De conceptversie wordt 9 maart in hat
vakberaad besproken en het vakberaad maakt een voorbehoud bij de concept versie. Het stuk
moat eerst in het vakberaad worden besproken voordat hat een stuk namens het vakberaad
kan warden beschouwd.
5 Werkgroep heroverweging Natuur
Is werkgroep omgeving. Waarin voorstel 20% bezuiniging op 4 onderdelen moet komen, gaat over
LNV en VROM. 1 met warden de resultaten bekend.
6 Projectorganisatie
Vakberaad mist in organisatieschema verder tar kennisgeving
7 Uitputting leenfaciliteit
leder wordt verzocht de realisatie bestaande natuur 2009 doorte geven en een prognose PNB 2010.

Vakberaad grond 9 maart 2010
Aanwezig: Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Use van der Berg (Utr), Tanja Jonker en Marion Wimmers
(DR),jVeltkap(FI), Janny Gerritsen (NH), Erik van Moorsel (NBr), Geert Roozendaal (L),
(Z), Marnix Koopmans (LNV), Ad de Schutter (SBB), Jan Spijkerboer (NM),
Finder van der Wal en Walter Mommersteeg (DLG), Raymond Schrijver (Alt), Harmen Franken
COy, versiag)
—

L Brief minister naar aanleiding van ISO rapportage
Het 160 rapport kan mogelijk gevolgen voor de omvang en kwaliteit van EHS en verdient nadere
aandacht. Het vakberaad vindt het wenselijk dat het rapport geagendeerd wordt voor het BALG
overleg. Ed handelt dit verder af.

3 verklaring van Unschoten
Ilse en Ed hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van LNV (Else Burger
1 Cor von
Meijenveldt en Roeland Hullmand). LNV heeft hen ervan overtuigd dat het van belang is om door te
gaari met het voorbereiden van de PNB regeling. Voor de Regeling wordt geen extra budget
beschikbaar gesteld. De PNB regeling en de SNL regeling blijven gescheiden. De PNB regeling is
voor aankopen en de SNL regeling voor omvorming. LNV gaf aan dat ze shoppen tussen de
regelingen niet als een knelpunt verwachten.
LNV heeft opnieuw haar zorgen over de klacht in Brussel uitgesproken waarbij de PNB regeling
mogelijk als staatsteun aangemerkt zou kunnen worden. Ook heeft LNV aangegeven de
invloedsferenkaart a(s onderdeel van de PNB regeling niet haalbaar te vinden. Onduidelijk is wat
wel mogelijk is. Dit moet nader onderzocht worden.
Ed heeft een gesprek gehad met Jacques Vroon. Er zijn procesafspraken gemaakt: voorkeur om de
uitwerking in een gecombineerd overleg van de provinies en het Linschoterberaad te bespreken. De
tweede afspraak is dat LNV een spoorboekje uitwerkt over de verdere voortgang en een document
met een toelichting op de keuzes. Deze zullen eerst in petit comité reageert worden besprokeri
waarbij een reactie wordt opgesteld. Pas daarna wordt het stuk ingebracht in het platform.
De vergadering onderschrijft nog eens de al eerder geconstateerde knelpunten.
Benadrukt wordt dat vanuit het vakberaad een gelijkschakeling van de hoogte van de vergoeding
van de PNB regeling met de SN regeling de voorkeur heeft. Ook hoe om te gaan met bestaande
natuur behoeft aandacht.
Opnieuw wordt onderstreept eerst een inhoudelijke discussie (via het platform) te voeren. Hiervoor
dienen de verschillende varianten vooraf uitgewerkt te worden, Pas daarna is het zinvol om over
een aangepaste PNB regeling te praten.
Ed en Ilse nemen initiatief om vanuit het vakberaad grond met een voorstel te komen.
Ook de partners van Linschoten hebben aangegeven dat de LNV versie van de PNB regeling
aanpassing behoeft. Vanuit het Linschoten beraad vindt nader overleg met LNV plaats. De
vergadering geeft aan dat het gewenst is dat ook de provincies bij dit overleg betrokken worden.

4 Mid Term Riview
Raynmond Schrijver van Al terra geeft een toelichting op de concept uitkomsten van zijn onderzoek
naar onteigening voor de realisatie van de EHS. De informatie van 10 provincies is hierin verwerkt.
Marnix Koopmans zal de sheets met toelichting aan de deelnemers van het vakberaad mailen.
Benadrukt wordt dat sommige punten slechts door één of enkele provincies zijn aangedragen. Deze
nuance moet wel duidelijk zijn in de verdere stukken. Oak de huidig passage over VSS kan tot
misverstanden aanleiding geven, Deze zal anders geformuleerd worden.
In verband met de tijd is er geen verdere inhoudelijke discussie. Het stuk zal als input dienen voor
de werkgroep MTR.

Op korte termijn worden door Marnix de fiches verspreid de ingevuld moeten worden, met een
toelichting hoe deze in te vuHen.

6. Uitputting budget leenfaciliteit.
Jan Spijkerboer vraagt dringend diegenen die de informatie over de verwering van bestaande
natuur nog niet aan hem doorgegeven hebben dit op korte termijn aisnog te doen,

Woensdag 17 maart is er ecu extra vakberaad grond, waann de MTR centraal zal staan. De
bijeenkomst begint om 13.30 uur. Marmx Koopmans evert punten en stukken voor de agenda aan.

(CONCEPT) VERSLAG VAKBERAAD GROND
Datum: 17 maart 2010
Aanwezig: Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Tanja Jonker (Dr), Erik van Moorsel (NBr), Marnix
Koopmans (LNV), Reinder van der Wal (DLG), Walter Mommersteeg (DLG), JJ
(Zid), Harmen Franken (0), Lex Veldkamp (F!, verslag)
—

1 Opening en mededelingen
Dit vakberaad is een extra vakberaad grand, waarin de MTR centraal staat,
2. Verslag vorige vergadering
Verslag dUd. 17 maart 2010 wordt goedgekeurd.
3. Punten ult het actieoverzicht ‘losse eindjes’;
A. Onteigening.
Kernvraag: is 10% onteigening op landelijke basis van de taakstelling voldoende?
Uit de bestuursovereenkomst, artikel 6, eerste lid:
“[...]. Maximaal 10% van het totale [...] te veiweiven areaal door de Provincies gezamenljjk
komtjaarlijks tot stand via de aankoop op basis van volledige schadeloosstel!ing, dan wel via
gerechtelijke onteigening. Provincie X kan kan eventueel meer op deze basis verweiven,
zolang het gemiddelde van alle Provincies onder de 10% blijft.”

Conclusie vakberaad.
De bestuursovereenkomst dient niet te worden geInterpreteerd als zijnde onteigening 10 %
op jaarbasis, maar de 10 % geldt voor de landelijke taakstelling als totaal over de periode
(2001/2002-2018) voor het geflele gebied (geredeneerd vanuit Nota Grond), Om te komen
tot beantwoording van de vraag of de 10% toereikend is, wordt factfinding en
strategiebepal ing uitgevoerd;

•
•

•
•

Inventarisatie: wat is de toegepaste onteigening/schadeloosstelling tot flu toe
uitgedrukt in gerealiseerde ha’s per provincie (fiche);
wat is met betrekking tot nag te verwerven gronden (201 0-201 3) de voorgenomen
inzet van onteigening/schadeloosstelling in ha’s per provincie;
De restanttaaksteuing (op basis van het bovenstaande) wordt afgezet tegen de ILG
doelstellingen 2013;
Op basis van bovenstaande informatie wordt door de 12 provincies een gezamenlijke
strategie bepaald.

Provincie Flevoland

201 0-03-18
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B. Model grondkosten
Het onderstaande model grondkosten is vastgesteld in het vakberaad grond. Ten aanzien
van het gebruik en de toepassing is het wenselijk om hot model aan te passen
Modes grondkosten
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Conclusie vakberaad.
Het model dient op een aantal punton to worden aangepast.
Voorgestelde aanpassingen:
•
•

Geen salderingen in het model;
Splitsing en uitbreiding van het model in twee tabellen, een voor aankoop en een
voor verkoop
Twee scenario’s bij verkoop gebouwen:
taxatie van verlies op gebouwen bij aankooptransactie, dus boeken in het jaar
van aarikoop
gerealiseerde werkelijke aankoop en gerealiseerder werkeijke opbrengst; dus
boeken in verschillende jaren (tijd tussen aan- en verkoop)
-

Het bovenstaande wordt uitgewerkt in een nieuwe format en voorgelegd in do vergadering
van het vakberaad op 13-04-2010. DLG komt met een voorstel voor het model met do
daarbij behorende definities in de schema s,
C. (Het niet-toereikende) Exploitatiesaldo van BBL
Do voorziene dekking in het ILG wordt niet ingevuld doordat het exploitatiesaldo negatief is.
Conclusie vakberaad.
Verzoek aan BBL om het exploitatiesaldo in beeld te brengen in (concept) fiche.
D. Geen DLG uren voor rullhectares
De ruilgronden zijn ingeboekt als gerealiseerde EHS, maar liggen niet op do juiste plaats. Er
zijn geen middelen (= apparaat DLG/BBL) beschikbaar om de gronden to ruilen naar ocaties
binnen de EHS.
Conclusie vakberaad.
Geen taak voor de werkgroep grond: belegd bij eon andere trekker in het kader van het
traject fact finding.

Provincte Flevoland
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E. Landmeterhectares
LNV heroverweegt de gedachte andmeterhectares ult het LG te haen

Condusie vakberaad,
Uitgangspunt bhjft dat dit een onderwerp

s voor de MTR.

Vogend vakberaad: 13 april 2010

Provnce Flevoland
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Versiag Vakberaad Grondverwerving 13 april 2010
AanweziQ: Erik van Moorsel (NB), Harmen Franken (Ov),
(Gid), Walter Mommersteeg
(DLG), Ed Wejdema (ZH, voorzitter), Jan Spijkerboer (N_______________ 1 (NH, versiag), use van den
Berg (Utr), Geert Roozendaal (Lb), Mamix Koopmans (LNV),
Z...J (Z), Tanja Jonker (Dr),
Marion Wimmers (Dr), Melle Burema (De Landschappen), Mark Post (Gr)
Afwezig; Enesland, SBB
1. Opening en mededehngen
Ed Weijdema opent de vergadering. IPo zal in toekomst bij het vakberaad aanwezig zijn.
2. Verslag vorige vergadering 17 maart 2010
Versiag wordt redactioneel goedgekeurd,

Naar aanleiding van: wordt de opmerklng bij agendapunt 4 MTR meegenomen.
3. Verklaring van L.inschoten
Bijgevoegd is het stappenpian van LNV, Ed vraag om de opmerkingen te verzamelen, zodat hij ze kan
meeriemen naar overleg met Roeland Huilmand (LNV), Op het overleg van het Linschotenberaad van 27
april, zal het ook besproken worden. Opmerkingen verzamelen, Ed Weijdema en Jacques Vroon, Marieke de
Groot (IPO) bij overleg. Vooral stap 5 van het stappenpian.
Harmen: eerst de zaak op hoofdlijnen duidehjk, en daarna PNB, dus stap 5 eerst en daarna stap 3.
Gevoetens van de rest van het overleg: waarom doen we dit dan niet.
Tanja, stap 4 voorstel is het voorstel om de nieuwe PNa-regeling op te nemen in de SNL. Het gaat meer
am de discussie of je het via de SNL of via de PNB doet, LNV geeft aan dat de twee regelingen blijven
bestaan, dan blijft het onderwerp gelijke behandeling voor particulieren overeind staan. De PNB in de SNL
stoppen. Zo staat het er, of dit wijs is weet niet edereen. Hoe ga je met particulierer’i om, die discussie
voer je bij stap 5, dan volgt daar de conclusie uit. Stap 4 is dan wat oneigenhijk, Conctusie uit stap 5 kan
zijn dat iedereen in aanmerking moet komen, dan zou SNL gewijzigd worden, dan is na de zomer te laat, je
zou al in mei in de staten moeten zitten.
Planning moet ook nag ingevuld warden. Erg ambitieus. Financiën en administratieve gevolgen zijn ook nog
niet uitgewerkt.
Stap 8 zou het begin moeten zijn. Eerst inhoudelijk discussie. Tevens aftpreken wie het voortouw neemt.
Via Ed en Jacques schuiven provincies aan bij Linschotenberaad.
Hart van het stappenplan stap 5. Mamix geeft aan dat een aantal partijen NM, FPG en LNV in klein comité
hebben doorgepraat. 2 overleggen gehad Jan Spijkerboer, Albert Schimme)penningk. Dit am de meest
extreme verschillen in één verhaal te kunnen integreren. Vervolgens wordt gevraagd waarom er geen
provincies waren uitgenodigd. Zij zijn toch de regelingeigenaar. LNV heeft besloten een zo klein mogelijk
team op basis van kennis te formeren. Toen het besloten is in het Linschotenberaad, waren de Provincies
nag niet aangeschoven. NM heeft het gezien de discussie in het vakberaad wel voorgesteld, maar dit is
afgewezen door LNV. Er is nadrukkelijk een accent gelegd op het slechten van de meningsverschillen
tussen FPG en TBO. Er komt een nota die een stap verder is, dan hetgeen nu onder punt 5 verwoard is.
Ter vergadering wordt overwogen Mamix flu tip van de sluier op te laten heffen, omdat overleg tussen LNV
en IPO niet voor de 27e gaat Iukken. Reactie Erik: als LNV er bewust voor kiest om de provincies erbuiten te
houden, waarom zouden wij dan in ons overleg blijven voihouden orn hierover te discussiëren, in de hoop
dat we een keer mee mogen praten. Algehele gevoel is da de provincies niet zijn aangehaakt. Of het
serleus zo door LNV bedoeld is of niet. De provincies hebben het gevoeld dat wij onze hand hebben
uitgestoken, maar als dat niet opgepakt wordt, dan houdt het een keer op.
e
Aan Marnix de vraag: hoe gaan we hier mee om. Marnix geeft aan dat het stuk voor de 27
af moet. Een
goede afstemming kan voor die tijd niet gerealiseerd warden. Andere keuze is geen afstemming maar via
het Linschotenberaad zeif regelen.

Wet kunnen we er mee als het die do beschikbaar hebben. Jan S. vindt het slim om toch hier alvast wet
even te discussiëren,
Harmen: Waarom zijn de twee verstagen van het kteine comité niet verspreid? Marnix, omdat het een
weergave is van het gesprek tussen FPG en NM en het verslag botsend van aard is. De versiagen mogen
wet betreft NM niet uit. De toon niet akkoord. De uitdaging voor LNV is de gezamenlijke doelen formuleren
en overeenkomsten te vinden,
De provincies zouden zich moeten beraden of ze dan wel in het Linschotenberaad zouden moeten zitten.
Het gaat am een regeling die de provincies moeten uitvoeren, Dispuut is gericht op het proces en daardoor
komen we niet aan inhoud toe. Mede door bet op afstand houden van de provincie. Verschit van inzicht
tussen LNV en Provindes, Intentie van LNV (Henk Soresma) is niet geweest provincies buiten schot te
aten. Vooral gerlcht op de tegenpolen bij elkaar te zetten en daaruit de gezamentijkheid te formuleren. Het
dispuut is niet alleen tussen particufier en LNV maar oak tussen LNV en Provincies. Klein probleem tussen
TBO en FPG los je op, maar het probleem van de regelingseigenaar is daarmee niet opgelost. Het is echter
denkbaar dat indien de problernen tussen TBO en FPG zijn opgelost, ook de problemen tussen LNV en
provincie op dit terrein voor een belangrijk deel opgetost zijn. Toepassing in de praktijk en beeldvorming bij
particulieren zit groot verschil tussen.
LNV geeft aan dat er begonnen wordt met één step als bouwsteen voor volgende step. Om hiermee te
kijken of het Linschotenberaad viot te trekken is.
LNV voert de regie over een proces wear LNV maar slechts een klein stukje regie ken pakkeri. Daar zit
moge)ijk de crux. LNV hoofdlijn, uitvoering door provincies (a a ILG). Inmiddels is duide)ijk dat je
provincies nodig hebt bij vervoig Linschotenberaad, maar dan ook serieus betrekken. Als je zou voorstellen
het Linschotenberaad uitstellen wordt in het honoreren daarvan wet duidelijk of de provincies serieus
genomen warden. Dit zou echter wel een zwaar middel zljn als blijkt dat we het met elkaar eens zijn.
Een paar vergaderingen terug is voorgaande problematiek ook in dit overleg aangegeven (tussen LNV en
Provincies) en dat missen met name de provincies erg, dat dat onderdeel niet is opgepakt.
Het is goed dat de discussie tussen NM en FPG plaatsvindt, maar wij constateren wet dat wij (provincies)
niet aangehaakt zijn.
Wat doe je met onze opmerkingen die wij hier in het verleden gemaakt ziJn. Marnix: invloedsferenkaart is
meegenomen. 100% kan dat niet in SNL verband warden gevonden, is oak meegenomen. Het stuk van
FPG en NM zou een bouwsteen voor de beleidsmatige discussie moeten zijn. Dat is het beeld dat Marnix bij
de notitie heeft.
Vermoedelijk heeft niemand van het Ltnschotenberaad een goed gevoet bij het proces en dergelijke
gekregen. Wellicht zou je een pas op de plaats moeten wij meegeven Jacq Vroan en Henk Saarsma.
Initiatief van Linschoten is FPG en particulieren geweest, dus hebben zij vanaf het begin aan tafel gezeten.
Door LNV gezegd dat TBO’s aan moesten schuiven. Platteland Nederland (agrariers). De bat is neergelegd
bij LNV en provincies.
Ed, koppelt voorgeande discussie terug met Jacques vroon en IPO
e
Proces: wij constateren dat we de 27
niet als volwaardig partner kunnen deelnemen; voor de inhoud is
onvoldoende tijd geweest. Het is onmagelijk gebleken de inhoudelijke discussie te voeren.

De bij de agenda gevoegde brief van LNV wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Mid Term Review
Het model gronctkosten is near aanleiding van het commentaar in de vorige vergadering aangepast en
compleet gemaakt. De vraag is of dit is, wat we denken dat het zou moeten zijn. Daar komt een ja op. Het
voorstel is om het richting BALG te sturen. Nieuwe format gaat pas vanaf 2010 in.

Marnix geeft aan dat het binnen de afspraken van peil in 2009 niet meer te realiseren is. Wat wet ken is via
de werkgroep “Losse eindjes”. Dit voorstel wordt dan aangemeld onder lossen eindjes vanuti werkgroep
grand. De verzamelde pravindes kunnen dan nag kiezen am met terugwerkende kracht (voor eigen
gebruik) in te vullen. Harmen: verzoek om totaal bedragen te vermelden, met name gericht op de

gebouwen. Waiter: geen probleem om de vraag van Harmen te verwerken. Opmerkingen vanuit de vorige
vergadering zoveel mogelijk verwerkt. Kielne opmerking bilateraai aan Waiter doorgeven. LNV is zeer blij
met de gewijzigde opzet, veel transparanter.
Besluit: kleine wijzigingen aari de tabel toevoegen en via de werkgroep “Losse Eindjes” inbrengen en
toevoegen aan het MTRbestand, voor de nieuwe periode. Ook via BALG aan de orde steilen. Invulien vanaf
2010.
Preview Peil door Marnix: niet iedereen heeft ingeleverd, Noord- en Zuid-Hotiand, Fievoland, Brabant,
Groningen een leeg formulier ingeleverd. Geldertand alleen ha’s verder ieecj, Wees er alert op dat het niet
standaard ingevuld door DIG meegezonden wordt, Marnix vond dat Limburg en Utrecht erg volledig
ingevuld waren.
Een eerste concLusie is dat over het geheei de normbedragen voor de helft te aag (peiijaar 2009) zijn. 27
april moet er een product zijn. Gm snei iets over het tekort te kunnen zeggen kunnen ailerlel zaken
overwogen worden. By de berekening dat het tekort het normbedrag maai restant taakstelling is. 20072009 is het model verschiilend en vaak niet goed ingevuid. Zou die info nu (snel) opnieuw op basis van het
nieuwe format aangeleverd moeten worden? Jezeif niet te moeilijk maken, er is een gat. LNV geeft aan: je
gaat riiet het totale tekort krijgen. Dus of je dan een totaai kioppend tekort rnoet berekenen iijkt gezien het
tijdsbestek niet nodig. Je kunt dan beter kijken of je de meest eenvoudlge methode kunt gebruiken.
Besloten wordt de navoigende berekeningsmethode te gaan hanteren.
BerekeninQsmethode: Totale kosten per hectare (norm)bedrag 2009 (-)minus normbedrag *(maai) hele
restanttaaksteiling is je financiële gat. Definitie normbedrag: zit alles in.
Vui aub het peliformat 2009 in. Verzoek is of Waiter dit aan de contactpersonen DLG wil doorgeven, ais de
provincies dat dan zeif ook doen, gebeurt het dubbel.
Agendapunt nota percentage onteigening: uitgangpunten baseren op nota grond van 10-1-2001, Dus vanaf
I januari 2001 gaat de 10% iopen. Reinder van de Wal (DLG) aat via Mamix weten dat hij eirid deze week
de restant taaksteiling vanaf 2001 aanievert. Dan kan uitgerekend worden hoeveei hectare een provincie
zou mogen onteigenen (mci. betaien voiledige schadeioosstelling). Hoeveei gaan de provincies mogeiijk
onteigenen dat moeten zij dan zelf invulien.
Vorige keer discussie gevoerd, uitgangspunt in notitie verwoord, nu invuilen. Er wordt nog even gedacht
om de stand van zaken, gerechtelijk en schadeloossteiiing te splitsen, maar gezien de korte beschikbare tijd
wordt dit niet langer handig geacht.
Hoe laten we deze inventarisatie lopen. Als Reinder koiom 1 heeft ingevuld, dan wordt de inventarisatie
door Tanja rond gezonden. Provincies zijn zeif verantwoordeiijk voor snel invuilen en retourneren. Waiter
gaat na of DIG de info tot 2007 kan aanieveren. RODS apart, ook apart door Reinder aanieveren.
Was 7 april conferentie terecht gekomen in de 7 hoofdpunten, snel leveren 27 april in het MTR rapport.
Voigende week (week 19 apni) moet het antwoord naar Tanja. Splitsing gerechtelijk en Voiiedige
schadeioosstelling niet doen, ais dat gezien de korte tijd niet kan. Waiter vraag nog na voor de periode tot
2007, wat er aan volledige schadeloossteiling is betaaid, hectares. Tanja past tabei aan en stuurt z.s.m.
rond. EHS en RODS apart aanleveren.
Door Zuid-Hoiiand is een iandeiijke inventarisatie gedaan. Hier komt uit dat er iandeiijk een percentage van
20% nodig is, gebaseerd op de periode 2007-2009, De informatie word door Ed Weijdema doorgestuurd.
5. Opschorting koopplicht provincie Noord-Brabant
Wat is de reactie van Noord-Brabant op de brief van LNV: Met de brief kunnen ze niets. Zeker niet in de
wetenschap dat Brabant er al met € 40 mm. elgen geld in zit. Mogelijke reactie richting LNV zai kunnen zijn,
dat indien er straks geld naar andere provmncie terugbetaaid moet worden LNV garant staat vcor het
betaien van de rente en de vergoeding, de koopplicht niet opgeschort hoeft te worden. Anders het verzoek
richting LNV om de kooppiicht aisnog op te schorten. Het kan een idee zijn om de “Cashpoule” ILG
middelen meer gebruiken t.b.v. voorfinanciering. Op de vraag of er meer provincies tegen deze “koopplicht
discussie aaniopen” wordt geantwoord dat blijkt dat in 8 provincies het geld mm of meer op is en die er dus
spoedig ook tegen aan gaan lopen.

6. Landmetershectares
Wat is er aan de hand: Marnix: 1k zag de brief en vroeg me at: “hebben we ruzie?”. Volgens Elmar Theune
is het gewoon een brief ter informatie, ter hennnenng, zo wenst LNV er mee om te gaan.
Geen der provincievertegenwoordigers begrijpt het zo. Verwarrend zeker in combinatie met de voetnoot.
Op de kaart van 2007 is uitgangspunt. Tabel is op basis van NOK. Wel onjuistheden aankaarten, anders
niets mee doen.
7. Werkgroep Heroverweging Natuur
Marnix: rapport ligt er. Samenvatting en planbureau interpretatie gelezen. Het is een raar proces geworden
door de val van het kabinet. P1k er ult wat je eruit pikt. Een beetje een Black box gevoel.
8. Uitputting budget leenfaciliteit
Jan Spijkerboer geeft aan dat dit de stand per 14-2010 is. Er is nog niet veel gebeurt in 2010, Het
ministerie van Financiën, geeft aan dat er een plafon is voor het lenen. Tot 2013 hebberi LNV en Financlén
eeri afspraak gemaakt.
Vragen: de getallen wijken af van de provinciale administratie. NM is daar voor. Vragen over verschillen aan
het Groenfonds steVen. NM maakt overzicht op basis van gegevens van bet Groenfonds. Zorgelijk dat er
provincies zijn met onderuitputting (met name Overijssel en Friesland). Friesland stimuleren om participatie
in het vakberaad en uitputting van de middelen. Overijssel, heeft last van de schotten, kan PNB regeling
pas uitputten, nadat er doorgeleverd zijn. Jan S. geeft aan dat het mogelijk is gronden in een wettelijke
herinrichting alvast door te leveren, die daarna op de goede plaats wordt gelegd. Harmen: in wettelijke en
vrijwillige verkavelingen geen gronden meer kopen. Altematief is gronden in de verkaveling vooruitlopend
verkopen.
Zorgen is dat we allemaal door ons geld heen raken, omdat normkosten te laag zijn. Op twee of drie
provincies na is iedereen door het geld heen. Je bent aan voorfinancieren, vooruitlopend van uitputting
PNB-regeling. Ov vraagt of het mogelijk is om budgetten “te ruilen”, by wij hebben SBB budget over en als
we er dan PNB-budget voor terug krijgen.
Brief cashpoule: onderling lenen, zelfde rente, niet exclusief voor grondverwerving voor heel ILG.
Bestaande natuur: Graag de provincies die nog niet gereageerd hebben dit alsnog doen, anders wordt er
variult gegaan er niets is uitgegeven. Groningen geeft aan dat er een beperkt bedrag zou zijn. Drenthe
heeft op de vaireep info doorgegeven. NH heeft bet uitgezet, maar moet nag reactie gekregen.
Totaaltelling maken, zodat we niet over 35 miljoen komen.
9. Rondvraag en sluiting
Harmen: hebben meer provincies een brief van een provinciale vestiging van PFG gekregen? Nag geen
andere provincies voor zover bekend.
Harmen: hectares gekocht: krijgt van DLG drie rapportages: drie keer verschillende oppervlaktes en
flnanciën. Graag ontvangt hij een A4tje met de tabellen naast elkaar voor de vergelijking. Walter geeft aan
dat het verschillende dingen zijn. Kan dit niet onderling vergeleken warden. Wet kan je op een A4tje de
zaken naast elkaar zetten, met toelicNing. Dit A4-tje is er, Walter stuurt dit rond.
Marnix: Raymond heeft de vraag van LNV gekregen op een nj te zetten wat de verschillende provincies
gezegd hebben tijdens de interviews. Mamix heeft vervolgens ult de verslagen de overeenkomsten of
verschillen gedestilleerd. Aan Raymond meegegeven, om daar ten behoeve van zijn onderzoek nag jets
mee te doen. Als dat rand is, stuurt Mamix dit rond. Omdat de provincies zeif het gespreksverslag niet
hebben gekregen, wordt besloten ieder zijn eigen gespreksverslag toe te sturen voor contrale. Het integrale
verhaal komt dan de volgende vergadening.
Jan Spijkerboer vraag naar het gesprek van Beukema met Wouters over onteigening in Overijssel op 31
maart. Uitkomst van dat gesprek (voar zaver bekend) is dat het systeem Overijssel ter prenotitlcatie aan
Brussel wardt vaorgelegd. Binnen enkele weken verwacht LNV reactie.

Versiag Vakberaad Grond
Datum
Aanwezig

25 mel 2010
: Melle Buruma (landschappen), Marieke de Groot (IPO), Ed Weijdema (ZH,
voorzitter), Geert Roozendaal (Lb), Ad de Schuuer (SBB), Roeland Huilmand
(LNV, natuurbeleid), Marco Scheffer (LNV, juridische zaken), Walter
Mommersteeg (DUG), Janny Gerritsen (NH), Harmen Franken (Ov), fise van den
Berg (Ut, versiag), Marnix Koopmans (LNV, natuurbeleid, later), Jan Spijkerboer
(NM, later)
Brabant, Gelderland, Drenthe, Zeeland

Afwezig met
bericht
Afwezig
: Friesland, Flevoland, Groningen
zonder bericht

1. Opening en mededelingen
Verzoek om in het vervoig bij notities naam steller, datum en kader te vermelden.
2. Verslag vorige vergadering
Tekstueel presentielijst: graag in bet vervoig Buruma.
Strategiscb
3. Verkiaring van Linschoten
Variantendiscussie
Kader
In bet kader van de Verkiaring van Linschoten is door de deelnemers uitgesproken, dat zij willen
zorgen voor meer kansen particulier natuurbeheer. In dat kader is niet gediscussleerd over
instrumenten (aanpassing regelingen). Naast de Verkiaring van Linschoten loopt het spoor van de
klacht bij de Europese Commissie (kortweg EC) van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(kortweg VGG), waarin de VGG stelt dat er bij de PNB-regeling sprake is van ongeoorloofde
staatssteun ann de TBO’s (NM en de Landschappen). Het is goed om deze twee sporen te scheiden,
maar in de variantendiscussie wel rekening te houden met beide sporen.
Stukken
Er zijn voor de vergadering twee notities verspreid:
Quick Scan twee varianten: aanpassen SNL of aanpassen PNB
Deze is door Marieke de Groot opgesteld n.a.v de quick scan die door het vakberaad grond is
gedaan op 12/5/2010.
Notitie twee vananten: Aanpassing SNL of aanpassing PNB
Dit is ecu nadere uitwerking van het A4-tje met de quick scan door Marieke.
Dod van bespreking vandaag is om te kijken of we de geschetste voor- en nadelen herkennen en
mogelijk een conclusie kunnen trekken,
—

—

Planning
Dc komende weken staan er een aantal overieggen gepland met betrekking tot de Verklaring van
Linschoten en de klacht van de VGG. Die bepalen voor bet vakberaad het tijdpad:

Datum
Voor 6 juni (moet nog gepland)

27

3

mci

juni

Gremium
Bijeenkornst met partijen
Verkiaring van Linschoten
(mci prov. (Jacques Vroon) en
IPO (Marieke de Groot)
BALG

IPO Adviescommissie
Landelijk Gebied

7 juni

Overteg Beukema/Wouters

juni

Ambtelijk lnv-provincie

Voortgang afspraken in kader van
Linschoten (o.a. aanpassing
regeling, invioedsferenkaart)
Mogelijk terugmelding svz mbt
verkiaring van iinschoten? Laten
ndrJaes?d?
Voorbereiding overleg
Wouters/Beukema?
Terugmelding via Marieke?
o.a. notitie inbrengen over
aanpassing SNL of PNB -> keuze
maken voor spoor
SNL- of PNB-regeling aanpassen
in gezamenlijkheid

Varianten

In de notitie was sprake van 2 variariten (zie variant 1 en 2 hieronder). Bij beide varianten is het
uitgangspunt dat ook eigenaren gelijke mogelijkheden moeten hebben (dus geen onderscheid meer
tussen aankoop en functiewijziginge). Tijdens de vergadering werd nog een andere variant geopperd:
PNI3 op 85% stellen voor aankoopsubsidie. Dit biedt voordelen op het punt van financiën (geen
dekkingsprobleem) en staatssteun (zowel TBO’s als particulieren krijgen dan 85%, waarmee ook
sprake is van gelijkberechtiging. We zijn daarmee af van discussies over exploitatie van grond en evt.
gebouwen door TBO’s en het recht op verkoop na x jaar door een TBO). Actie: In de nieuwe notitie
over de varianten van Marieke en Ed wordt aangegeven waarom deze variant niet verder is
uitgewerkt.
Tijdens de vergadering was ook behoefte om de zogenaamde LNV-variant ook te betrekken in de
analyse (dus zoals de pnb-regeling nu ter prenotificatie in brussel ligt, aangevuld met de mogelijkheid
dat ook particulieren hier gebruik van mogen maken). Deze variant is als variant 3 aan het lijstje
hieronder toegevoegd.
1. SNL-aanvullen met 100% variant, zowel voor aankoop als voor functieverandering; PNB
blijft gelijk (muv invloedssferenkaart).
2. PNB aanpassen: ook voor particulieren mogelijkheid 100%, zowel voor functieverandering als
voor aankoop; SNL blijft gelijk.
3. PNB aanpassen volgens prenotificatievoorstel LNV, mci, particulieren, exciusief
functieverandering; SNL blijft gelijk.
Discussiepunten iii dens de vergadçjp,g
In eerste instantie was het idee om ook stichtingen en verenigingen de kans te bieden gebruik te maken
van aankoopsubsidie thy EHS. Dan is het een iogische stap om te kijken of de PNB-regeling voor
meer partijen opengesteid kan worden (even los van allertei uitvoeringsprobiemen en dekking). FPG
(landgoedeigenaren) heeft echter aangegeven dit geen goede invulling van de verkiaring van
linschoten te vinden, zij wilien dat ook particulieren (bijv. landgoedeigenaren die een by hebben
opgericht voor de exploitatie van hun landgoed) ook gebruik kunnen maken van de aankoopsubsidie.
Daar komt bij dat de EC ook heeft gevraagd waarom de regeling niet gelijk ook voor particulieren
opengesteld kan worden.

—

Hierdoor is het volgens de provincies en de TBO’s Iogisch urn ook uitdrukkelijk naar de mogelijkheid
te kijken om nict de pnbregeling aan te passen. rnaar de SNLregeIing.
Een van de discussiepunten is de kwaliteit van de natuur: hoe borgje dat? De huidige pnb-regeling is
beperkt opengesteld en stelt zeif geen eisen aan de kwaliteit van de natuur. Dat is wel geborgd in de
sarnenwerkingsovereenkomst die er boven hangt.
Als ook andere partijen gebruik kunnen maken van de pnb-regeling, zou je de kwaliteit anders moeten
gaan borgen. Een optie is orn dan ook een kwalitatieve verplichting op te nernen (dat betekent dat een
aanvrager naar de notaris moot om de nieuwe functie per perceel vast te laten leggen). Als je dit

doorvoert, zouden alle NM en de landschappen (en SBB?) dit moeten doen voor al hun eigendom in
de EHS. Is dit nodig en zinvol?
Vanuit Juridische Zaken van LNV is de gelijkberechtiging een heel belangrijk punt: iedereen zou
gebruik nioeten kunnen maken van subsidie voor aankopen onder dezelfde voorwaarde, Zij zetten in
op aanpassing van de PNB, Ook omdat de SNL-functieverandering zo goed as klaar is in de
notificatieprocedure. Vanuit LNVJZ gezien is aanpassing van de pnb dus ceo makkelijkere oplossing.
Conclusie 1: Afle partijen in het vakberaad zien het liefst dat in de toekomst het onderscheid
tussen particulier beheer via de SNL en beheer door TBO’s via de PND-regeling verdwijnt. Als
alles in cen regeling en in een financieringsconstructie zit., kom je het beste tegemoed van de
wensen vanuit de verkiaring van linsehoten en de bezwaren vanuit de EC toy gelijkberechtiging.
Dit Iijkt echter voor nu een brug te ver, maar is niisschien goed om ais toekomstperspectief (bijv.
voor de volgende ILG.periode) in beeld te brengen.
Nadeel van de nieuwe Inv-pnb regeling is dat gebouwen en pacht geschrapt zijn. Dit vergt volgens de
provincies nog nadere discussie en uitwerking en kan niet zomaar blijven staan.

Actie: Ed zet het onderwerp gebouwen op de strategische agenda en bekijkt in de
voorbereidingsgroep van het vakberaad wie hier een en ander over zou kunnen voorbereiden..
Bij your- en nadelen bij kwaliteit namur gaat het erom hoe je de natuurkwaliteit borgt. Je zou dat
kunnen doen door de verplichting op te nemen dat er een inrichtings- en beheersubsidie wordt
aangevraagd uit de sni. Daarmee kom je dan automatisch in het regime, waar controles worden
gedaan. In de nieuwe pnb-regeling van mv is een verwijzing opgenomen naar het natuurbeheertype uit
het natuurbeheerplan. Dit moet dan wel geborgd, dat een eigenaar dat dan ook gaat doen, Dc pnb
subsidie wordt afgehandeld na actepassering, dus je hebt daarna geen relatie meer met de aanvrager.
In de SNL-regeling schijnt dit ook niet goed geregeld.
Acties: Ed of Marieke (?) stemt af met de SNL-werkgroep van het IPO.
Marktwerking is ceo lastig punt, Als je op 100% subsidie gaat zitten, zou grond geen waarde hebben.
Dat is natuurlijk niet hct geval. Hoe gaje bier mee om?
EU zegt: TBO’s zijn ondernemingen. Weliswaar verrichten zij diensten van algemeen (economisch)
belang, maar bet blijven ondernemingen. Door TBO’s te subsidieren, verlenen provincies dus
staatssteun. Vraag is of dit geoorloofde staatssteun is. Daar zou de EC ceo uitspraak over moeten
doen.
Bij punt 4 uit de notitie twee varianten staat onder bet kopje Overige Voor en nadelen aanpassing
PNB, EU dat de pnb-regeling al Brusseiproof is. Dat kiopt niet. De oude pnb-regeling is met POP I
genotificeerd. Dc nieuwe regeling is buiten POP 2 gebleven, en dus niet genotificeerd. Dc rijks-pnb
regeling was dat dus wel. Dat betekent dus dat de huidige pnb-regeling hoe dan ook nog aan Brussel
voorgelegd moet worden voor een staatssteuntoets.
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Score-tabel van de versehillende varianten
onderdeel
I. SNL aanvullen tot
100%, voor eigenaren
en aankoop;
PNB blijft gelijk
Kwaliteit natuur
Financlering
EUjedure
Administratieve
lastenverzwaring
TRO’ s, provincies,
DLGIDR
Gelijke berechtiging
Staatssteun
Marktwerking
Huidige eigenaren
kunnen 100% krijgen
Gebouwen

2.PNB aanvullen voor
particuliere eigenaren
en aankoop;
SNL hlijft gelijk

+
+

3. PNB aanpassen
volgens voorstel LNV,
met particulieren,
zonder eigenaren;

-

-

-

-

+1+

-

+

*

—

-

-

-

+

+

+

-

+

+1-i-I
-

+

Actie: Ed en Marieke vulien de notitie aan met wat in het vakberaad is besproken en

bovenstaande tabeL.
Conclusie 2: vanuit vakberaad lichte voorkeur voor aanpassen SNL-variant (1). Deze scoort
beter op praktische mtvoerbaarheid. Dc LNV-variant (3) scoort beter op EC-aspecten. Bij keuze
voor variant 1. behoeft Brusseiproof maken van PNB-regeiing wel aandacht.
Nog een variant: kijken of je variant I en 3 nog kunt samenvoegen’??

Actie: extra vakberaad grond op woensdag 2jiini van 14 tot 17 our bij dig in utrecht.
Invloedssferenkaart en het vrije nwrkt principe
Er liggen twee notitie voor over de invloedssferenkaart en het vrije markt principe. Vanwege
tijdgebrek, komen de onderwerpen heel kort aan de orde. Actie: de onderwerpen worden voor bet
ingelaste vakberaad van volgende week opnieuw geagendeerd.
Alvast een voorschot op de discussies van volgende week.
Als de invloedssferenkaart wordt geschrapt uit de pnb-regeling (vanwege ongelijke
mededingingskansen), zullen de provincies de verdeling van gronden op cen andere manier moeten
regelen. Dat zou kunnen doordat iedere provincie een realisatiestrategie opstelt. Dc
invloedssferenkaart zou wel als een soort achtervang kunnen dienen, als er geen belangstelling is van
particulieren voor de gronden.
Het gaat bij de discussie over de invloedssferenkaart niet alleen over nieuw te verwerven gronden; het
gaat ook om bet huidige BBL-bezit. Wie krijgt die grond? Wil de provincie alle ruilgrond in de etalage
zetten?
Eerste conchisie: voor de meeste provincies is de invloedssferenkaart een instrument. waarbij het
bespreekbaar is om dit instrument een andere positie te geven (dus nit de regeling te schrappen).
Vanuit JZ van LNV wordt aangeraden om te komen met objectieve criteria om gronden te verdelen.
Op die manier is cen goed verhaal voor de EC te houden. Dc notitie zou aangepast moeten worden
voor het overleg van volgende week, waarbij het doel is om input te leveren aan de bijeenkomst met
de partners uit het Linschotenberaad. Actie Ed en Roeland.
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(CONCEPT) VERSLAG VAKBERAAD GROND
Datum: 30 juni 2010
Aanwezig: Ed Weijdema (ZH, voorzitter), Walter Mommersteeg (DLG), Leontien Krul (0),
Marieke de Groot (IPO), Marco Scheffer (LNV), Mark Post (Gr), use van de Berg (Ut), Jan
Spijkerboer (NM), Ad de Schutter (SBB), Tanja Jonker (Dr versiag).

1. Opening en mededelingen
• Dit vakberaad is een extra vakberaad grond, waarin uitwerking Verkiaring van Linschoten
centraal staat.
• Besluitenlijstje 2 juni: geen opmerkingen.
2. Verklaring van Linschoten
• Terugblik op het proces door Ed.
• Terugkoppeling IP0LG door Marieke: bestuurders nemen kennis van hot traject dat LNV
flu inzet mbt notificatie van de PNB subsidieregeling en afgesproken is dat we ambtelljk
blijven meewerken.
• Stand van zaken LNV: Marco geoff aan dat er ruimte is om de regeling aan to passen op
detailniveau, maar de kern van do regeling kan niet gewijzigd worden. De kern is:
openstelling voor iedereen en voorwaarden (by kwalitatieve verplichting) voor realisatie
natuur, Financiele en administratieve consequenties zijn nog niet in beeld, Uitgangspunt
is dat het proces voor 1 januari 2011 is afgerond.
Enkele opmerkingen n.a.v. proces:
• Budget voor financiering verwerving tbv particulieren komt uit budgetten SNL; grate
aanslag op dat budget omdat voor realisatie particulier natuurbeheer “slechts” 1/30 deel
per jaar nodig is, terwiji dat voor verwerving 100% in 1 jaar is.
• De uitwerking/maatwerk per provincie: in hoeverre is hot nodig doze speiregels ook aan
Brusset voor te leggen? jurist Overijssel is van mening dat dit nodig is.
• Komt er eon overgangsregeling’?
Opmerkingen over de regeling zeif (niet uitputtend):
• Gebouwen blijft als optie in de regeling
• Definitie subsidiabete verwervingen lijft hetzelfde; EHS met nadere definléring percelen
waar functieverandering Iandbouw ->natuur is voorzien in het natuurbeheerplan.
• Ruligronden kunnen worden gesubsidieerd.
• Vraag bij art 3: wat is de positie van gemeenten en waterschappen? Suggestie: zie
SKNL.
• Bestaande natuur wordt: ‘flee, mits
• Art. 5 rangschikken niet aan de orde, discussie over sturing budgetten, aparte
subsidieplafonds?
• Art, 6.1 kan er uit
• Art. 9 termijnen; volgen de archiefwet.

Versiag vakberaad grand 30 juni 2010

•
•
•
•
•

Art. 17 kwalitatieve verplichting: zo praktisch mogelijk oplossen, voorstel model maken,
bij aktepassering gelijk regelen.
Art. 18 nuanceren met overgangsbeheer
Art. 18 lid f toestemming GS, uitzondering bevoegdheid GS
Art, 18 lid 4 subsidie terugbetalen / voor 0 euro overdragen; Marco denkt er over na.
Handhaving en controte meenemen in beschrijving van de financiële en administratieve
consequenties.

Afspraken:
• De financiële en administratieve consequenties worden in beeld gebracht en besproken
in het volgende vakberaad (14 september). Mark en Tanja maken opzet voor notitie.
• Marco past de regeling aan en notificeert
• Marco informeert de provincies over de laatste versie van de regeling en het notificatie
proces.
Dc afspraken moeten worden gerealiseerd in de vakantie periode; de afspraak is dat steeds
het hele vakberaad betrokken wordt, wie aanwezig is graag reageren!
3. Aankopen bestaande natuur en gebouwen
Doorschuiven naar volgende vergadering
4. uitputting budget leenfaciliteit
Niet besproken.
5. Rondvraag en sluiting
Niet aan de orde geweest.

Versiag vakberaad grond 30 juni 2010

(concept)verslag vakberaad grond d..d, 14 september 2010
Aanwezig, Ed Weijdema (ZH uoorzitter), Wafter Mommersteeg (OLG), Marieke de Groot (IPO), Marnix
Koopmans (LNV), Melle Buruma (Landschappeh), Jan Spijkerboer (NM). Ad Schutter (SBB), Erik v.
Moorsel (NB), Mark Post (Gr), Tanja Jonker (Or), Use van den Berg (tJtr), Janny Gerritsen (NH),
Harmen Frankeri (Ov), Geert Roozendaal (Li versiag).
1.

Opening

2.

Verslag extra vakberaad 30 juni 2010
Overijssel overweegt om realisatiestrategie iriclusief eerstgegadigdenkaart aan Brussel voor te
leggen. Vanuit het vakberaad zijn hier bedenkingen tegen. Afspraak: komt terug in
volgende vakberaad,

3.

Vorklaring van Linschoten
De conceptregeling is op 7 juli genotificeerd. Nog geen reactie uit Brussel ontvangen. Per
provincie zijn er mogelijkheden tot aanpassing mits niet in strijd met gelijkberechtiging. De
regeling zal via het vakberaad flog worden fijngeslepen. Harmen geeft naam vanuit Overijssel
en Use zorgt voor inbreng vanuit Utrecht. Stuk wordt na consultatie Vakberaad Grond
ingebracht in juridisch vakberaad en daarna n BALG. Jan Spijkerboer zal de oude
modeiregeling vergelijken met de huidige (actie Harmen, Use en Jan).
Notitie “financiéle en administratieve consequenties’: Insteek is dat alle verwervingen voor
natuur via dezelfde regeling gaan. Dit impliceert dat ook SBB van de nieuwe regeling gebruik
zal gaan maken. Wel blijft er behoefte aan een mogehjkheid tot voorfinanciering van aankopen
door DLG, o.a. ten behoeve van ruilgronden.
De notitie zal voorzieri worden van een inleiding en de noodzaak tot voldoende middelen zal
scherper worden geformuleerd (actie Tanja). Notitie wordt geagendeerd voor
Linschotenberaad en werkgroep pMJP (28-10).
De SNL blijft vooraisnog voor inrichting en beheer. Vakberaad streeft naar samenvoeging op
termijn.
Uitwerking rekenexercitie (financiële consequenties scherper maken) door Mark en Ed. Komt
in volgend vakberaad (actie Mark/Ed).
Planning: 1-1 -2011 is niet haalbaar. Ed en Marnix passen de planning aan en brengen dit in
werkberaad Linschoten (ache Ed/Marnix).
Verantwoordelijk voor de financienng en administratieve uitvoering zijn LNV en provincies en
niet de andere partners in het Linschotenberaad. Itflarnix zal dit meenemen richting
Linschotenberaad.
De uiteindelijke realisatiestrategie is een zaak voor de afzonderlijke provincies. Marieke kaart
dit bij Jaques Vroon aan. Marnix nodigt Roeland Huilmand uit voor uitvoeringsgroep lPO (2110).
Uitwerking kwaliteitsborging: Janny en Erik zoeken intern naar kandidaat en leveren namen
aan Ad.
Leenconstructie: Jan stuurt stuk toe.

Voorgenoemde uitwerkingen worden aan de deelnemers van het vakberaad per mail
opgestuurd (actie alien).

4.

Landmeterhectares
Is onderdeel van MTR-discussie. Vooraisnog lijkt er geen antwoordbrief op de brief van LNV
nodig. Ed gaat dit na en zal dit via mail laten weten.

5.

Model grondkosten
Bestuurovereenkomsten moeten worden aangepast. Is echter niet aan BALG aangeboden.
Aanpassing BO is daarom niet meer haalbaar. Afgesproken wordt dat we wel van het nieuwe
model gebruik gaan maken vanaf 2011. Walter maakt een annotatie voor de werkgroep
pMJP. Na behandeling aldaar volgt agendering voor 8ALG.

6.

MTR
Wordt geparkeerd voor volgende vakberaad.

7.

Aankor,en bestaande natuur on gebouwen
Verzoek do notitie binnen elgen organisatie te bekijken (actie alien). Komt terug in volgende
vakberaad.

8.

Uitputting budoet leenfaciliteit.
Prognoses worden gedeeld met Jan. Provincies die nog geen prognose hebben doorgegeven
dit zsm richting Jan alsnog doen. (actie provincies).
Notitie voortgangsrapportage Jan: lineaire besteding wordt toegevoegd (actie Jan). Overige
detailopmerkingen worden door Jan verwerkt. Notitie wordt ingebracht in werkgroep-pMJP en
BALG.

9.

Rondvraaci en sluiting
Volgende vakberaad op 9 november

(concept)verslag vakberaad grond d.d. 9 november 2010
Aanwezig, Ed Weijdema (ZH voorzitter), MeVe Buruma (Landschappen), Ad Schutter (SBB), Erik v,
Moorset (NB), Marion Wimmers (Dr), Nse van den Berg (Utr). Janny Gerritsen (NH), Harmen Franken
(Cv), Geert Roozendaal (Li), Walter Mommersteeg (DLG, verstag),
Opening
Vergadering van 27 januari wordt verplaatst van de ochtend naar de middag, verder is
voorstet voor vergader momenten akkoord,
2.

Verslag extra vakberaad 14 seøtember 2010
Aktiepunten:
• Nay verkiaring van Linschoten, De regeling wordt nog in juridisch vakberaad gebracht
•
•
•
•
•

Versiag is
3.

Realisatie strategie Overijssel is afgestapt van de gedachte om realisatiestrategie
inclusief eerst gegadigdenkaart aan Brusset voor te eggen.
De notitie tav financiële en administratieve consequenties is aangepast, waardoor
aantal van de actiepunten uit het vorig verstag vervallen zijn
Landmeters ha hieraan wordt geen brief meer gewijd.
Model grondkosten, Ed zoekt uit waarom dit niet in BaIg is behandeid.
IRekenconsequentie tav nieuwe regeting is niet doorgerekend, omdat nu gekozen is
voor ontschotting en in gesprek daarover met LNV meegenomen zou worden of
duurder worden (van 80 naar 100 %) door LNV gecompenseerd zou worden.
daarmee vastgestetd.

Conseguenties regeerakkkoord

Vanuit de aanwezigen wordt kort aangegeven wat er op dii moment gebeurt, de belangrijkste
zaken zijn:
• In Z-H, N-H, Ft en Utrecht wordt gezamenlijk uitgezocht of het juridisch wet kan dat EL&l
flu zo RodS en REVZ wit stoppen.
•

15 november is er overleg met Sleeker en het IPO

•

Provincies zijn intern aan het bezien of ze de rot die het nieuwe kabinet voorstelt wet
witlen en wat de financiële gevolgen zijn. Op dit moment is er nog 1€ weinig informatie
beschikbaar om hier een goed oordeet over te vormen.

•

SBB heeft met name problemen met verkooptaakstelling, vraag is of dit zo potitiek wet
bepaatd kan worden, Raad van Bestuur van SBB moet nog de koers van SBB bepalen,
Verder is SBB als uitvoerende organisatie en voert beleid uit.

•

Limburg; denklijn is eventueel wet instemmen met kortingen, maar resterende bedrag
moet dan wet votledig ontschot worden met zeggenschap voor de provincie. Intern wordt
gekeken naar wat de prioriteiten zijn (welk deel EHS en ReVZ). Verder bezig om totaal
verplichtingen in beeld te brengen.

•

N Hot werkt 3 scenario’s uit: zo doorgaan, ailes stop zetten of maatwerk. Daarbij wordt
ook onderzocht welk geld er ingezet kan worden voor andere zaken, waarbij alle lopende
verplichtingen in beeld worden gebracht.

•

Ut, bezig met prioritering EHS, RodS en REVZ, veet opdrachtgeverschap tigt nu bij
gebiedscommissies ook hiernaar wordt gekeken hoe provincie hierop kan blijven sturen.
22 nov is PS vergadering over ontschotting ILG budgetten, tot aan PS besluit worden
geen riieuwe verplichtingen aangegaan.

•

Ov, a! eerder was alles tinancieef op een nj gezet, op basis daarvan a! op 5 okt een
aankoopstop, nog niet aankoopstop opgeschort, verder wordt gekeken waar EHS of ReVZ
herijkt kan. moet worden.

•

N Br; Per 15 november wordt aankoopplicht opgeschort (LNV publiceert dan in
staatscourant), op dit moment subsidiepauze, na staten beraad wordt er meer duidelijk.

•

DLG, nog heel veel onduidelijkheid over positie van DLG (beleid gedecentraliseerd)
lnhoudelijk veel onduidelijkheid over hoe verder met EHS, RodS en ReVZ, zowel in regio
wordt meegedacht met provincie als op aantal plaatsen met EL&l,

•

Dr; a! eerder was er geprioriteerd, men wil aankoopplicht opschorten, maar wacht nog op
bericht van minister.

•

Z hol; Vooral insteek op nakomen verphchtingen, deze worden ook junidisch onderzocht.
veel EHS gebieden hangen samen met gebiedsprocessen en veel andere doelen dit lijkt
politiek onvoldoende bekend. Onteigeningen waar KB is aangevraagd gaan door.

Samenvattend:
• Veel provincies zijn flu aan het bezien of en hoe EHS herijkt zou kunnen worden en ook
hoe daarin RodS en ReVZ mee te nemen, als interne voorbereiding voor gesprekken met
EL&L Daarnaast om alle verplichtingen goed op een nj te hebben,
•

Aantal provincies heeft gevraagd om koopplicht op te schorten onduidelijk is of in
staatscourant van 15 november (toezegging EL&l toy Noord Brabant) dit ook voor meer
provincies wordt opgeschort.

•

Provincies willen gezamenlijk btijven optrekken via IPO en net afzonder!ijk op voorstellen
van EL&l reageren.

•

Na 15 nov overleg met Bleeker zal wat meer duidelijk zijn, na 15 nov zal er verder
bekeken moeten worden of het lukt om voor statenverkiezing op 2 maart tot nieuwe
bestuursovereenkomsten tussen EL&l en provincies te komen.

•

Communicatief nichting EL&l is het noodzakelijk om meer te laten zien dat EHS en RodS
niet op zich staat, maar onderdeel is van gebiedsprocessen waarin vee! meer gebeurd.
Indien en geen geld meer voor EHS is dan zal op veel plaatsen heel gebiedsproces stil
vallen.

•

4.

overlegt met Marieke om te zien of er extra overleg op korte termijn nodig is.

•

Aandacht in de komende periode om te zorgen dat PMJP en Vakberaad grond goed
afgestemd blijft, afgelopen periode oa door vakantie is dit minder gelopen geeft Harmen
aan. leder

•

Erik geeft aan dat er vanuit IPO een ad hoc werkgroep is tbv hoe verder met de EHS
onder voorzitter schap van Ansjenet van Reewijk (Gelderland) Erik van Moorsel draait
hier oa in mee, vanuit IPO Erik Lubberding. Zaken die heiruit komen gaan ter info naar
vakberaad toe.

Verklarinci van Linschoten
In BaIg is hierover gesproken. Uit de terug koppeling blijkt dat dit niet 100 % helder is. Erik
probeert concept dee! van het verslag zsm rond te sturen.
Komende week moet in de provincies door diverse mensen die deelnemen aan het vakberaad
advies worden aangeleverd voor advies commissie Landelijk gebied. Vanuit vakbenaad wordt
aangegeven dat in dit advies de koppeling van door gaan regeling gekoppeld aan afspraken
over tinanciering en ontschotting goed aangegeven moet worden. Ed zoekt uit op welke wijze
het geagendeerd is voor IPO adviescommissie.
Nieuwe negeling PNB Iigt nog in Brussel vanuit EL&l wordt verwacht dat 2e helft december er
antwoord uit Brussel is. Tot die tijd kunnen provincies dit intern niet laten goedkeuren. Dus
geplande tijdspad loopt verder uit.
Captains overleg Linschoten is opgeschort wachtend op meer duidelijkheid vanuit nieuwe
kabinet.

5.

Doorieverinq BBL gronden tbv particutier beheer (nagezonden)
lngestemd wordt met voorste!, met 2 tekstuele opmerkingen; voorlopige koopovereenkomst is
overeenkomst met ontbindende voorwaarde, binnen 12 maanden is bij aktepassering doch
uiterlijk binnen 12 maanden,

6.

Financieeel
In BALG is besloten dat er tav PNB subsidie niet geschoven wordt over de provincies heen.
Voor aantal provincies heeft dii flu a! gevolgen. Ed zoekt ult of dit niet schuiven ook geldt voor
de al geplande verp!ichtingen (transacties die flu a! richting NM genoemd zijn).
Voor provincies za! dit betekenen dat ze gaan bekijken op welke manier iedere provincie zeif
subsidie PNI3 goed kan uitputten, of eerder over dragen (flog niet ingericht), ruilgronden over
dragen of proberen te ontschotten.

7.

Rondvraa en sluiting
Use vraagt hoe andere provincies de nieuwe toedeling van natuur groriden gaan doen zonder
invloedssfaren kaart. Erik geeft aan hoe Brabant dii nu al doet, provincie weegt eerst op basis
van criteria af of het naar particuliereri kart gaan zo ja dan krijgen deze eerste mogelijkheid.
Dit wordt vooraf in een breed overleg besproken.
Erik zal de criteria naar vakberaad verspreiden zodat dii de volgende keer besproken kan
worden.

(concept)verslag vakberaad grand d.d. 27 januari 2011 13.30 16.20 uur
Aanwezig: Drenthe, Overijssel,Utrecht, Limburg, Zuici-Holland, DLG, NM, SBB, IPO,
De Landschappen, Zeeland (versiag)
Afwezig met afmelding: Noord-Holland, Ge/den and. Noord-Brabant, mm. EL&l
—

—

1. Opening
Afwezig met afmelding: Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, mm. EL&l
Vergaderschema vastgesteld
Volgorde van agendapunten wordt gedurende de vergadering gewijzigd.
2. Verslag vorige vergadering (d.d. 9 nov 2010)
Tekstueel:
Geen opmerkingen
Naar aanleiding van:
Punt 2. model grondkosten niet in BALG behandeld (omissie). Door recente
ontwikkelingen is dit actiepunt achterhaald.
Punt 7. Ed Weijdema zal de criteria verspreiden (e-mail).
3. Verk/aring van Lindschoten
In maart/april 2011 vindt waarschijnhijk de notificatie plaats.
Gelet op de recente ontwikkelingen inzake ILG dient er vanuit mm. EL&l meer
duidelijkheid te komen inzake financiering.
De regeling en financiering worden afgewacht. Daarna komt dit voor verdere
bespreking terug op de agenda van het IPO vakberaad.
Vooraisnog wordt er door de provincies aangegeven dat de werkwijze ten aanzien
van het taxeren door DLG de gangbare weg is. Het ontbreekt aan (steekhoudende)
argumentatie waarom deze werkwijze gewijzigd dient te worden.
ACTIE: Ed Weijdema zal dit stancipunt doorgegeven aan Jacques Vroon
4. Regeerakkoord
Korte terugmelding vanuit bestuurlijk overleci:
Forse confrontatie. EL&I houdt vast aan bezuiniging. Dat moet eerst op tafel voor
EL&l verder wit praten, Zolang IPO vasthoudt aan feit dat haar verplichtingen die
bezuinigingen niet mogelijk maken wit EL&I nergens over praten. EL&l wit provincies
houden aan oorspronkelijke normbedragen (in bestuursovereenkomst staat dat Rijk
die zou aanpassen-red.),
Lijn IPO is verder gaan met afspraken. Veel gewicht ligt op PWC traject om hardheid
verplichtingen te venifiëren.
Ook traject herijking voortzetten. Provincies houden vast aan drieslag nt
verplichtingen/bezuinigingen gaan niet samen, structureel geld nodig voor beheer,
henjking EHS kost investeringsgeld. Moeten voor aWe drie perspectief zoeken.
Betekent waarschijnlijk ook dat bestuursakkoord in stop komt want op dit dossier is
geen begin van overeenstemming.
2e kamer wit spoeddebat waarschijnlijk 10 febr
Voor die tijd zoekt IPO pubticiteit.
Afgesproken is ook dat waar provincies doorgaan met verplichtingen dit voor eigen
risico is. Uiteindelijk worden bestuursovereenkomsten ook per provincie afgerekend.

•
•

Informatievoorziening IPO en EL&l: bijgevoegde stuk is ter informatie.
Grond en BBL bezitllnformatievoorziening Nota Grond: Gisteren heeft overleg
plaatsgevonden met EL&l over de informatievoorziening voor de Nota Grond.
De Nota Grond is vooral bedoeld om beleid te ontwikkelen voor de inzet van
rutlgronden buiten de begrenzing van de EHS Het gaat in dit stadium om
‘fact-finding’ en nog niet om besluiten of strategie. Dit zal in de vergadering
van het BALG op 3 februari aan de orde komen. Provincies hebben besloten
in dit stadium als gezamenhijke provincies mee te werken aan deze ‘factfinding’ met de afspraak dat de provincies de handen vrijhouden voor de
ontwikkeling van beleid voor de inzet van de provinciale ruilgronden. ACTIE:
Ed Weijdema stuurt een Excel tabel rond waarin per provincie een uitwerking
heeft plaatsgevonden. ACTIE: ALLEN: provincies controleren deze cijters.
In verband met de bijeenkornst van het BALG op 3 februari verzoekt Ed!
Marieke de Groot uiterlijk 2 februari uitsluitsel te geven over de
correctheid van de cijfers. Het is kort dag maar belangrijk dat deze check
plaatsvindt vóOr de bijeenkomsi van het BALG.

•

Verplichtinqen (memo Jan Splikerboer): memo bedoelt t.b.v.
gedachtewisseling,

5. Uitputting budget Ieenfaciliteitlprognose 2011
De situatie is als volgt: op dit moment is er nog een bedrag van circa € 16 miljoen
beschikbaar voor doorleveringen. Hiermee kunnen doorlevering op de korte term ijn
worden gefinancierd. Uit een rondje prognoses 2011 blijkt dat de verwachting is dat
in 2011 ruim € 50 mm. zal worden doorgeleverd. Dit betekent dat is aigesproken dat
op korte termijn (ACTIE:)Jan Spijkerboer, Marieke de Groot en Ed Weijdema
gaan praten met EL&l. Immers, EL&l heeft nog niet een brief gestuurd met de
toezegging voor nieuwe budgetruimte voor 2011. Zolang deze brief niet wordt
verstuurd is het beschikbare budget € 16 mln. Provincies hebben gisteren uitgebeid
gesproken over de verdeling van de € 16 mm. Provincies hebben daarbij
afgesproken dat dit zal gebeuren op basis van het principe “wie het eerst komt,
die het eerst maalt”. Omdat de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland het
maximale, provinciale budget al hebben uitgeput, kunnen deze provincies op korte
termijn geen gebruik meer maken van de PNB-regeling. Dit is een korte termijn
afspraak die in ieder geval geldt tot het gesprek met EL&l heeft plaatsgevonden.
Daarna moeten eventuele vervolgafspraken worden gemaakt.
1*

*

Inventarisatie”rond/e” (prognose 2011):
Drenthe: 2 mln
Overijssel: PM
Utrecht: 8 mm
Limburg: 5 mln
Gelderland: 16 mm
Friesland: 12 mln
Zeeland: 2,5 mln
Zuid-Holland: 5 mm
Groningen: onbekend
Noord-Holland: onbekend
Flevoland: onbekend
Noord-Brabant: onbekend

ACTIE: ALLEN: Bestaande natuur: een opgave te doen van de bestedingen
bestaande natuur 2010, asmede een prognose bestaande natuur 2011.
Aanleveren vOór 2 februari bij Ed Weijdema.

6 Rondvraag
geen

Volgende vergadering: 313-2O11; 93O

1200 uur; Utrecht (DLG)

(Concept) Versiag Vakberaad Grond 31 maart 2011
Aanwezig: ilse van den Berg. Wilco Groenendijk, Herman Areetsen,
Jan Spijkerboer, Erik van Moorsel, Ad de Schutter, Michiel Sybesma. Age Wellink, Janny Gerritsen, Tanja
Jonker, Marieke de Groat, Geert Roozendaal, Walter Momrnersteeg, Mark Post. Melle Buruma (versiag).
1.

Qpnepjg4clinen.
Walter Mommersteeg neemi bet voorzitlerschap waar i,vm. de onvoorziene afwczigheid van Ed Weijdema.
Herman Arentsen en Wilco Groenendijk vertegenwoordigen Provincie Overijssel. Eerstgenoemde zal
Harmen Franken opvolgen.
vertegenwoordigt de Provincie Gelderland als opvolger va
-

Geen mededelingen.

2.

avothevererin
Lindschoten moet zijn Linsehoten, verder geen opmerkingen.
N.a.v. versiag: Actiepunt Grand en BBL bezit: In I3ALG van februari is geconstateerd dat de beschikbare
gegevens niet voldoende stabiel zijn. Er dient nog een verbetersiag plaats te vinden en er wordt een nieuwe
opzet uitgewerkt. Pleidooi vanuit de vergadering am 1/1/2011 als peildaturn aan te houden zodat eenzelfde
datum geldt als bij de NOK, dit kan onnodige verwarring voorkomen.

3.

$ieisch
Marieke de Groot doet glohaal verlag n.a.v. de verschillende werkgroepen (Van der Vlist)
Dc verschillende werkgroepen leveren materiaal aan voor de Regiegroep (28/4). Proces slaat onder grate
tijdsdruk.
Werkgroep 4 (organisatie, financiën en grand) heeft 5 subwerkgroepen:
1) Decentralisatie: opzet is een harizontale verantwoording (GS aan PS), behalve voor EU doelen; verticaal
(Rijk). Bekeken wordt of proces KRW als sturingsmodel kan dienen.
2) Organisatie/instrumenten: Vraag is bier: wat moet eventueel veranderen?
3) Organisatie/uitvoering: moet nog nader uitgewerkt.
4) Financiën: financiële mogelijkheden worden geanalyseerd: Provincies, Rijk en EU.
Afroming 600 milj. grondposities en beheersiasten worden als totaalpakket geanalyseerd.
Ad de Schutter vraagt aandacht voor SBB binnen dit proces (overstap Rijk naar Provincies). met name
omdat SBB straks oak onder SNL gaat vallen. SBB is bereid input te leveren voor de werkgroep(en)
5) Grond: werkgroep heeft tot dod iniicht te icrijgen/geven in het BBL-bezit per provincie.
Aandacht voor zowel de inhoudelijke als de strategische overwegingen is hierbij noodzakelijk. evenals de
afstemming met bet Vakberaad Grand.
Versnellingsbijeenkomst: stukken ter info,
Nata grondlBBL-bezit: anders dan in agenda staat vermeld is alleen bet stuk “Standaarddefinities bij
informatic Hcrijking EHS’ nagezonden. Er worth gewezen op de discrepantie tussen de definities van de
EHS zoals geformuleerd in art 1.1 en art 1.7.

4.

Linschoten
Dc klacht in Brussel van de VGG Iijkt nag niet te zijn ingetrokken. Vanuit directie Juridische Zaken van bet
ministerie van EL&I zal mens ons nag nader informeren( actie Marnix Koopmans).
Her proces rond Linschoten lijkt stil te liggen vanwege de beleidsmatige en financiële onduidelijkheden op
dit moment.
Er wordt geconstateerd dat tie financiële consequenties van Linschoten nag steeds niet door EL&I in beeld
zijn gebracht.

5.

Uitputting Budget Leenfaciliteit.
Jan Spijkerboer geeft ecn toelicbting op de resterende Ieenruimte op dit moment. Zoals bekend hebben de
Provincies Zeeland en Zuid-Holland ineer uitgegeven dan hun toegekende budget. Dc noodzaak tot bet
terughetalen hiervan kan niet los worden gezien van de gewenste duidelijkheid over bet beschikhare krediet
en de uitputting hiervan voor de komende penode. Oak Flevoland heeft meer uitgegeven dan hun aandeel,
maar dit zal binnenkort via de Garantielening warden gecorrigeerd.
In diverse provincies moet BBL bezit van vOdr oktobcr 2010 warden overgedragen: bet totaal hiervan
overschrijdt mimschoots bet beschikbare krediet van dit moment. Het gesprek met EL&1 aver het uitblijven
van tie brief voor bet vrijgeven van de Ieenruimte 2011 (actiepunt varige vergadering) heeft geen enkele

duidelijkheid opgeleverd. Dit betekent dat NM en IPO zieb flu gezamenlijk op de juridische kant van deze
impasse gaan oriënteren.
Daarnaast zullen Jan Spijkerboer, Else van den Berg. Ed Weijderna en Janny Gerritsen een voorstel
uitwerken op welke wijze een zorgvuldige afweging van de aanvraen uit de diverse Provincies kan
plaatsvinden. Het Vakberaad zal hierover per mail worden geInformeerd. lJitgangspunt hierbij is dat bet
BALG van 14 april hierover een beslissing moet kunnen nemen.
6.

Rondvraag: geen

(Concept)Verslag Vakberaad Grond 26 mci 2011
Aanwezig:
Wilco Groenendijk (Ov)
Gld)
Jan Spijkerboer (NM)
Arjen Duits (Fl)
Ed Weijdema (ZH)
Jan de Jager (Ut)
Janny Gerritsen (NH)
Marieke de Groot (IPO)
Geert Roozendaal (Lbi
Melle Buruma (L’schappen)
Saskia Holten (ELI) (ag.punt 4)
Tanja Jonker (Dr) (versiag).
1

Opening en mededeingen.

2.

avotheveraden
Bij aanwezigen: Age Wellink moet zijn Dago Wellink.

3POuitva
Werkgroep inventariseert per provincie totaa BBL bezir en in hoeverre verplicht. over
• Drenthe
akkoord
• Flevoland
discussie over 74 ha
• Friesland
discussie over 805 ha gefinancierd met eigen middelen
• Gelderland
akkoord
• Groningen
akkoord
•
Limburg
akkoord
• Noord Hol,
overleg loopt
• Zuid Hol,
overleg loopt
• Overijssel
akkoord
• Utrechi
akkoord
• Zeeland
akkoord
Er is onduidelijkheid of de geleverde informatie over verplichtingen voldoende duidelijk is; als bet niet
duidelijk is neemt Ed contact op.
Pacht wordt buiten de inventarisatie gehouden.
BEL rapporteert ann werkgroep grond,
Discussie over binnen / buiten EHS en relatie met NO; wordt aparte categoric.
Onderhandelingen zullen worden gevoerd met landelijke cijfers; rekeninghoudend met de verplichtingen die
ivm PWC in beeld zija gebracht. Streven is om hafjuni “een gedeeld gevoel” rijk —provincie te hebben.
Verzoek om met de meegestuurde eindrapportages vertrouwelijk om te gaan.
4.

Sn’ategisch / Linschoten
Linschoten: Iaatste bijeenkomst was een “Poolse landdag”; er is veel onenigheid. Ret su’even is om eindjuni
een oplossing te vinden,
Kerndelegetie IPO bestaat flu uit: Bart Krol, Ruud van Heugten en Rein Munniksma. BO is op 1 en l5juni;
BALG vergadert zeer regelmatig.
Marieke geeft aan dat de discussie zich richt op 2 punten: dekking van de beheerskosten (structured tekort
van 200 mu) en de ontwikkelopgave (wel/niet temporiseren).
Jan Spijkerboer: discussie hegint over geld, start zou ambities moeten zijn.
Marieke: ambities zijn in beeld gebracht (Natura 2000/KRW/verplichtingen PWC/helft scenario 2)

5isch/sndvanzakenMachtVGG
Saskia Holten (ELI) geeft de gang van zaken tot nu toe weer; er zijn door de VGG 3 keer vragen gesteld
over de subsidieregeling. Die zijn beautwoord door ELI, Als de vragen niet afdoende zijn beantwoord
wordt de kiacht geactiveerd.
Vragen gaan o.a. over: behandeling van aanvragen op volgorde van binnekornst; op gelijke wijze toegang
hebben tot inforniatie. criteria voor erkenning kwaliteit natuurbeheer.
Saskia geeft aan dat eind juni duidelijkheid uit Brussel wordt verwachi: dit houdt is dat er een goedgekeurde
modeiregeliag Iigt.
Dc provincies geven aan dat de regeling na de herijking en duidelijkheid over budgetten aan PS voorgelegd
zal worden.
6.

Financieel / leenfaciliteit
NM heeft brief aan ELI verzonden: Jan Spijkerboer stuurt kepie aan provincies.
in de BALG is gesproken over de concept brief: BALG akkoord.
Over de verdeling van het huidige budget (kas) moeten nog afspraken gemaakt worden; Ed maakt een
voorstel voor de uitputting van bet kasbudget, stuurt dit via de mail nan nile provincies. Dod is
besluitvorming door de BALG voor de zomervakantie,
Uitgangspunten;
* verplichtingenleindafrekeningen:
afronden / uitbetalen
* meuwe
aanvragen:in behandeling nemen van provincies die budget tot 2011 niet overschreden hebben.
* uitgangspunten
zoals verwoord in memo vakberaad medio vorigjaar.
* Afspraken
BALG vorigjaar.

7.

Rondvraag
Ed stelt voor de vergadering van 11 augustus te laten vervaflen ivm vakanties; de volgende vergadering is
dan 15 september.

DeVerkiaring van Linschoten
Concept 9 februari 2009

-

Vooraf
in februari 2008 i-oeg Minister Verburg aan de FPG en SBNL cm in sanenwer1dng met hetministerie

van LNVte komen met concrete en haaibare eorstellen die de realisatie van de Ecoiogische
Hoofdstructuur door particzHeren weniijk kunnen ‘ersneflen.
Oerieg en samenrking tussen de ondertekeride partijen en deskundigen heeftgeleid tot de
Verkiaring. Namens ae ondertekenende partijen hebben FPG en SBNL doze varkiaring op 14 aprd
2009 aan minister Verburg aangeboden in Huis te Linschoten. De Verkiaring bevatde
hooftlboodsdiappen die de ondertekenaars gezamenhjk hebben geformuleerd, en een beschhjng van
maatregeien op hoofdlijnen. De uitwrking hiervan zal later worden vastgelegd in een uitwerkdocument.

De ondertekende partijen

Jan Hekler
Voorzittor Federatie Particulier
Grondbet

PietBlauw
Voorzitter Stichting Boheer,
Natuur en Landelijk gebied

Jos Roemaat
Voorzitter Natuuriijk Platteland
Nederland

Jan Jaap do Graeff
Directeur Natuurmonumenten

Nel Sarigers
Plaaervangend directeur
Staatsbosbeheer

Hank Bartetink
Directeur Do Landschappen

Gerard Beukema
Aigemeen directeur
lnterprovinciaai Overleg

Walter Kooy
Waamemend directeur
Nationaal Groerrfonds

Constateren het probleem
in 1990 kondigde do regering in het Natuurbeleidsplan aan een samenhangend netwerk van
natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), te wiQen realiseren, De omvang werd in 2000
vastgelegd op 728.500 hectare. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en do provnciaIe Landschappen
waren aan zetom deze doelstelling to realiseren, In dezeikie periode vond ereen omsiag plaats in het
Rijlbeled. Er kwam ook een rol vaor particuher natuurbeheer. in 2005 word deze omsiag formeei
bekrachtigd met een beleidskader waarin een hectaredoelsteiiing is opgenomen.
Op 18 september 2008 oerhandigde minister Verburg de eerste vaortgangsrapportage van het Greet
Project Ecologis che Hoofdstructuur aan de Tweede Kanier Hieruit biijkt dat het realisatietempo to Iaag
is em do doeistelling te halen, ook voor particulier beheer, Tot 1 januari 2008 is door particulieren in
totaal 7.209 hectare EHS gerealiseerd waardoor nog 35.562 hectare oerblijft. Deze resterende
hectares moeten vaor2Ol8 gerealiseerd worden, Om ditdoei te halen I in de periode 2010-2017
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jaarlijl moor dan 4000 hoctare natuur door parliculieren gerealisoerd moetan >rden. Dat is meer don
jfmaal hot aantat gereahseerde hectares van 2007.
Eon impuls vuor particuher natuurbeheer is alleen mogelijk als ‘.vldoende aontrokkelqke condities
ontstaan voor particuliere investeringen in natuur. De greote knelpunten worden varoorzaakt door
problemen op hetgebied van regelgeving en beleid en liggen op financel en fiscaal geb1ed.

Streven het volgende doel na
Do ondertekenaars tten zich gezamenlijk in am oen extra impuls to geven aan particuher
natuurbehoer, Zij benadrukkeri daarbij datweI partriIieren als Terreinbehoronde Organisatios
(TBOs) nodig jn am de EHS in Nederland to realiseren. I3eide groepen hobben ervanng en grate
passie bij het ontwikkelen en beheren van natuur in Nedertand.

Hanteren de voigende uitgangspunten
• De ondertekenaars ondesteunen do doelstelling van do ovarheid orn do EHS in 2018 gerealiseerd
te hebben. Zij willen er binnen do elgen mogeIkheden actiefaan meewerken,
om do realisatie van de EHS door particulieren een irnpuls te geven zijn gunstigere condities nodig.
hiervooris een level pla4ng field tussen particulieren en TBOs van belang. Hetgaathierom een
gelijkwaardige behandeling van alle partijen die natuur realiseren on beheren;
• do in do Verkiaring voorgestelde maatrogelen zullen eon extra impuls geven aan particutior beheer
en jn op dit moment do best mogelke en tevens meest haalbaie: kwantificering van het precie
effect is echtermetveel onkerheden omgeven:
• de voorstellen moeten op korte term ijn warden uitgewerkt door LNV, provrncies en partijen in
onderling overleg, am effectiefte kunnen ijn voorhetbereikon van de doelen;
• hot is gewenstdatna toepassing van de maatregelen do roalisatie van de EHS door particulieren
wordtgeevalueerd door do minister van LNVen zo nodig herzien;
• Uitgangspunt vaor de partijen, betrokken bij do Verklaring van Linschoten, is hot
beleidskader %oor de omslag van de minister van LNV (2005). In dat beleidskader zijn de
uitgangspunten geschetst voor eon strategie veor het gereed komen van de EHS, waarbij
het accent wordt gelegd op minder erwerving en meer beheer. Partijen adviseren de
minister doze uitgangspunten aan te passerr en aan te vullen veor zover de hoofdlijnen
van de ondertiavige vericlaring daar aanleiding toe geven
• in hot beleidskader veor do amslag (2005) heeft do minister van LNVde uitgangspunten gesctiet
veor eon strategie voor hot gereed komen van do EHS De stratogie Iegt hot accent op minder
‘erwerving en moor beheer. Ondertekenaars onderschrij.en hot boleidskader, maaradviseren de
minister hot aan te passon en aan te vullon voor zjer do hoofdltnen van do onderhaAge verkiaring
daar aanleiding toe geven.
Do voorgostelde maatregelon zijn alleon effectief als beheersvergoedingen adequaat zijn Do
voorstellen voor hot nieuwe subsidiestelsol voor natuur en Iandschap dat op I januari 2010
moot worden ingevoerd, worden dan ook onderschreven. Adequate beheersvergoedingen zijn
onontbeerlijk om do doelstelling van de El-IS in kwaliteiten kwantiteitte behalen.
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SteVen de volgende maatreg&en voor
Om particuller rtatuurbeheer eeri impuls te ge’en zijn maatregelen vaor meer begeleiding en extra
financiële en fiscelestimulansen noodzakelljk. Hiervorreiken de ondertekenaars dre sets aan
maatregelen con.

1.

Bege1eidng door verielding, facilitatie en borging

Uitvoeringsperspectief
HetIandelk beleidskaderen ponciaal beleid bevatten kaciers vaorde realisatie van de EHS. Deze
kaders Ilenmeerdan flu worden doorvartaald naar concrete uitvaeringsperspectien In dergelijke
perspecbeen iIlen de proAncies per gebied gaan aangen:
• wathettijdspad is vaorde nog te realiseren hectares,
• hoe de resterende hectares gereatiseerd gaan worden (aanpak);
• welke partij (partiajlierofTBo), wear hoo erantwoordejt is vaorde realisatie, waarbij duidelijk
wordt gem aakt wear ruimte en kansen liggen ‘door particulieren;
• als na enige tijd bIjktdatparticutieren onvaldoende belangstelling hebben dienen TBO’s als
vangnet
Verleiding en facilitatie
Aan de hand van de tokale situatie kest de provincie een passende aanpak. Vervalgens zet de
proncie een var1eIdingsstratege in dis past bij de lokalesituatie en inspeeltop de aanwezige kansen
Voor de varleidingsstrategie jn twee mogelke routes te onderscheiden, die elkaar cok kunnen
ovarlappen.
• particulieren kunnen door de ovarheid (piovincie) varleid worden vaor het ontwikkelen en beheren
van natuur. Per gebied moet dan getken worden wat de bests erIek:1ingssfratege is. De aanpak
‘erschilt tussen grote en kietne partiwlieren en per gebied. De proAncie kan fliervoor gebruik
maren van di’.erse bestaande partijen (bijv. DIG, Eelerwoude, FPG, SNN, etc.) en instrumenten;
• particuheren die zeif het initiatief nemen om natuur te gaan ontwikkelen en beheren kunnen teretht
bij het Ser4cepunt Nieisve Natuur (SNN), Het SNN erstrekt informatie en kan een particulier
door’rwijzen, 00k maken zij een inschatting of de aanvraag van sen particuliereenvaudig of
complex is. Bij eenoudige aanvragen ken het SNN de particutier in de aanvraag faciliteren. Bij
complexere aanragen, waarin nietalleen tljnctievarandering vor natuur een rot speelt, varwijst het
SNN door near DLG. Voor de facilitatie van complexe aanvragen zal maatwerk nodig zijn.
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Borg ng van aan vragen multifunctionele functic verandering
Bij complexe aanvragen borgtde ovarhed de aarn.raag door middel van eenstappenplan. Het
doorlopen van hetstappenptan geeftde aanvragerbinnen één jaaruiluieI ovarde kansrljkheid van
de aanvraag. Hetstappenplan zieterals volgtuit.

I
Dc kosten voor begeleiding. facihtatie en borging
worden
gedragen door de provtncies. Het Rijk l het SNNThoeten Ijinw1wIien errrnouig uitbrekien.
Ook is een extra reclamecampagne noodzaketijkotde bekendheid van SNN varderte vargroten.

2.

Ce

Financëe stimuans door volledige vergoedhig van grondwaarde
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3.

FscaIe stimulansen

Persoonsgebonden aftrek voor natuur (De PGA natuur)
Naar analogie sian de persoonsgebonden aftrek bij Rmonumenten wordt een pesoonsgebonden
attrek oor natuur gecreeeni Voor aftrek komen aVe uitgaen die erband houden met bet beheer en/of
de ontwikkeling an (bestaande en nieuwe) natuurterreinen in aanmerking
Theze poststaatin di?èterband
77Vetde1ogte van de 5fersergoeding, enis nódig in situaties Wr het subs idiekader nog tekorten
laat bestaan.

4.

Nader ult te verken rnaatregelen

Naastde geselecteerdemaatregelen zijn nog eeI andere peispectiefoHe maatregelen denkbaar, de
ondertekenaars werken deze graag in een nadertrajecterdor uit

Ste Hen het vogende tijdpad voor
• Voor 1 juli 2009 worden de uitwerkingen van demaatregeien aengeboden aan de minister;
• Voor 1 oktober 2009 reageerthetministerie van LNVop de maatregelen,
Voor I januari 2010 zjn de maatregelen geieiplementeerd.

De inkonsten voor het niet invorderen van de stakingswinstworden monenteel berekend.
De Verklar(ng van Liischoten
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EHS particulier: actiepunten en aanpak

-_____

Op 10 september heeft op Landgoed Linschoten aen brainstormdiner pbatsgevonden over do
vraag hoe de reaUsabe van de EHS door partcuIieren versneêd kan worden, Ut het diner zijn
diverse ideebn naar voren gekomen. n deze map vindt u de eerste uitwerkingen van zeven
ideeën.

Totstandkoming uitwerkIngen
Na 10 september heeft een organiserende kerngroep een selectie gemaakt van de resuitaten om
verder uit te werken. Daarbij is allereerst gekeken naar de punten. waar energie op zit bi deelnemers,
naar mogelijkheden tot het behalen van succes en naar het dekkon van het spectrum. Uiteindelijk Zijn
zeven acties benoemd. en is de uitwerking van zes aches in gang gezet. Per actie is waar mogelijk
gestreefd naar een duo trekkerschap van personen uit de wereld van particuliere natuurbescherming en
de TBO’s. In een aantal gevallen zijn specialisteri benaderd orn de ache te trekken,
De trekkers hebben het werkproces zeif vormgegeven waarbij zij ondersteund zijn door eigen adviseurs
en/of door Wing. In deze map vindt u de eerste uitwerkingen.
Werkbijeenkomst op 10 december
Op de werkbijeenkomst van 10 december zullen deze uitwerkingen besproken en verder uitgewerkt
worden. De inzchten, kennis en ervaring van de trekkers willen we benutten om elke ache waar
mogelijk en/of nodig een nadere invulling te geven of af te stemmen met de andere acties,
Het is een open werkbijeenkomst, waar deelnemers samen verder vorm geven aanhet gezamenlijke
doel versterken van de reatisatie EHS door particulieren
Het vervoig...
Na de werkbijeenkomst van 10 december worden alle acties verder verfIjnd, aan de hand van uw
opmerkingen en herschreven tot een afgerond voorstel. De voorstellen bevatten de volgende
onderdelen:
Inhoudelijke samenvatting van het voorstel (Iiefst zo bondig mogelijk).
De nschatting van het effect van dit voorstet op het door particulieren gerealiseerde EHS
De kosten van het voorstel en de financiéle uitwerkmg (hoe zit het voorstel flnancieel in e(kaar”)
• Beschouwing in hoeverre dit voorstel bijdraagt aan het door particulieren gerealiseerde EHS in
vergelijking met de aridere voorstellen?
Tussen 10 december en 13 januari zullen de voorstellen in samenwerking met de trekkers in deze
richting nader uitgewerkt worden. Op 13 januan zal er tijdens een captainsmeeting gekeken worden of
de voorstellen bestuurlijke draagvlak hebben, Het succes van deze bijeenkomst zal bepalen of de
resultaten op 4 februari te Linschoten in het bijzijn van aBe betrokkenen wordt overhandigd aan minister
Verburg.
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Acbe 1:

Speculatiebeding en Waardedalingcompensatie

Actie 2:

Financiën, flscaal en ondememerschap
Introductie PGA kostenbeheer en ontwikkeling natuur
Fiscale facihteiten bij ontrekicen landbouwgrond tbv. natuurontwikkeling

Actie 3:

Ondersteuning bij functieverandering

Actie 4:

Knelpunten in de Ruimtelijke Ordening
•
Handelingskader Rood voor Groen op bestaande andgoederen

Actie 5:

Ensemble beheer
Column: Jongleren
Akte houdende vestiging kwalitatieve verpllchtingen en kettingbedingen
Toelichting bij de akte houdende vestiging kwalitatieve verplichtingen en
kettingbedingen

Actie 6:

Bestaande natuur van particulieren door particulieren

Actie 7:

Samenwerken aan nieuwe natuur
•
Uitwerking 3 casussen waardoor grondruil versnippering wordt tegengegan
en realisatie van de EHS wordt bevorderd

Actie 1:
Speculatiebed nçj en Waa rdeda I ngcom pensatie

Probleem

Actlepunt 1 betreft Speculatiebeding en waardedalingcompensatie’. Daarbij wordt onderzocht
of particulieren bij aankoop grond tbv real isatie EHS waarbij ze gebruik maken van do PSN
(Provinciale Subsidie regeling Natuur) dezelfde mogelijkheden kunnen krijgen ats Terrein
Beherende Organisatie (TBO’s). Do TBOs krijgen flu 100 % van do aankoopwaarde vergoed
maar aan doze organisaties warden dan oak veel voorwaarden gesteld. Particulieren krijgen hot
woarde verschil tussen do agrarische waarde en do natuurwaarde vergoed (vaak 80 a 85% van
do agrartsche waarde), indien doze gelijk gesteid warden en oak particulieren 100% van de
waarde vergoed krijgen dan zuNen oak do voorwaarden die gestold warden gelijk moeten zijn.

Voorstel
Particulieren vestigen, als zij een overeenkomst Particulier Beheer sluiten. een kwaiitatieve verplichting
voor het tot stand brengen van natuur Onder bepaalde voorwaarden kan deze op een later tijdstip
opgeheverl worden door de Dienst Regelingen op verzoek van do pardculier, Deze voorwaarden zijn
minder strikt dan do voorwaarden die aan TBO’s warden gesteld wanneer zij gronden moeten/wiflen
verkopen. n de werkgroep is uitgewerkt op welke wijze eon gelijke situatie gecreeerd kan worden
waarbij ook particulieren aanspraak kunnen doon op do 100% van de aankoopsom (koopsom,
notariskosten, kadasterkosten, eventueel bodemonderzoekskosten, pachtontbindingsvergoedirigen, zie
verder regeling PNB subsidies).
Do voorwaardon die gesteld moeten warden hebben to maken met do doelrealisatie, toestemming
vragen en terugbetaling van subsidies bij vervreemding. Hieronder warden deze voorwaarden per
onderdeel uitgewerkt.
Doelrealisatie
I-let nastreven van natuurdoelen zou door particulieren vastgelegd moeten zijn in:
• Kwalitatieve verplichting
• Eon extra borging voor het aanvaarden van de natuurdoeistelling op lange termijn. Mogelijke
instrumenten hiervoor zijn:
Door do provincie getoetste NSW statuten. Bij wijziging van statuten vindt een hertoetsing
plaats.
Bij antbreken van statuten is het mogelijk am via erklienstbaarheid of eon ander privaat rochtalijk
instrument do to realiseren doelen vast to leggen en doze to waarborgen voor do lange termijn.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet am doolsoorten per porceel vast to leggen.
Door provincio getoetste Statuten van koopelorganisatie, waar do particulier direct aan is
verbonden zoals een Agransche Natuurvereniging.
Werlcbijeenkomst Linschoten Beraad
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Op den duur is het mogelijk dat een vorm van certificenng onderdeel wordt van de toetsing van de
doelreaisatie. Dit kan echter alleen als de kosten van de certificering veer zowel de TBOs in
verhouding steen met de voordelen van certiticering.

Toestemming bij vervreemding
TBOs moeten bij vervreemding altijd toestemming vragen bij de historische subsidieverleners. Sinds
januan 2008 is dit de provincie. As particulieren gebruik maken van de 100% subsidie regeling moeten
zij bij vervreemding ook toestemming vragen aan de provncie die de subsidie heeft beschikt,

Terugbetahng van subsidies bij vervreemding
Bij vervreemding van hat perceel moat onderscheid gemaakt worden tussen hat moeten en bet wtlen
vervreemden van het perceel Daarbij blijft geiden dater altijd sprake moet zijn van toestemming
voordat er vervreemd ken worden,
Als er sprake is van gedwongen vervreemding geldt de volgarida werkwijze veer zowel da particulier als
do TRO:
Als earste meet do particulierlTBO zoeken near vervangenda grond. Als nieuwe grond gevonden
worcit kan de subsidie in overleg met de subsicliegaver verlegd wordt near daze nieuwe gronci. De
particulierlTBO worth hierbij bijgestaan door de partij die de vervreemding veroorzaakt. De
hoofdverantwoordelijkheid om aan te geven dat er gecompenseerd moat worden ligt echter bij de
particulieriTBO.
Als er geen vervangende grond gevonden ken worden moeten alle ontvangen subsidies tarug
betaald en eventuele boetes betaakl worden, De kosten hiervan kunnen geheel worden
doorberekend aan de partij die de vervreemding veroorzaakt Door de onteigeningswet moat cia
vermogens schade (de waarde van bet bezit), inkomensschade en bijkomende schades vergoed
worden.
Bij vervreemding waarbij gaen sprake is van dwang spreken we van vrijwillige vervreemding. Voor
vrijwilliga vervreeniding geldt de volgende werkwze veer zowel de particulier als de TBO:
In earsta instantia is en bhjft hat uitgangspunt dat hat grond als natuur beheard blijft.
Mochten de eigenaars er tech vanaf willen dan is veriroop aan andere particulieren met handhaving
van de ovareenkomst Particulier Natuurbeheer, TBOs of BBL mogelijk. Do kwalitatieve verplichting
voor hat instandhouden van de natuur blijft gelden. Verkoop houdt in dit geval doorleveran in omdat
ella grondlinrichting al voor 100% betaald is door de subsidieverstrekkers.
• Opheffen van alle regelingen. Do eigenaar is dan verplicht alle boetes en ontvangen subsidies terug
te betalan, Hat is niet de bedoaling dat hot huidiga sanctie regime van de SN aangepast wordt.
Ook in gavel van ovaflijdan kan sprake zijn van vrijwillige vervreemding als do ertenamen willen afzien
van verder onderhoud van de grond (maar worden daartoe niet door eon exteme partij gedwongen).

Conclusie
lndien de dna voorwaarden van doelaanvaarding, toestemming b ontvreemding en terugbetaling van
subsidies bij varvreemding wordt voldean, is het volgens do werkgroep Iogisch dat ook particuliaren
100% subsidie kan krijgen year do aankoop van gronden in de begrensde EHS,
Nainens actiegroep 1:
Ekko Aertsen
Jan Spijkerboer
Thaunis Jacob Slob
Werkbijeenkomst Linschoten Beread

Walter Mommersteeg
Roeland Huilmand
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Aandachtspunt: beheervergoedingen
De FPG heeft tijdens de gesprekken te voorbereiding aan dit stuk naar voren gebracht dat de hoogte
van de beheersvergoeding eigenjk hot grootste probleem is. Naast de 100% subsidie voor aankoop
van gronden voor particulieren zien alle groepsieden veel potentie in het verhogen van de
beheervergoedingen. Dit is een knelpunt b zowel TBO’s als particulieren. Het verhogen van do
vergoedingen zal mogehjk teiden tot moor door particulieren gerealiseerde EHS.
Do FPG geeft aan graag verder te wiNen praten over de mogelijkheid cm aan alle partijen alleen de
waardedaiing to betalen. De winst die hiermee wordt geboekt. kan worden gebruikt voor bet ophogen
van de beheersvergoeding. Dit idee is pas op het laatste moment ingebracht, zou de opdracht van do
heren Fielder en De Graeff aanzienkjk uithreiden en is daarorn niet verder door do groep uitgewerkt.

Achtergrond
Doelgroepen
Partijen die nieuwe natuur via een subsidie spoor willen/kunnen realiseren:
1 TBOs
2. Landgoedeigenaren (NSW Iandgoed status)
3. Nieuwe NSWs die nu opgericht worden (rijke particulieren)
4. ANV die gezamenIjk een stichting etc. oprichten
5. Particulieren of agrariers die functie verandering via programma beheer uitvoert
Vervolg vraag is indien de regelgeving veranderd, hoeveel effect heeft dit op de versnelling en
realisenng van de EHS bij de verschillende partijen?
De inschatting is dat nu via bet programma beheer (functieverandenng) de partijen genoemd in de
categorieén 2 tot en met 5 dit in oppervlakte als volgt uitvoeren. Landelijk wordt minder dan een kwart
van de oppervlakto door categorie 2 uitgevoerd. Het grootste deel van do oppervlakte door de
categorieen 3 en 4. De rest door categorie 5.
Van de begrensde oppervlakte waarvoor van doze regeling gebruik gemaakt kan worden zal Iandelijk
circa 10% door landgoedeigenaren gerealiseerd kunnen worden (binnen huidige landgoederen). De
rest Iigt niet binnen huidige landgoederen. Daarmee zijn er verschillende andere groepen die dit zouden
kunnen realiseren
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Actie 2: Financiën, fiscaal en ondernemerschap
Kansrijke Fiscale voorzieningen voor Particulier Natuurbeheer in
Nederland
Aart Bakker (Ernst &Young), Hans Jansens van Goflicum (t Schoutenhuis), Jan Rietema (ministerie
van LNV) en Henk Smit (Wing)

Inleiding

Hot brainstormdirier EHS Particulier heeft diverse goede ideeën opgeleverd, onder meer op fiscaal
gebied. Near aanleiding hiervan is aan do heren Bakker en Jansens van Gellicum gevraagd een nadere
setectie to maken, en tot een meer utgewerkt voorstel te komen. Zij hebben Wing gevraagd hen hierbij
terzijde to staan. Ook is besloten reeds in deze fase Jan Rietema van het ministene van LNV te
betrekken, zowel vanuit do inhoud als ten behoove het inschatten van de kane op realisatie.
Op 26 november vond een gosprek plaats tussen de heren Bakker, Jansen van Gelhcum, Rietema en
Smit. Tijdens dit gesprek is in do voile broedte verkend wear zicht de meest kansnjke opties bovinden.
Ale input hiervoor word gebruikt het LElrapport ‘Fiscale faciliteiten en knelpunten natuurontwikkoling
door particulieren (rapport 5 05.06, juni 2005).
Ale beiangrijkste criteria voor selectie kwamen naar voren
De maatregel moat voor de uitvoerder eon substantieel verschil maken
Do maatregel moat in zijn tochniek simpel zijn, en liefst leunen op bestaande praktijk
Do maatrogel moet enige kane maken bij het ministerie van Financiën
De maatregel moet sporen met anclere lopende trajecten
-

-

-

Resultaat
De groep stelt voar twee fiscale maatregelen to treffen
1. De beheerskosten van bos- en natuurterreinen kunnen door particulieren warden opgevoerd
als persoonsgebonden kosten, net ale reeds hot gavel is bij aftrek voor uitgaven voor
Rijksmonumenten. Aansluiting wordt gezocht bij do monumentenregeling van artikel 6:31 Wet
op inkomstenbelasting 2001.
2. De stakingswinst van agrarische bedrijven wordt beperkt en/of gereserveerd (wel vastgesteld
maar niet ingevorderd) wanneor en voor zover delen van hat bedrf worden omgezet in natuur.
Beide voorstellen zijn hiema nader uitgewerkt.
Daamaast vraagt de groep aandacht voor de volgende zaken
a. Naast alle flscale en flnanciele voorzieningen is bet hobben van don loket wear de particulier die
natuur beheert of ontwikkelt terecht kan het allerbelangrijkste. Do grootste frustraties komen
momenteel voort uit ondoorzichtige rogelgeving, en slechte facilftatie door overbeidsioketten.
b. De introductie van nieuwe fiscale faciliteiton meg niet ten koste gaan van bestaande fadhteiten.
Speciaal wordt aandacht gevraagd voor de aangekondigde herzioning van bet successierecht, waar
mogelijkerwijs de bestaande NSW-faciliteiten worden beperkt. Hot is van groat belang dat bier pro
actief wordt gehandeld om dit to voorkomen
c. De uitvoeringspraktijk van de NSW dient op eon aantal onderdelen te warden herzien. Er warden
momenteel voor do landgoederen onwerkbare eisen gesteld, ondor andere ten aanzien van
openstelling van aanleunende landgoederen van na 1940.
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Introductie PGA kosten beheer en ontwikkeiing
natuur
1.

Aanleiding

In geval natuurterreinen (waaronder mede verstaan wordt bossen) beheerd of ontwiklceld wordt door
particuheren op grond die voor de inkomstenbelasting kwalificeert als een bezitting in box 3 (inkomsten
uit sparen en beleggen), kan de particutiere eigenaar de kosten voor beheer of ontwikkeiing
(herinrichting) niet met belastbare inkomsteri verrekenen. Do kosten drukken aldus in voile omvang op
do particuhere eigenaar van bet natuurterrein.
NB: Kwahflceert bet beheren of ontwikkelen van natuur op in privé gehouden grond ais een
werkzaamheid (met arbeid een financieei resultaat beogen en behaf en), dan is do beiastingheffing van
box 1 aan do orde. Aisdan zijn de feitelijke beheers- en ontwikkehngskosten te verrekenen met do
inkomsten uit de werkzaamheid.
Cok als do grond waarop natuur beheerd of ontwikkeld wordt als vermogen van de onderneming van
belastingplichtige kwaiiflceert, zhn do kosten met overige ondernemingsresultaten te verrekenen
(eventueei na het opteren voor het belaste regime indien de bosbouwvrijsteiling van toepassing zou
zijn).

2.

Voorst&

Cm do particuhere eigonaar die natuurterreinen beheert of ontwikkelt tegemoet te komen in do kosten
van beheer en ontwikkeiing wordt een fiscale tegemoetkoming voor uitgaven die verband houden met
bet beheer en/of ontwikkeiing van natuur voorgesteid Naar analogie van de in artikel 6.31 Wet lB 2001
opgenomen regeting inzake Rijksmonumenten, wordt een persoonsgebonden aftrek (hierna afgekort tot
PGA) voorgesteld.

3.

Uitwerkng PGA particuNer natuurbeheer en ..ontwikkeling

Do toepassing van deze flscale tegemoetkoming in de vorrn van een PGA voor de uitgaven in verband
met bet beheer en do ontwikkeling van natuurterreinen door particulieren, kan beperkt btijven tot de
gronden welke in beginsel voor de inkomstenbelasting van de eigenaar kwaiificeron als normaal actief
beheerd onroerend good (in do aangifton to verantwoorden in box 3). Ce faciliteit is uitdrukkelijk ook
van toepassing indien or met betrokking tot do onroerende zaken waarvoor een vrijstelling voor do
grondsiag van belastinghefflng geldt, zoals voor bossen, natuurterreinen en landgoederen
.
2
Voor aftrek komen aPe uitgaven die verband houden met bet beheer en/of de ontwikkeling van
(bestaande en nieuwe) natuurterreinen in aanmerking. Eventuele opbrengsten uit bet beheer of de
ontwikkeiing van de natuurterreinen worden op de aftrekbare kosten in mindering gebracht, evenais een
drempelbedrag,

Voor de overige fiscale kwalificaties van gronden in eigendom van parlicuiieren is immers al aftrek van de
feitelijk gemaakte kosten voor beheer en ontwikkeling van natuur mogeiijk.
2

Artikel 5.7, Wet lB 2001,
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Voor do persoonsgebonden aftrek zouden do volgende kosten in aanmerking kunnen komen:
De feitelijke beheers- en i richtingskosten van eon natuurterrein (waaronder ook de &oopkostan en
andere kosten die ten diensto staan voor do ontwikkeling van een natuurterrein)
De advieskosten met betrekking tot de planvorming (opstellen van een natuurbeheersplan of een
natuurontwikkelingsplan).
De kosten van do procedures voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot natuurontwikkeling
(wijzig!ng of vrijsteHing van bestemmingsplan) en vergunningen (ontgrondingsvergunning,
aanlegvergunning).
De flnancieringskosten, to weten de renten van schulden, kosten van geldieningen daaronder
begropen, die zijn aangegaan ter verwerving en/of instandhouding van hot object waarop do
natuurontwikkeling zal plaatsvindon.
De waardodaling van do grond bij omzetting van Iandbouwgrond in bos of natuurtorrein (in concreto
het verschil tussan do waarde in het economische verkeer bij voortzetting van het grondgebruik in
het kader van een landbouwbedrijf afgekort wevab en de waarde in het economische verkeer
van hot natuurterrein.
• De vaste eigenaarslasten. waaronder
de hefting van het Bosschap.
het eigenaarsdeel van do onroerendezaakbelasting.
do waterschapslasten omsiag ongebouwd,
de premies van bossenverzekering (verzekering tegen brand, storm, sneouw en ijzel).
—

-

-

Opbrengsten uit het natuurbeheer zullen op de som van de uitgaven in mindering moeten worden
gebracht. Hot kan daarbij gaan em opbrengston uit do verkoop van bij natuurbeheer of
natuurontwikkeling vrijkomende producten (bijvoorbeeld hout, vloos of zand), inkomsten uit het ter
beschikking stellen van do terreinen (inscharing vee, jachtrechten) en ontvangen subsidies (met name
do provinciale Subsidieregehng natuurbeheer. onderdelen beheerssubsidie. inrichtingssubsidie en
subsidie functieverandering).
Als drempel veer de aftrek hjkt het voor de hand te liggen dat de drempel die geldt voor de aftrek van
uitgaven veer monumentenpanden die in box 3 zijn betrokken 4% van de waarde in hot economische
verkeer over to nenien. Doze 4% hoeft als achtergrond dat bij do belastinghefflng over inkomsten uit
sparon en boleggen uitgegaan wordt van eon fictief rendement van 4 percent, hetgeen eon
nottorendement is Dat wil zeggen, dat bij do vaststefling van dat rendement rekening is gohoudon met
eventuele kosten,
Om redenen van faciliering van particulier natuurbeheor, aismede uit oogpunt van effectiviteit en
efficiëntie van maatregelen. wordt voorgesteld om geen drempel to hanteren.
-

-.

4.

Cijfermatig voorbe&d

Particulier bosbezit van 10 hectare (indicatie kosten en opbrengsten uit de bedrijfsuitkomsten
particuliere bosbouw 2006 van hot Landbouw Economisch Instituut):
Kosten
Behoer, leiding en toozicht
Terreinbeheer
Heffingen, verzekeririgon
Hout
Subsidies
Totaa
Werkbijeenkomst Linsclioten Beraad
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870,1.590,-

Indien een beroep gedaan kan worden op do subsidies resteert de eigenaar een PGA van € 680-. Bij
eon belastingtarief van 52% zou dit de particuliere natuurterreinbeheerder een belastingvaordeel
opleveren van netto € 354, waarmoe do totale overheidsbdrage voor het bosboheer (subsidie plus
fiscale subsidiering) uitkomt op € 1.224, Komt do eigenaar niet in aanmerking voor do beheerssubsidie,
dan bedraagt de PGA € I 55ft- en komt het be!astingvoordeo! (en do totale overheidsbijdrage) uit op €
806-.

Achtergrondinformatie
Fiscale kwaificatie natuurontwikkehng

—______

Voor de inkamstenbelasting kan do grond die wordt antwikkeld tot natuurterrein op verschillende wijzen
warden gekwaliflceerd (oak we! vermogensetiketteriag genaemd). Dit wordt voomamelijk bepaald door
do wijze waarop de bolastingplichtige de grand aanwendt. In enke!e situaties heeft do belastingplichtige
de keuze voor eon bepaa!d vermogensetiket. lnkomsten uit particulier natuurbeheer kunrien worden
geetiketteerd a!s:
Winst uit onderneming. Er moot dan sprake zijn van eon objectieve of een subjectieve onderneming,
waarbij hot winststreven voorop staat
.
3
Resultaat uit overige werkzaamheden, Hiervan is sprake, inctien de grand ter beschikking is gesteld aari
eon verbonden persoon of eon eigen vennootschap, dan we! indien do grand rendabel wardt gemaakt
op eon wijze die bet norrna!e vermagonsbeheer to boven gaat.
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Dit is aan de orde indien de granden behoren tot het prive
vermagen van belastingp!ichtige en waarbij het beheer niet Ieidt tot eon werkzaamhoid. In bijzondere
situaties kunnen bos of natuurterreinen kwalificeren als aanhorigheid bij de eigen waning die de
belastingplichtige als hoafligebruik ter beschikking staat, waarop hot regime van do inkomsten uit e!gen
waning van toepassing is.
Do grenzen tussen do drie vaornoemde inkamstenbrannon zijn met name aangogoven in de Wet lB
2001 en uitgewerkt in de jurisprudentie. Zo is hot voor de aanwezigheid van winst uit onderneming van
belang dat sprake is van eon objectieve en eon subjectieve onderneming, waarbij hot winststreven
voorap staat. Bovendien maet or oen rede!ijke verwachting bestaan dat met de in het kader van de
ondememing verrichte activiteiton winst kan warden behaa!d en moot sprake zijn van deelname aan hot
maatschappo!!jk vericeer. Oak zal aan de eisen, gesteld aen hot ondernemerschap in art. 3.4 Wet lB
2001 moeten zijn valdaan. Ingeval van particulier natuurbeheer kunnen a! doze e!emonten aanwezig
zijn. Lang niet altijd zal echtor ingova! van particulier natuurbeheer sprake zijn van een winststreven dan
we! van do mogelijkheid am met dat natuurbohoer winst to behalen. In dat geva! b!ijven de bronnea
resultaat uit avenge werkzaamhecteri (box 1) en belastbaar inkomeri uit sparen en bole ggen (bax 3) als
etiketteringsmogelijkheden over.

Onder objectieve ondememing wordt verstaan de organisat!e van kapitaa! en arbeid de feitelijke
ondememing as zoclanig. In geva! van eon meerpersoonsonderneming. zoals een firma of een maatschap.
wordt bet resu!taat van de ondememing als zodanig aan eder van de (deelgerechtigde) personen naar rato van
hun aandeei daarin toegekend. Het aandeel van eon persoon in eon meerpersoonsonderneming heeft, wordt
aangeduid as de subjectieve ondememing. Eon objectieve ondememing kent derhalve evenvee! subjectieve
ondernemingen als er partners, firmanten of maten zijn.
-

-
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Eon bet angrike scheidsiijn tussen resultaat uit overige werkzaamheden en inkcmen uit sparen en
beleggen betreft de vraag of at dan niet sprake is van nomiaar vermogensbeheer. Het begrip
vermogensbeheer is vormgegeven in de jurisprudentie. Van normaal vermogensbeheer is volgens do
Hoge Raad geeri sprake indien bet rendabel maken van een onroerende zaak mede geschiedt door
middel van arbeid die do eigenaar zelf vorricht en deze arbeid naar aard en omvang onmiskanbaar ten
doel heeft hot behalen van voordeten uit onroerende zaken wetko hot bij nomiaat vermogensbehoer
opkomende rendementen to boven gaat
. Bestissend daarbij is of do arbeid naar aard en relatieve
4
omvang dat wit zeggen in verhouding tot bet belegde vermogen gericht is op hot behaten van een
bovennormaat rendement
. Normaal (actief) vermogensbeheer gaat over in een werkzaamheden.
5
indien voldaan wordt aan do volgende drie criteria:
1 Door de eigeriaar van de onroerende zaak zeif of namens hern/haar wordt arbeid verricht,
2. Er is eon verwachting dat die arbeid resulteert in eon financieel resultaat of substantieet hoger
rendement; en
3. Hot beoogde resultaat of hogere rendemont wordt behaald.

Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek is van toepassing op de sam van bepaatde, door een betastingplichtige

gemaakte uitgaven. Onder andere do uitgaven voor monumentonpanden en aftrekbaro gifton
(bijvoorbeeld aan eon algomeen nut beogende instelling) kunnen in mindering warden gebracht op bet
belastbare inkornen. De som van doze persoonsgebonden aftrekposteri wordt eorst in mindering
gebracht op het inkomen uit werk en woning (box 1), doch niet verder dan nihil. Resteert daarna nog
eon bedrag aan persoonsgebonden aftrek, dan wordt dat in mindering gebracht op bet inkomen uit
sparen en beleggen (box 3) doch niet verder dan nihit. Resteert er daama nog een bedrag aan
persoonsgebonden aftrek, dan wordt dat in mindering gebracht op het inkomen uit aanmerkelijk betang
(box 2) maar ook nu niet verder dan tot nihii. Indien oak daama nag een bedrag aan
persoonsgebonden aftrek resteert, dan wordt dit bedrag bil de persoonsgebonden aftrek voor hot
volgende jaar opgeteld.
—

HR 17 augustus 1994, BNB 19941319.
HR 1 september 1976, V-N 1976 blz. 860.
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Fiscae faciIiteten bij onttrekken Iandbouwgrond
t.bv, natuurontwikkeling
1.

Aanleiding

Voor hot ontwikkelen van nieuwe natuurterreinen is vrijwel altijd iandbouwgrond hot uitgangspunt
Veelal zal die tandbouwgrond (tiscaal bescrouwd) kwalificeren als ondernemingsvemiogen. Met
betrekking tot do natuurontwikkeiing zijn dan due opties mogelijk;
Do landbouwondemorner vervreemdt zijn bezittingen aan een derde, die de ontwikkeling van do
natuurterreinen en het daarop volgend befleor van de natuurterreinen op zich neemt. Do Iandbouwer

kan zijn onderneming op eon andere plaats voortzetten (verpiaatsen ondememing), of zijn
ondernemerschap geheel beindigen.
Do landbouwondememer beeindigt do landbouwactiviteiten (goheel of gedeeiteiijk) en neemt do
natuurontwikkeling zelftor hand.
Do landbouwondernemer staakt zijn andbouwondememing niet, doch treft binnen zijn onderneming
voorzieningen die in hot kader van het natuurbeleid gewenst worden geacht (agrarisch natuurbehoer,
Iandschapsbeheor),
Zowel de eerste als do tweede variant leiden n beginsel tot do noodzaak dat de Iandbouwer zijn
bednjfsmiddelen vorvreemdt, dan wel zijn Iandbauwonderneming (geheel of gedeelteiijk) staakt. Dit
heeft tot gevoig dat hij met de fiscus zal moeten afrekenen over het verschil tussen de actuele waarde
in het economische verkeer en de boekwaarde van de onroerende zaken die tot do
laridbouwonderneming behoorden. Tevons is toepassing van de Iandbouwvrijstelling (vrijstelling van het
verschii in de iandbouwkundige waarde op hot moment van inbreng en vervreemding van de
Iandbouwgronden) in hot geding.
Bij de derde variant is in boginsel nog goon sprake van een vorvreemding van eon bedrijfsmiddel dan
wet van eon (gedoelteiijke) staking van do Iandbouwonderneming, zodat het niet tot eon fiscale
afrekening komt.

2.

Voorst&

2.1 Beperken stakingswinst
in de eerste piaats dient bezien te worden op welke wijze de stakingswinst beperkt kan worden. Onze
gedachten gaan daarbij naar hot togen oikaar wegstrepen van botasto vermogenswinst
(waardeveranderingen van agransche gebouwen en bestemm ingswijzigingswinst van
andbouwgronden) tegen vermogensverliezen (waardedaiing bij omzetting van landbouwgrond naar bos
of natuurterrein) en kosten goricht op natuurontwikkeling (bijvoorbeeid sloopkosten agrarische
bedrijfsgebouwen).
2.2 Reserveren winst voor investeringen in natuurontwikkelirig
Met betrekking tot do vastgestoido stakingswinst is hot do vraag of eon beroep gedaan zou kunneri
worden op do herinvesteringsresorvo, dan wet hot uitstellen van boiastingbotaling door hot opleggen
van eon conserveronde aanslag.
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3.

Uitwerking

3.1 Vorptaatsen landbouwcrnderneming tb.v, natuurontwikkeling
Variwege de fiscale afrekening bij onttrekking van andbouwgrond (iriclusief do daarop voortcomende
opstauen) aan do landbouwondememing ontstaat or eon iquiditeitsprobIeem En door die
Iiquiditeitsprobtemen wordt de natuuroritwikkeling door particulieren belemmerd.
bj verplaatstrig van een Iandbouwbedrijf van do locatie waarop de natuurontwikkeling zal worden
gereaiseerd naar elders is sprake van een staking. Over de stakingswinst zal de vertrekkende
andbouwondememer met de belastingdienst moeten afrekenen. Hot nettoresultaat uit de
vervreemding van hot Iandbouwbedrijf dat wordt veriaten is derhalve veelal onvoldoende om op een
nieuwe locatie een gelijkwaardig landbouwbedrijf elders te kunnen aankopen;
• wanneer ondernemingsvermogen wordt overgebracht naar privé, zal (met in acht neming van de
landbouwvrijsteUing) hot verschil tussen do boekwaarde van do grond en de actuele waarde tot do
winst van de onderneming worden gerekend. Kosten die verband houden met activiteiten die riiet
meer tot de werkzaamheden van do onderneming kunnen worden gerekend (bijvoorbeeld
sloopkosten, verwijderen drainage) kunnen niet op do stakingswinst in mindering worden gobracht.
Wanneer doze grond vervolgens ingezet wordt voor natuurontwikkehng levert dit
Iiquiditeitsproblemen op. Immors, over do stakingswinst moot met do fiscus worden afgorekend
terwiji or geen geldmiddelen vrijkomen
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Acte 3: Ondersteuning bij functieverandering
Onderdee van thema Fachteren van realisatie

Basisidee: do particulier die eon stuk EHS wil realiseren moot aan hot begin van bet proces
duidelijkheid krijgon of zijn voorstel kansrijk is of niet, Is dit hot geval, dan moot do particulier
eon beroep kunnen doen op professionele ondersteuning voor functioverandering en

vergunningaanvragen. Eon mogelijkheid is dat DLG hiervoor capaciteit beschikbaar stolt,
aangostuurd door do provincie, waardoor hot proces van subsidieaanvraag tot realisatie wordt
voreenvoudigd. Eon andere mogeiijkheid is dat middelon tor beschikking komen waarmee do
particukier eon intormodlair kan inhuren
Uitwerking: do heron Ekko Aertsen (FPG) on Peter van den Boo! (Directie Regolingon),

De basisgedachte:
Er is bij eon particulior eon ambitie om in eon bepaald gebied natuur to realiseren, Om doze ambitie
waar to maken, in to vullen, is grond nodig. Ooze grond kan reeds in bezit zijn van de TBO of particulier,
maar kan ook aangekocht en/of doorgoleverd worden, Hoe, en tegon weke voorwaarden en prijs valt
buiten do scope van doze actie,
Voor doze actie wordt uitgegaan van hot felt dat do ambitie or ligt.
Om doze ambitie van TBO en/of particulier waar te maken wordt gestart met do IDE EFASE.
Voorwaarde voor succes is dat do provincies particulier natuurbeheer via functioveranderirig niet
beperken tot enkele deelgebieden van do EHS, maar dat voor do gohelo El-IS mogelijk mooten maken.
Daarnaast is eon goode communicatie campagno noodzakolijk over do (ori)mogolijkheden voor hot
particulior natuurbehoer,
IDEEFASE
In do Ideofaso, of voorfaso vindt eon inventarisatie plaats: wat is or allemaal nodig om do ambitie, en
het dee to realiseren: Dit gaat ver: Vragon als past hot natuurdoel in do natuurambitie van do provincie
(of is or een compromis to krgon), is or draagvlak(to krijgen)?, welke vergunningen zijn nodig?, zijn or

voldoendo financiêlo middelen? worden bekeken on geinventariseord, maar (eventuee!) wordt or ook
eon doorkijk gemaakt naar do fase na de realisatie: zijn de inkomsten voldoendo om een rendabel
beheer op termijn moge{ijk to makon.
Bij doze inventarisatio is hot noodzakolijk eon procesmanager moo te laten kijken on denkon, een
regisseur die hot idoe tot essentie terugbrengt en bovengenoemdo invontarisatie samen met de
initiatiofnomer ult kan vooren, Ooze rol van regisseur of procesmanager Iigt primair bij DLG/BBL, Zij
hobbon immers do expertise opgebouwd op dit gebied door de aankoop, inrichting en
door!evoringprocedures voor do TBO’s. Bovendien is dit praktisch voor het verdere vorvolgtraject.
Na doze inventarisatio en op basis van doze invontarisatie is er eon boslisrnoment GO/NOGO: is hot
dee, is do ambitie roalistisch en haalbaar?
Zo niet dan is hot einde oefening,
Zo ja dan start faso 2: (verdoro) planvorming.
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FASE VAN (verdere) planvormrng
In deze fase kan de procesmanager samen met botrokkene het dee verder uitwerken tot eon meer
uitgewerkt, maar nog steeds vrij beknopt plan, passend binnen het natuurgebiedsplan van de provincie
Daamaast kari in geval van verwerving en doorlevering or eon intentieverklaring worden afgesloten om
eea. to borgen. Wanneer dit klaar is start fase 3: aanvraagfase. De aanvraag hiervoor kan het gohele
jaar worden ingediend, zodat goon tijd verloren gaat.

AANVRAAGFASE
Met hot beknopte plan uit de tàse van (verdere) planvorming kan do eigenaar van do grand eon
aanvraag tot subsidie functieverandering indienen Omdat zowel in do ideefase, als in do fase van
verdere plarworming DLG betrokken is kan do doorlooptijd van de beoordeling van de aanvraag tot
subsidie functieverandering kort blijven. Hot botreft in feite alleon eon administratieve controle van do
aanvraag alsmede de taxatie van do waardedaling (door DIG), Zodoende kan do beschikking binnen
twee maanden worden algegeven.
Let op: Functieverandering en nrichting gaan uit het PB en komen in do provinciale 1KG verordening
waarin cok de rest” van do inrichting zit. Do uitvoering daarvan komt (wellicht) niet bij DR to liggen.
Vanaf hot moment van afifte van do beschikking zijn er twee opties mogelijk. Hot grate verschil in de
opties zit in hot moment van ondertekenen van do kwalitatieve verplichting.
OPTIE I
Bij OPTIE 1 wordt de kwalitatieve verplichting, net als nu, pas ondertekend op het moment dat het
vorgunningentraject geregeld is en met do inrichting wordt gestart. Met andere woorden, met do afgifte
van do beschikking, start automatisch de fase van vergunningonrealisatie. Dit is eon cruciale fase, die
in de huidige regeling veelal do bottleneck vormt. Om doze bottleneck weg te nemen gaat do
procesmanager aan de slag cm do benodigde vergunningen, bestemmingswijzigingon en andere
knolpunten uit do weg to ruimen, Hij onderhoudt hiorbij nauw contact met do (toekomstig)
eigenaar/aanvragor en overlegt bij eventuelo knelpunten. Leidraad hierbij is het gezamonlik opgestelde
inrichting- en bohoerplan uit do planvormingsfase. Voordeel van doze aanpak is dat hot niet de
oigenaar/aanvrager is die bij provincie en gemeente vergunningen moot regelen, maar de overheid en
daarmee wordt hot voor eon andere overheid lastiger ‘nee’ te verkopen
Voor doze fase staat maximaal 2 jaar. Na doze twee jaar krijgt de (toekomstig) eigeriaarl aanvrager
een bevestiging van DLG dat do vorgunningen en bestemmingswijzigingen rond zijn en wordt aan do
eigonaar do Kwalitatievo Verplichting worden gestuurd. Do kwalitatieve verplichting kan alleon warden
ondertekend door do eigenaar. Bij eon eventuele overdracht van do grond moot dus oorste do
grond
zijn overgedragen, waama do kwalitatieve verplichting door do eigenaar getokend wordt.
Omdat in do voorfase al vorkend is wat de koston on opbrengsten zijn (en dus oak hoe hoog do
subsidies zijn), kan cok doze termijn vnj kort: Binnen 2 maanden moot do eigenaar /aanvragor do
kwaiitatiove verplichting ondortekenen. Doze termijn IS 00k realistisch omdat niet alleon de eigenaar,
maar oak do overheid gezamenlijk staan voor do roalisatie!
Met do ondertokening van do kwalitatieve verplichting treedtde volgonde fase in working: De
roalisatiofase.
Bij optie 1 gaat er veel tijd zit tussen het moment van taxeren en hot moment van uitbotalen, Daarom
kan de eigenaar !aanvrager bij deze optie kiezen voor eon vast bedrag (do actuele waarde op moment
van taxeren), of eon flexibel bedrag, gebaseerd op de taxatie, maar gecomgoerd naar een eventuele
grondprijsstijging of grondprijsdaling geduronde de termijn van twee jaar dat alle vergunningen geregeld
worden.
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OPTIE 2
Bij OPTIE 2 wordt do kwalitatievo verplichting door do eigenaar bin non 1 maand na do positieve
beschikking ondertekend, Ook vindt dan do uitbetaling plaats van do gotaxeerde waardedaling.
Vervolgens start automatisch do fase van vergunningonrealisatie. Ook bij optie twee gaat de
procesmanagor aan do slag om do bonodigde vergunningen, bostommingswzigingen on andore
knelpunten uit do wog to ruimen, Hij onderhoudt hierbij nauw contact met de eigenaar aanvrager en
ouerlegt bij evontuelo knelpunten. Leidraad hierbij is het gozamenlijk opgestelde inrichting en
beheerplan uit tie planvormingsfase.
Voordeol van doze aanpak is dat hat niet do (particuliere) aanvragor is die bij provincie en gomeente
vergunningen moot rogelen, maar do overhoid en daarmee wordt hot voor eon andere overheid lastiger
noe’ to verkopon.
Voor doze fase staat maximaal 2 jaar. Do periode is hard, bij doze optie na twee jaar na do
ondortekening van do kwalitatieve verplichting do bostemming automatisch verandort van agrarisch
naar natuur, In do tussenliggonde periode kan do normalo agrarischo bedrijfsvoering voortgozet
worden, Doze voortzotting van do agrarische bedrijfsvooring is heel duidolijk gokappold aan do nog
loponde procedures. Na dezo twoe jaar krijgt de (toekomstig) eigenaarf aanvrager eon bovostiging dat
do vergunningen en bestemmingswijzigingen rond zijn en start do realisatiefase.
Voor hot goval dat hot onverhoopt niot lukt am do voroisto vergunningon to vorkrijgen, is er in do
Kwalitatieve verplichting oen ontbindonde voorwaardo opgonomen, die do Kwalitatievo vorphchting en
do bestemmingsplanwijzigingen ongedaan maken. Uitoraard moot do reeds uitgekeerdo vergoeding (do
getaxeorde waardedaling, zonder ronte) terugbetaald worden, Zonder rente, want do aanvragor wil
graag natuur realisoren en kan hot niot helpen dat do vorgunningon niot vorkregon zijn (bohalve bij
opzettolijke tegenwerking door do aanvrager.)
Omdat eon aanvragor door do procesmanagor tussentijds good op do hoogto gehoudon wordt van do
stand van zaken inzako do vergunningen, weet de aanvrager al snel welke kant hot op gaat Zodoende
komt do aanvrager niet voor verrassingen to staan on kan hij or rekening moe houden dat do subsidie
oventuoei torugbetaald moot warden, Desondanks zal de overheid bij het kiezen voor doze optie good
moeten inschatten wat hot percentage aanvragen is dat aisnog afhaakt. Eon aanvrager die na 2 jaar
zijn subsidiobed rag moot terugbetalen. heeft tilt wellicht at geinvesteerd in zijn bedrijf en krijgt financiele
problemen.
DE REALISATIEFASE
Hierna start do inrichting; welke indian gewenst uitgovoerd en vorzorgd kan wordon door DLG not als bij
do TROs. Not als nu kan doze inrichting 6 jaar duren. Na do inrichting begint do laatste fase, do
beheorfase.

BEHEERFASE
Do oigenaar voort, conform do gemaakto afsprakon hot voor hot botreffondo bohoortypo noodzakolijk
beheor uit Hiertoe krijgt hij bohoorsubsidie van do provincie (die hij daartoo heoft aangevraagd).
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OVERWEGINGEN

optie 1 en 2

(SWOT analyse van de voorgestelde wijziging)
Wat zqn de voordelen van doze w,jziging (strength)?
veet bureaucratische regeidruk tigi niet longer bij de aanvrager, moor bij do overheid
• tidwinst
• efficiritie
de aanvrager (particulier/agraner) staat or niet alleen voor
• or wordt gezamerilijk (aanvrager (particulier/agrarier) en overheid) eon doel gerealiseerd
• er is een gezamenhijk commitment bij overbeid en aanvrager (particulier/agrarier)
• er is eon gezamenlijke uitvoeringspticht
Wat zijn do nadelen van doze wijziging (Weaknesses)?
• de kosten van dit voorstel: wat kost hot in vergelijking tot do huidige regeling dit moot nader
uitgewerkt worden
Wat 4jn do kansen van doze wqziging (Opportunities)?
• De deelname van particutierenl agraners in de realisatie van do El-IS wordt kansrijker en daarrnee
aantrekkoltjker.

Wat z(/n do bedreigingen van doze wljziging (Threads)?
• verstoring marktwerking omdat DLG op de stoel van do adviesbureaus gaat zitten?
• vertrouwen aanvragers (particutieren/agrariers) DLG/de overheid wet?
• willen aanvragers/agrariers bet reahsatieproces wel uit handen geven?

EA, PvdB, RH 05/12/08
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Actie 4: Knepunten in de Ruimtelijke Ordening
Hoe particuller natuurbeheer te stimuleren?

Dc reIate met de rd van gemeenten en ruimtelijke procedures

Probleern
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming over de omvorming van agrarische grond in
riatuur via particulier natuurbeheer. Particuliere initiatieven om te gaan omvormen lopen in een aantal
gevallen vertraging op door zware of onduidelijke procedures of lopen stuk omdat gemeenteraden
bezwaar rnakeri tegen de rode functies die binnen het project worden meegenornen om vervangende
economische dragers en inkomsten te genereren voor de initiatiefnemer. De initiatiefnemer moet soms
lang wachten voor duidelijkheid ontstaat.

Doelstelling
Het formuleren van een voorstel om te bevorderen dat:
de mogelijkheden voor particulier natuurbeheer zoveel mogeijk worden gerealiseerd met
instemming van provinciale staten en gemeenteraad:
• Besluitvorrning bin nen een redelijke termijn plaatsvindt.

Voorstel
Er worth een stappenpian ontwikkeld waarbij Gedeputeerde Staten optreden als “codrdinator”. Het
doorlopen van het stappenpian gaat vooraf aan de formele (ruimtelijke) procedures.
Het streven is dat de particuliere initiatiefnemer op basis van het stappenpiar, binnen één jaar
duidelijkheid heeft of het initiatief kan rekenen op steun van provincie en gemeente.

Stappenpian
De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS: (her)begrenzing van de EHS en
subsidieverlening voor inrichting en beheer van natuur. De gemeente is primair verantwoordelijk voor
het ruimtelijk beleid.
De volgende stapsgewiize aanpak wordt gehanteerd:
0. De initiatiefnemer meldt een voornemen aan de provincie;
1. Bestuurlijk gesprek over het voomemen tussen provincie en betrokken gemeenten (codrdinatie
door de provincie);
2. (Zo nodig) toetsing bij PS en/ of gemeenteraad;
3. Bij positieve uitkomst: concretisering van plan op hoofdlijnen door de iriitiatiefnemer in de vorm van
een ontwikkelingsvisie met berekeningen en begroting (zie voor een voorbeeld het
Handelingskader Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen van provincie Overijssel (zie
bijiage);
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4.

5.
6.

Dc provinde organiseert / codrdineert overteg met gemeenten en initiattefnemer over plan op
hoofdlijnen, uitmondend in concept-afsprakenkader.
Bespreking en vaststelling van afsprakerikader in PS en / of gemeenteraad. Hot afsprakenkader
wordt geformaliseerd in de vorm van een intentieovereenkornst,
Start van formele procedures.

Verantwoordelijkheden
Do provincie is, als verantwoordetijke partij voor do realisatie van do EHS, do coordinator van hot
proces. De provincie bevordert dat de eerste fase van besluitvorming plaatsvindt waardoor binnen
één jaar helderheid ontstaat over het at of niet doorgaan van het initiatief. Do provincie stelt per
gevat een stappenpian op dat daartoe leidt Op basis daarvan kan de initiatiefnemer verder
Do gemeente is verantwoordelijk voor het doorlopen van do benodigde bosluitvormingsprocedure
s
op gemeentelijk niveau, waaronder indien nodig de aanpassing van hot bestommingsplan.
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Inleidin g

De provincie wil medewerking kunnen verlenen aan initiatieven Rood voor
Groen op bestaande landgoederen. Hiervoor zijn spelregels nodig. In dit
Handelingskader zijn de werkwijze en de randvoorwaarden omschreven
waaraan een initiatief Rood voor Groen moet vohioen om medewerking van de
provincie te mogen verwachten. Voor de realisering van de drie lopende pilots
en de beoordeling van mogelijke nieuwe initiatieven zal, tot de
inwerkingtreding van de Omgevingsvisie, dit Handelingskader richtinggevend
zijn. Definitief beteid zal in de Omgevingsvisie worden ontwikkeld.
In Overijssel komen zeer veel landgoederen voor. Ze behoren tot de kroonjuwelen van
de provincie. In het streekplan 2000+ zijn over het thema landgoederen de volgende
teksten opgenomen: Landgoederen hebben een multifunctioneel karakter en
combineren functies als Iandbouw, bosbouw, cultuurhistorie, natuurbeheer, bewoning
en recreatie. Het is met name de samenhang van elementen die bet herkenbaar
maken als landgoed: lanen a! dan niet gericht op monumentale gebouwen, afwisse!ing
van bos en Iandbouwgrond, natuur- en watereiementen, verspreide boerderijen in
eerizelfde stiji opgetrokken en dergelijke. Veel landgoederen zijn opengesteld voor
“

recreatief medegebruik. Ook dit draagt bij aan de maatschappelijke waarde.
De pro vincle za! op basis van een aantal ontwikkelingsvisies voor Iandgoederen bezien of
door pro vinciaal ruimteljjk beleid op maat een extra impuLc kan worden gegeven aan bet
ontwikkellngsperspectief van bestaande Iandgoederen/’
Het grote maatschappelijke betang van landgoederen is voor de provincie reden actief op
zoek te qaan naar mogelijkheden voor duurzame instandhoud!ng en verdere ontwikkeling
van landgoederen. Vanuit de particuliere andgoedeigenaren is de provincie de vraag
gesteld de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe economische dragers op
landgoederen te verruimen, In samenwerking met bet Overijssels Particulier Grondbezit
(OPG) is de provincie een drietal pilots Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen
gestart met als doe! ervaring op te doen met dergelijke constructies. Deze ervaringen
vormen vervolgens input voor bet beantwoorden van de vraag of bet wenselijk is
structureel beleid Rood voor Groen voor bestaande Jandgoederen te ontwikk&en. Het
definitieve antwoord op deze vraag zal worden gegeven in de Omgevingsvisie van de
provincie. Omdat vanuit de Iandgoederen de behoefte aan duidelijkheid over hun
ontwikkelingsperspectief groot is willen wij, vooruitlopend op de Omgevingsvisie,
medewerking kunnen verlenen aan Rood voor Groen initiatieven op !andgoederen. Dit kan
alleen indien dergelijke initiatieven goed onderbouwd en gemotiveerd zijn en een duidelijk
positieve en duurzame impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van bet landgoed in haar
omgeving. Daarom is dit Handelingskader opgesteld.
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Aanleiding

De meeste )andgoederen in Over!jssel worden door particuliere Iandgoedeigenaren
beheerd als economische eenheid. Het economisch rendement van !andgoederen is veelal
laag. Rendabele functies moeten vaak de instandhouding en ontwlkkeling van
onrendabele functies mogelijk maken. Eigenaren hebben te maken met stijgende kosten,
met name voor de instandhoudirig van natuur, cultuur- en landschapswaarden en dalende
opbrengsten. Dit eidt tot problemen in de exploitatie van de Iandgoederen. Om de
bjzondere kwaliteiten van de tandgoederen ook voor de toekomst duurzaam veilig te
kunnen stellen zijn nieuwe economische dragers noodzakehjk. Nieuwe rode Functies
kunnen hieraan bijdragen.
Principe Rood voor Groen

Het rijk heeft in de Nota Ruimte mogelijkheden geboden voor het toepassen van het
Rood voor Groen principe. Aangegeven is dat bijvoorbeeld met behuip van woningbouw
financiële middelen kunnen worden gegenereerd voor de aanleg van recreatie- en of
natuurgebieden of voor creatie van ruimte voor waterberging. Het rijk vraagt de
provincies hiervoor een planologisch kader op te stellen. Het primaire doel van Rood
voor Groeri is het duurzaam versterken en ontwikk&en van bestaand en nieuw “groen”
(cultuurhistorie, natuur, Iandschap, water en recreatief medegebruik). Het nieuwe rood
is een middel om dat te bereiken, Voorwaarde is een goede balans tussen rood en groen
tussen publiek en privaat belang, tussen groen met een maatschappelijke meerwaarde
en de verstening van het buitengebied. Het uiteindelijke doe! is vergroting van de
ruimtelijke kwaliteit en de teefbaarheid van het landelijk gebied. De vraag is flu op
welke wijze en voor welke activiteiten/handelingen het Rood voor Groen principe op
Iandgoederen kan worden ingezet en hoe dit op een verantwoorde en effectieve wijze
kan worden toegepast. Dit met als doel het versterken en verder ontwikkelen van de
maatschappelijke functie en bijzondere waarden in de vorm van natuur, Iandschap,
cultuurhistorie, water en recreatief medegebruik.

Status Handehngskader

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. In
de Wro is de provinciate goedkeuringsbevoegdheid voor gemeentetijke plannen vervallen.
Dit betekent dat in de nieuwe werkwijze sterk wordt ingezet op voorkantsturing.
Afstemming van gemeente!ijke plannen met het provinciale beleid zat met name
plaatsvinden door regelmatig en vroegtijdig overleg met de gemeenten. Na vaststelling
van het bestemmingsplan door de gemeente bekijkt de provincie of zij het eens is met de
inhoud of dat zij via bet indienen van een zienswijze of bet toepassen van een reactieve
aanwijzing wit ingrijpen op het beteid van de gemeente, Dit laatste zal in principe alleen in
bijzondere gevallen plaatsvinden. Het streven is om in bet vooroverleg tot
overeenstemming te komen. Tot de vaststelling van de Omgevingsvisie vormt bet huidige
Streekplan Overijssel 2000+ nog bet provinciale beleidskader voor de beoordeling van
gemeentelijke plannen. Omdat bet Streekplan in algemene zin geen ruimte biedt om
nieuwe woningen in bet buitengebied te realiseren, is bet van belang helder aan te geven
in welke situaties de provincie wel of niet medewerking aan rood voor groen constructies
wit geven. Als Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat het verantwoord is om af te
wijken van bet streekplanbeleid, dan zal zij Provinciale Staten na het inwinnen van
advies bij de Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving informeren over hun
benadering van de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Dergetijke “streekplanafwijkingen”
worden dus op een vergetijkbare wijze als de huidige Streekplanafwijkingsprocedure
verantwoord. Deze werkwijze is vastgelegd in het “Ultroldocument nWro”. In dit
Handelingskader wordt aangegeven in welke situaties en onder welke voorwaarden
medewerking kan worden verleend aan Rood voor Groen op bestaande landgoederen. Op
basis van dit Handelingskader kunnen zowel de drie lopende pilots als enkele nieuw te
verwachten initiatieven Rood voor groen op bestaande landgoederen worden beoordeeld.
—

—

Procedure vaststefling Handefingskader
Het Handelngskader is als ambtehjk concept voor reacte toegestuurd aan aile
qemeenten, het OPG (Overijss&s Particuer Grondbezit), de
natuurbeschermingsorganisaties, LTO en de eigenaren van de pIotIandgoederen. Ook is
het concept voor advies toegezonden aan de Provinciale Commissie Fysieke
Leefomgeving (PCFL) en de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG), Op basis van
de reactles en adviezen is het Handeiingskader aangepast. Na vaststelling van dit
Haridelingskader door GS wordt het ter kennisneming aan Provinciale Staten verzonden,

Relatie met Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie zal het structurele beleid Rood voor Groen op bestaande
landgoederen worden vastgelegd. Onderdelen uit dit Handelingskader zullen hierin
terugkomen. In de Omgevingsvisie zal echter een integraal kader voor rode
ontwikkelingen in het buitengebied en eventueel daaraan gekoppelde investeringen in
groene kwaliteiten worden opgenomen. Dit kan betekenen dat onderdelen uit dit
Handelingskader er anders uit komen te zien.
Relatie met andere instrumenten
De provincie kent verschillende instrumenten waarbij nieuw “rood” wordt ingezet als
financiering voor gewenste “groene” ontwikkelingen. Het nieuwe landgoederenbeleid en
de Regeling Rood voor Rood met gesloten beurs zijn hiervan de belangrijkste. Bij nieuwe
landgoederen wordt gewerkt met een vaste tegenprestatie in de vorm van de realisatie
van minimaal 30% riieuw bos en/of natuur, een 90% openstelling en een verplichte
rangschikking onder de natuurschoonwet (NSW), Hierbij bestaat geen 1 op I relatie
tussen kosten en opbrengsten van de groerie en de rode investeringen. Bij het
instrument Rood voor Rood met gesloten beurs bestaat een dergelijke 1 op 1 relatie weL
De opbrengsten van de nieuwe bouwkavel (op basis van taxatiewaarde) komen overeen
met de som van de sloopkosten voor de landschapsontsierende bebouwing, 30% van de
gecorrigeerde vervangingswaarde en de extra investeringen in de Ruimtelijke Kwaliteit.
Dit Handelingskader Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen sluit aan bij de Rood
voor Rood systematiek. Dit betekent dat de rode en de groene maatregelen op waarde
worden gezet (in geld uitgedrukt) om te kunnen beoordelen of beide corn ponenten met
elkaar in evenwicht zijn. In de Omgevingsvisie zal worden bekeken of beide werkwijzen
naast elkaar kunnen blijven bestaan of dat de voorkeur uitgaat naar een uniform
systeem.
Staatssteun
Het Handelingskader is een algemeen, richtinggevend kader voor gemeenten om het
provinciaal beleid op individueel niveau toe te passen. Er kan geen harde uitspraak
gedaan worden ten aanzien van risico’s op ongeoorloofde staatssteun, omdat dit in
overwegende mate afhangt van de concrete uitwerking, Orn de risico’s van ongeoorloofde
staatssteun uit te sluiten, is als extra stap in de werkwijze (stap 13) ingebouwd dat
gemeenten in individuele gevallen beoordelen in hoeverre hiervan sprake zal zijn, Mocht
er in de individuele gevallen sprake (dreigen te) zijn van ongeoorloofde staatssteun dan
moet het plan aangepast worden of moet het voor goedkeuring gemeld worden bij de
Europese Commissie,

Handelingskader Rood voor Groen
bestaande Iandgoederen

op

2.1.. Kwaliteitscriteria Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen
Toepassing van Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen is bedoeld om een extra
impuls te geven aan behoud en duurzame ontwikke!ing van de bijzondere waarden die
Iandgoederen in Overijssel bezitten (natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatief
medegebruik en water). Daarbij is het van belang dat met name het pub!ieke belang
wordt gediend. Dat wil zeggen dat de activiteiten tot een duidelijke maatschappelijke
meerwaarde moeten leiden en boveriwettelijk moeten zijn (bijvoorbeeld
watermaatregelen).
In Overijssel komeri zeer vele en veelsoortige Iandgoederen voor. Ter illustratie is in
onderstaaride tabel een overzicht opgenomen van de onder de NSW gerangschikte
Iandgoederen in Overijssel. Dit zijn er meer dan 2000! Naast de NSW-Iandgoederen
bestaan er nog Iandgoederen die niet onder de NSW ziJn gerangschikt, waaronder enkele
grote Iandgoederen als de Groote Scheere en Landgoed Junne.
Groottekiasse
0 10 ha
10 50 ha
50 100 ha
100 500 ha
500- 4500 ha
Totaal
-

-

-

-

Hectares
4.908,34
8.867,54
5.074,48
8.802,44
4.915,58
32.568,37

Aantal
1.468
436
72
45
7
2.028

Bovenstaand staatje laat zien dat veel van de NSW-Iandgoederen kleiner zijn dan 10 ha.
Deze zijn vaak vrij recent (na 1990) onder de NSW gerangschikt en zijn geen Iandgoed in
de traditionele betekenis. )aarlijks komen er tussen de 30 en de 40 van dergelijke (fiscale
Iandgoederen bij.
Het is niet de bedoeling dat Rood voor Groen op alle landgoederen in Overijssel kari
worden toegepast. Het is met name bedoeld voor de grotere, historische Iandgoederen
die een belarigrijke maatschappelijke functie vervullen en waar omvangrijke
kwaliteitsopgaven liggen. Tot de vaststelling van de Omgevingsvisie hanteren we
daarom de onderstaande kwaliteitsdefinitie,

KwaIiteitscriterum Iandgoed
Voor gebruikmaking van het Rood voor Groen principe moet een landgoed rninimaal 50
jaar oud en minimaal 50 ha gmot zljn, een belangr,jke maatschappei/jke functie
vervullen en een belangrifke bijdrage leveren aan de realisering van de provinciale en
gemeentelijke doelstellingen op bet gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, water
en recreatief medegebruik, In specifieke gevallen, b(jvoorbeeld bi) historische
buitenplaatsen of ensembles van gebouwen en buitenruimte die zijn aangewezen als
rijksmonument, kan ook bi) cornplexen van kielnere omvang Rood voor Groen worden
toegepast.
Naast de vraag welke Iandgoederen in aanmerking komen voor toepassing van Rood voor
Groen is de vraag relevant wat de reikwijdte van Rood voor Groen kan zijn. Met andere
woorden welke activiteiten, kosten, maatregelen, handelingen kunnen onder een Rood
voor Groen project worden meegenomen. In de discussies die in het voortraject van dit
Haridelingskader zijn gevoerd werd sterk benadrukt dat Rood voor Groen niet in de sfeer
van inkomenspolitiek mag terechtkomen. Daarom is een directe relatie tussen groene
investeringen en rode opbrengsten gewenst. Dit sluit ook aan bij de denklijn die voor de
Omgevlngsvisie nader wordt uitgewerkt. Voor bestaande landgoederen wordt daarom
ingezet op de onderstaande twee varianten (of een combinatie van deze twee varianten).

Variant 1. AIleen realisatie van nieuw “groen” (extra ha natuur, bos,
landschapselementen, waterretentie, etcetera), Hier is in feite sprake van een
projectmatige aanpak. Er wordt een concrete prestatie gerealiseerd en voor de
financiering hiervan (omvorming, inrichting en beheer voor 30 jaar) mag nieuw rood
worden gerealiseerd. Werkzaamheden + Iangjarig beheer worden in geld uitgedrukt en
op basis daarvan wordt berekend hoeveel nieuw rood nodig is om dit te financieren,
Inzicht in de totale Iandgoedexploitatie is niet nodig.
Variant 2. Kwaliteitsverbetering bestaand “groen” (omvorming naar hogere
natuurwaarden, achterstallig onderhoud, herstel cultuurhistorische waarden). Ook hier
wordt een concrete prestatie geleverd en voor de financiering hiervan (omvorming,
herstel en beheer voor 30 jaar) mag nieuw rood worden gereatiseerd. Ook hier kan een
projectrnatige benadering worden gekozen. Werkzaamheden + langjarig beheer worden
in geld uitgedrukt en op basis daarvan wordt berekend hoeveel nieuw rood nodig is om
dit te financieren. Ook hier is inzicht in de totale landgoedexploitatie niet nodig.

Een derde variant zou kunnen zijn om de totale landgoedexploitatie met daarin extra
investeringen in nieuw groen, bestaand groen en inkomsten/uitgaven Iandgoedbeheer
(pachtopbrengst, opbrengst ult bestaand rood etc) in een Rood voor Groen constructie
mee te nemen. Inzicht in de totale landgoedexploitatie is dan noodzakelijk om tot een
goede rood voor groen balans te kunnen komen. In een dergelijke variant bestaat er
echter geen directe relatie tussen “groene” en “rode” investeringen. De inkomenspolitiek
komt hierbij nadrukkelijk om de hoek kijken. Daarom is deze derde (en meest vergaande
variant niet opgenomen in dit Handelingskader.

2.2. Randvoorwaarden toepassing Rood voor Groen

Het prirnaire doel is duurzaam behoud erontwikkefing van bestaand en nieuw groen
(cultuurhistorie, natuur, Iandschap, water, recreatief medegebruik). Hot nieuwe rood is
een middel om dat to bereiken. Voorwaarde is eon goede balans tussen groen en rood,
tussen publiek en privaat belang, tussen groen met een maatschappelijke meerwearde
en de verstening van het buitengebied. Het wteindelijke do& is vergroting van de
ruimtelijke kwaliteit en de loefbaarheid van het {andelijk gebied. Voor do toepassing van
rood voor groen op bestaande Iandgoederen golden de volgende randvoorwaarden:
1,
Hot vertrekpunt voor Rood voor Groen zijn de kernkwaliteiten zoals deze in
een integrale Ontwikke{ingsvisie voor hot landgoed zijn vastgeleqd, mits passend
binnen de provinciale en gomeentehjke beleidsdoelen. Maatregelen op het gehied
van cultuurhistorie, natuur, landschap, water en recreatief medegebruik
(beleefbaarheid) die bijdragen aan versterking van deze kernkwaliteiten komen
voor het Rood voor Groen principe in aanmerking. Maatregelen die tot de reguliere
taak van het waterschap (of andere semi-overheden) behoren kunnen niet onder
Rood voor Groen vallen. Daar waar sprake is van win-win situaties (bijvoorbeeld
waterdoelstelling in combinatie met natuur- en Iandschapsdoelsteflingen) wordt
bekeken wat eon redelijke kostenverdeling is.
2.
Bij Rood voor Groen op bestaande landgoederen moet altijd sprake zijn
van ontwikkeling van extra kwaliteiten. Zowel de kosten voor het realiseren en
beheer van nieuwe “groene” functies als kosten voor behoud en herstel van
bestaande groene functies komen in aanmerking.
3.
Rood voor Groen komt niot in de plaats van bestaande instrumenten, Dit
betekent dat een optimale inzet van bestaande instrumenten voorwaarde is. Dit
geldt zowel voor de eenmalige investeringen als voor het reguliere beheer. Voor het
reguliere beheer moot wel zekerheici bestaan voor eon langere periode,
4.
Voor do kosten van planontwikkeling, voorbereiding/toezicht en
onvoorzien gelden standaardpercentages, analoog aan de tarieven bij
Landinrichtingsprojecten.
5.
Investeringen uit het verleden komen niet in aanmerking voor Rood voor Groen.
6.
Alleen maatregelen die overwegend de publieke functie dienen kunnen
onder Rood voor Groen worden gebracht. Voorwaarde daarbij is dat het landgoed
is opengesteld voor publiek. Uitzonderingen zijn mogelijk voor gebieden die
omwiHe van kwetsbaarheid van (natuur)waarden geen openstelling verdragen.
7.
Voor Rood voor Groon toepassing is transparant inzicht in do kosten on
bateri van do voorzione investeringen, inclusief de grondoxploitatie, vereist.
8.
Bij Rood voor Groen toepassing op bestaande landgoederen moeton alle
opbrengsten uit het nieuwe rood volledig ten goede komen aan instandhouding en
verdore ontwikkoling van de maatschappelijke functie van hot landgood. Binnen
eon Rood voor Groon project mag oen post onvoorzien opgenomen worden. Deze
moot direct vorbonden zijn met de betroffende Rood voor Groen maatregefen. Het
afromen van “winst’ naar andere doelen is niet toegestaan. Dit wordt in een
privaatrechtelijko overeenkomst vastgelegd (zie 12.).
9.
De locatiokeuze voor hot nieuwo rood wordt bepaald aan do hand van de
(historische) ruimtelijko opbouw van het landgoed en de daarop voorkomende
(ecologische) waarden. Het nieuwe rood mag geen extra belemmeringen vormen
voor do andere gebruiksfunctios en moot passen binnen do gemeontelijko woonvisie.
Indien passend kunnen oak andere functies dan wonen aan het nieuwe rood wordon
toegekend. Hiervoor ge(dt dan eon afweging die vergelijkbaar is met hot beleid voor
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). In bijzondere gevallen kan realisering van
het nieuwe rood buiten het Iandgoed plaatsvinden.

10, Voor de EHS geldt het nee-tenzij beleid. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen
niet zijn toegestaan Indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebied significant aantasten, De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de actuele
en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen en —kwaliteit,
geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de
kwalltelt van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de
Iandschapsstructuur en de belevlngswaarde. Met nieuw rood binnen de EHS wordt
zeer terughoudend omgegaan. Hiervoor zljn de “Speiregels EHS” van toepassing
(juni 2006).
11. Adequate planologische borging (bestemmingsplan) van de voorgestelde
functiewijzigingen voor rood (nieuwe bebouwing) en kwaliteitsverbetering groen
(nieuwe natuur-, water- en landschapselementen) is noodzakelijk.
12. Afspraken over duurzame instandhouding en de inzet van de apbrengsten uit het
nieuwe rood worden in een privaatrechtetijke overeenkomst (parallel aan het
bestemmingsplantraject) tussen landgoed en gemeente vastgelegd. Via een
kwalitatieve verplichting wordt dit doorgegeven aan eventuele nieuwe eigenaren.
13, Rood voor groen toepassing is alleeri mogelijk als de duurzame instandhouding
van het Iandgoed goed is veilig gestetd. Dit gebeurt bij voorkeur door
rangschikking onder de Natuurschoonwet. Ook andere vormen van garantstetling,
bijvoorbeeld via een Stichtirigsvorm, zijn mogelijk.
2.3 Werkwijze Rood voor Groen op bestaande Iandgoederen

Dc ontwikkeling van een rood voor groen project vindt plaats volgens de volgende
stappen:
1.
Het initiatief voor een Rood voor Groen project ligt in principe bij het landgoed.
Het landgoed legt in een integrate Ontwikkelingsvisie vast wat de
2.
kernkwaliteiten van het landgoed zijn en welke kwaliteitsimputsen vanuit de
aanwezige potenties en (gemeentelijke, provinciale en water) beleidsdoelen
ienselijMijtandgoed betrekt gemeente, provincie en waterschap vanaf de
beginfase bij het initiatief Rood voor Groen.
4.
Het Iandgoed taat door deskundige adviseurs de gewenste
landgoedversterkende maatregelen uitwerken en begroten. Dit inctusief het
bijbehorende beheer voor een perlode van 30 jaar.
AlIe kosten en baten van het landgoed, inclusiefde grondexploitatie, die
5.
betrekking hebben op het Rood voor Groen project worden transparant in beeld
gebracht. Een accountantsverklaring is hierbij vereist.
6.
De Iandgoedversterkende maatregelen worden door provincie en gemeente
beoordeetd op basis van effectiviteit (kosten-baten-verhouding waarbij voor de baten
zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten een rot spelen). Bij complexe projecten
zal hiervoor een deskundigenadvies worden ingewonnen.
7,
Bekeken wordt wie voor welke maatregelen verantwoordelijk is en
welke maatregelen met behulp van bestaand instrumentarium kunnen
worden gerealiseerd dan wet duurzaam beheerd.
8.
Bekeken wordt of, en zo ja hoe, er uit bet bestaande rood nieuwe
inkomsten kunnen worden gegenereerd (bijvoorbeeld via bet VAB-beleid) die
voor de landgoedversterkende maatregelen kunnen worden ingezet.
9.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt in beeld gebracht welk deel van
de investeringen c.q. beheerstasten niet door inzet van bestaande instrumenten kan
worden gefinancierd (bet tekort).

10. Onafhankelijk van de uitkomst vn 9. beoordelen provincie en gemeente of, en
zo ja in welke vorm, toevoeging van nieuw rood op het Iandgoed vanuit de
ruimtehjke kwaliteit gezien (ecologie, Iandschapsstructuur, cultuurhistorie, water en
dergelijke) verantwoord is (Iocatiemogehjkheden + randvoorwaarden voor
architectuur/beeldkwaliteit; zie kader aandachtspunten voor nieuw rood).
Desgewenst laten zij zich hierbij adviseren door (een team van) deskundigen,
11. Dc plannen voor het nieuwe rood worden door een gekwalificeerde architect en
landschapsarchitect ontwikkeld.
12. Dc opbrengsten voor het nieuwe rood worden ,n beeld gebracht op basis van
taxaties van de nieuwe bouwkavels.
13. Dc plannen voor het nieuwe rood warden door de gemeente getoetst aan de
Europese regels voor de staatssteun. Zonodig worden de plannen aangepast om het
risico van staatssteun te vermijden. Indien dit niet mogelijk is, zal het plan gemeld
macten worden bij de Europese Commissie.
14. De combinatie van stap 9 (het tekort) en stap 10/12 (de mogelijkheden vanuit
ruimtelijke kwaliteit) leveren de gewenste en mogelijke nieuwe rode opgave.
15. Groen en rood worden in balans met elkaar ontwikkeld.
16. Het landgoed neemt het inltiatief voor een bestemmingsplanherziening voor het
planologisch regelen van de voorgestelde functiewijzigingen ten aanzien van rood
(nieuwe woon/werkiocaties) en groen (natuur, Iandschapselementen, water).
17. In een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt
opgenomen welke kwaliteitsverbeterende maatregelen warden genomen en wordt
vastgelegd dat alle opbrengsten uit het nieuwe rood (rechtstreeks) ten goede zullen
komen aan de maatschappelijke kwaliteiten van het landgoed. Via een kwalitatieve
verptichting wordt vastgelegd dat bij verkoop verplichtingen overgaan op de nieuwe
eigenaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een model voor een dergelijke
privaatrechtelijke overeenkomst.
In het stroomschema op de volgende pagina zijn de verschillende stappen weergegeven.
Als de uitkomsten van het “tekort” en de “nieuwe rode opgave” met elkaar
overeenkomen kunnen de ptannen verder warden uitgewerkt. Als de begrote kosten van
de groene maatregelen hager uitpakken dan de geraamde rode opbrengsten zal gekeken
warden of realisatie van nieuw rood buiteri het landgoed mogelijk is. Als de potentiële
rode opbrengsten hoger uitvallen dan de “groene” kosten dan zal slechts een deel van
het potentiele nieuwe rood gerealiseerd warden.
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Aandachtspunten voor nieuw rood

Bij do ontwikkoling van niouw rood zijn tenminste do volgende factoren van belang:
do locatie, do tijd, do functio en do opdrachtgover.
De locatie (op verschiflende schaaIniveaus)j: op welke wijze blijkt uit het bouwplan dat
gebouwd wordt in Nederland? Wat kan tie reden zijn om een Ietterlijke kopie van een Amerikaans of
Engels andhuis to bouwen in hot Overijsselso buitengebied?
op welko wljze blijkt uit hot
boiiwplan dat gebouwd wordt in Overijss& on/of streek daarvan, zoals Twente of Land van
Vollenhove. Hoe voegt het bouwplan zich in de tradities en karakteristieken van het bouwen in de
streek, qua ordening van bouwvolumes, relatie met het landschap, erfstructuur. ontstuiting,
vormentaal? pjjc: op welke specifieke gogovens van do situoring reageort hot bouwplan? Bij erven
is eon vraag bijvoorboeld hoo wordt omgegaan met de erfstructuur en de erfinrichting, Hoe is do
relatie met het laridschap, de erfbegrenzing, gebruik van uitzicht en bezonning, van hoog en laag,
van nat en droog?

De tijd
Op welke wijze blijkt uit het bouwplan dat het wordt gerealiseerd in de 21’ eeuw? Blijkt dat ijit de
keuze voor een nieuwtijdse vormgeving of door verwerking van oude vormen op een nieuwe
manier? En als gekozon wordt voor oudtijdse vormgeving, waarom is dat dan gopast?
De functie

Op weke wijze brengt het bouwplan do functie van het bouwwerk en erf tot uitdrukking? Hoe wordt
bijvoorbeeld onderscheid aangobracht tussen huis en schuur, tussen hoofd en bijgebouw? Waarin
onderscheidt zich het “buiten” van eon gewoon stads of landhuis? Is or aanleiding om de
functiewijziging van een plek tot uitdrukking te brengen?
De opdrachtgever
ts do vorrngever erin geslaagd specifieke kenmerkon van do opdrachtgever tot uitdrukking to
brengen? Op de monumentenlijst van menige Overijssels qemeente staan bijvoorbeeld zogenoemde
“Groninger” boerderijen van de kolonisten die vanuit Groningon de veengebieden ontwikkelden.

Actie 5: Ensemble beheer

Probeem
Voor landgoederen meet meer ruimte komen om meerdere functies. ofwel het ensemble beheer,
te accommoderen. Hot gaat hier am hot ensemble van onder meer natuur, cultuurhistorie
landschap en recreatie. De huidige wetgeving maakt dit te weinig niogelijk. Hot voorstel is dat
eon good plan dat hot ‘ensemble van functies’ hoogwaardig heeft geIntegreerd in planvonning
uerregaand door do provincie wordt geregisseerd in hot pad naar realisatle, Hot ensemble
beheer kan een oplossing zijn year hot rendabeler maken van do oxploitatie van particulier en
TBO natuurbeheer, Oak speelt het in op de wens natuur dichter bij mensen to brengen

Voorste I
Wat is ensemble beheer
Eon particulier die het ensemble beheert is te vergelijken met een circus artiest die meerdere ballen in
de lucht houdt Bij particulieron zijn het ochter niet veelkleurige ballen maar functies als water, recreatie,
bio-energie en landbouw die in balans gehouden worden. Doze acrobatische toeren resulteren in een
optimalisatie binnen wat natuurlijk en financieel haalbaar is. Juist daardoor is de balans altijd in
verandering. Het evenwicht tussen do functies uit zich in het landschap. Bij ensemble beheer is deze
dan oak gevarleerd. In generale wordt niet hot optimum van een functie nagestreefd maar eon
optimalisatie tusson do functies. De ambitie van do bulk van do tandgoedoigenaren ligt dan oak niet bij
eon hoge deskundighoid van bijvoorbeeld natuurbohoer, De kracht van particulieren ligt bij hot beheer
van de gehele ensemble,
Er zijn tweo duidelijke redenon aan to wijzon waarom ensemble boheer interessant is
• Omwille van de publieke wensen. Hot grote publiek wordt dolenthousiast van govarloord landschap
met hoogwaardige natuur afgewisseld met cultuurhistorische elementen en een grate variëteit aan
recreatieve mogelijkheden.
Hot financièlo plaatje van ensemble beheer is gunstiger dan sec op natuur gerichte boheer. Diverse
functies gaan meebetalen aan hot beheer.
Regie door provincies is de sleutel bij ensemble beheer
Multifunctionaliteit staat hot bohalen van bijvoorbeeld gewenste biotopen niet per so in de weg. Zo
halen voel multifunctionele bossen diverse instandhoudingsdoelstellingen. Dat botekent niet dat or geen
beperkingon gelegd moeteri warden op de mogolijkheden. Zonder beleid zouden bepaalde functies
zoals rood maar ook zoals waterberging, andbouw, zorg- en recreatiodoelen kunnen gaan domineren.
Er zijn dus wel rostricties nodig, maar dit mooten dan we! restricties zijn met beweegruimte. Anders
heeft do particulier niet do mogolkheid om een balans to vindon tussen de diverse functies.
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De provindes zouden eon grote rol kunnen spelen in het vaststollen van eon kader. Door hun
flnancienng (ILG, groen blauwe diensten, etc.> en RD kunnen zi] zorg dragon voor het succes maar ook
hot falen van ensemble beheer. De provincie moot een kader neerzetten voor landgoederen met ruimte
voor rode, blauwe, groene en andere functies waarin wordt aangeven hoe landgoederen kunnen
ontwikkelen. Zo zou bvoorbeeld n do structuurvisie de toegestane hoeveelheid m
3 rode functie per
andgoed, gerelateerd aan de bestaande bebouwing gedefinleerd moeten zijn. Juist door beweegruimte
to crodren worden particulieren uitgedaagd om moe to werken, Als een spedfleke functie dan
belangrijker moot zijn dan andere functies zou eon proviricie particulieren moeten verleiden om daar
geld in to steken. Zo zou bij do natuur functie do honorering 20 moeten zijn dat particulieren de natuur
potentie benutten.
Do landschappehjko kwaliteit kan geborgd worden door eon kwaliteitsteam (O4oam) bij provincies in
hot leven to roepen. In dit kwaliteitstoam zouden eon landschapsarchitect, kunstonaar, historicus en
ecoloog plaats moeten nemen, Zij kunnen dan do balans tussen do divorso tiincties beoordelen en or
borg voor staan dat hot landgoed past en blijft passen in hot landschap. Do kwalltet van het landgoed
kan dan bijvoorbeeld uiteengezet worden n;
• Ecologische kwaliteit
• Bedrijfseconomische kwalltoit
Landschappelijko kwaliteit,
Ter illustratie 00k eon voorbeeld van een nieuw Iandgoed waar eon landhuis met meerdere
wooneenheden wordt gebouwd. Naast do toetsing of do toegestane hoeveelheid m
3 niet wordt
overschreden analyseert 00k hot kwalitoitsteam do landschappelijke inpassing van het landhuis. Als dit
op orde is kunnen do bewoners van do wooneenheden aangevon of z via eon kettingbeding of
kwalitatievo verplichting extra doelen na streven. Via eon soort van vereniging van eigenaron I
appartement recht zou toegezien kunnen worden op do uniformiteit tussen do wooneenheden. Hot gaat
daarb niet alleen meer over onderhoud van gezamenhijke delen maar 00k over de tuin(en), kleuren
gebruik, etc. Voor naleving van de gedane afspraken is de gemeente do aangewezen partg. Om de
naleefbaarheid to vergoten zouden de afspraken privaat rechtelijk vastgelegd moeten zijn en niet
publiek rechtelijk. Brabantslandschap heeft eon notaris eon voorzot voor een overeenkomst laten
uitworken. Doze is als blage toegevoegd aan dit stuk.
Hot in balans houden van de diverse functies werkt alleen als hot landgoed groot genoeg is. Hoe kleiner
hot Iandgoed hoe moeilijker om met functies to schuiven en in te spelen op maatschappelijke vragen. Er
is dus een ondergrens voor succesvol ensemblebeheer. Als do eenhecien to klein worden zou
certificering mogelijk eon oplossing kunnen biedon. Eon volgond prob{eem b particulieron is hun
aanwozige konnis. Zoker nieuwo landgoodeigenaren bezitton niet altijd voldooride kennis voor beheer.
Door aansluiting bij bijvoorbeold de provinciale Federatio Particulier Grondbezit verplicht to stellen kan
or gewaarborgd worden dat particulieren eon bron van inforrnatie hebben.
Stimulering hand in hand met regelgeving
De huidige subsidio instrumonten zijn niet ingericht op do diversitolt en verscheidenheid van ensemble
beheer. Hot Programma Boheer is heel sectoraal ingericht op porceolsnivoau en niet geIntegreerd
tussen diverse typen natuurelomenton Iaat staan functies. De perceel aanpak staat haaks op de wons
van veel burgers en particulioren. Burgers houdon van variatie en particulieren hebben beweegruimte
nodig om financieel rond te komen. Particulieren zouden niet op doe! realisatie maar op Iandschap
reabsatie aangesprokon moeten worden. Dat haakt ook stork aan bij do diverse initiatieven rondom
Iandschappen van VNC (Vereniging Nedorlandse Cultuurlandschappon) en do beviridingen van do
Task Force Financiering Landschap. Do natuurschoonwet speelt at good in op do multifunctionaliteit.
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Cuftuurhistorie, recreatie, vsueIe eigenschappen van hat Iandschap kunnen in cia NSW worden
vastgelegd.
Programma Beheer heeft als neven effect dat particulieren zich gaan richten op de specifieke
onderdelen waar ze vergoedingen voor krijgen. En dat terwiji hat niet de reguliere beheer is die cia
gemiddelde particuHer hat meeste tijd kost maar hat externe beheer, de contacten met gemeenten en
waterschappen.

Namens actie 5:
Jan Baan
Willem de Beaufort
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Bijiage bj actie 5
Column: Jongleren
Auteur: Wiltem do Beaufort
Als andgoed beheorder en eigenaar vergelijk ik me wel eens met een artiest; eon jongleur.
Die houdt tig ballen, met allemaal een andere k(eur, tegelijk in de lucht. Die ballen staan voor
bijvoorbeeld do landbouw,de natuur, het bos, de recreatie, het water beheer etc.
Do artiest staat daalbij op eon piste bepaald door bodem, ktimaat on vegetatie. Water is daarbij de
verbindende lactor. Het is, om het in botatermen to zeggen, hot dynamische evenwicht tussen
abiotische en biotische factoren.
Mijn plaats in do piste wordt aangewezen door de maatschappelijke wensen en de economischo
mogelijkheden
De artiest jongleeft met respect terug ziende op het verleden met het oog gericht op do toekomst.
Morgen zal de dans van de ballen immers anders zijn dan vandaag; er zal or één bij komen en er ééri
afgaan, soms verschieten ze van kleur. Maar het ape! en do uitdaging blijft het zelfde, De beheerders
van GLGK zullen ongotwijfeld dit beold herkennen. Zo zijn ze ook bezig.
Hot eindeloos zoeken naar telkens weer eon nieuw optimum tussen maatschappelijke en economische
wensen
al do verschillende maatschappelijke functies- en do natuurlljke (on)mogelijkhoden is dé
uitdaging voor de beheerder. Zo ben je bezig, het lijkt paradoxaal, met instandhouding juist ook door
ontwikkeling. Op deze manier ben Jo als beheerder en als ondernomer op eon landgoed, duurzaam en
economische en maatschappolijk relevant, bezig,
—

Hot wordt pas echt leuk als je samen met coliega jongleurs optreedt Natuurlijk verschillen we van
elkaar, hebben we onze eigen act. leder werkt immers op zijn manier, aan dat evenwicht tussen
functies, wensen en mogelijkheden, Een evenwicht dat van plek tot plek, van moment naar moment
anders is.
We zijn en blijven we! collega’s die voor dezelfde uitdagingen staan. Coflega’s die elkaar bijstaan in hot
vervullen van hun taak.
Ats lid van de RvA van G!GK lever ik dan ook graag mijn bijdrage van uit mijn achtergrond, als
particulier mede eigenaar en beheerder.
Met elkaar staan we toch voor do taak om to werken aan eon Iandschap waar elke Gelderlander trots
op mag zijn samen kunnen we or nog iota mooiers van maken.
PS
Hebt u ook zo genoten van do prachtige herfst? 1k, in ieder geval, volop.
Elk jaargetijde kent van die prachtige natuurmomenten. Die doen Je beseffon wat hot eon voorrecht hot
is om in, met en voor die natuur to mogen werken. Dat motiveert, geeft mu vreugde en energie. Als U
onze terreinen bozoekt, ook in de winter, zult dit ongetwijfeld net zo ervaren.
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CONCEPT
7juli 2008
Indien er onjuistheden
voorkomen in Uw
personalia of elders in de
tekst gelieve U tijdig voor
het passeren der akte
contact op te nemen.

Cornelissens De Vos
De Rooij & Jongenelen
Notarissen te Moerdijk

AKTE HOUDENDE VESTIGING KWAUTATIEVE VERPLICHTINGEN EN
KETTINGBEDINGEN
Vandaag, * verschenen voor mij * notaris te *:
1, k---—hierna *(zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: de eigenaar;
2.
hierna te noemen: de gemeente.
De verschenen personen, handelerid als gemeld, verkiaren:
HOOFDSTUK 1: DEFINITIES
Hiema wordt in deze akte verstaan onder:
• Beeldkwaliteitplan: het beeldkwaliteitplan de dato * kenmerk * zoals
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente op * waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht;
• Eigenaar: de verschenen perso*n*en sub 1 genoemd, aismede diens
rechtsopvolgers in de eigendom van na te omschrijven registergoed of
een deal daarvan, danwel degene(n) die een beperkt zakelijk
gebruiksrecht zullen verkrijgen van na te omschrijven registergoed of een
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lnrichtings- en beheerplan: het inrichtings- en beheerplan de dato *
kenmerk * zoals goedgekeurd door het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente op waarvan een exemplaar aan daze
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•

Landgoed: het door de eigenaar te ontwikkelen landgoed onder de naam
‘Landgoed
als bedoeld in de notitie “Rood voor Groen, Nieuwe
landgoederen in Brabant”, vastgesteld door hat college van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant de dato *;
• Landhuis: een op het landgoed te stichten woning met erf en
bijgebouwen *en bouwwerken, niet gebouwen zijnde,
• Natuurgebied: hat tot hat landgoedgebied behorende gedeelte dat
bestemd is voor (de aanleg van) nieuwe natuur.—--—-------—
HOOFDSTUK 2: INLEIDING
I De eigenaar wenst op hat hierna te omschrijven registergoed een
landgoed te ontwikkelen.
‘
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2.

Daartoe heeft de eigenaar voor de voorgenomen ontwikkehng van
“Landgoed
een inrichtings- en beheerplan en een beeldkwaliteitsplan
opgesteld.
3. De eigenaar en de gemeente zijn overeengekomen dat de gemeente
haar medewerking zat vertenen casu quo heeft verleend aan de
herziening van de bestemming van bet registergoed tot natuurgebied met
bewoning.
4. Tot zekerheid voor de aanleg, inrichtirig, instandhouding en beheer van
bet Iandgoed met de daarop te realiseren Iandhuizen, aismede tot
zekerheid voor de publieke toegankelijkheid van het landgoed, zijn de
eigenaar en de gemeente overeengekomen dat ten behoeve van de
gemeente de nader te omschnjven kwalitatieve verplichtingen en
kettingbedingen met boetebecling zullen worden gevestigd.
HOOFDSTUK 3: REGISTERGOEDEREN
Het “Landgoed
omvat de volgende percelen:
(kadastrale omschnjving van alle betrokken percelen)--——--—----—------—
hierna te noemen: bet registergoed.
HOOFDSTUK 4: VOORAFGAANDE VERKRIJGING
Het registergoed is door de egenaar in eigendom verkregen door **(wUze
van eigendomsverknjging vermelden ult te werken door notaris).
HOOFDSTUK 5: AANLEG EN INRICHTING VAN HET LANDGOED
Tot zekerheid voor de aanleg en inrichting van bet landgoed overeenkomstig
het goedgekeurde inrichtings- en beheerplan en beeldkwaliteitsplan wordt bij
deze ten behoeve van de gemeente en ten taste van de eigenaar en elke
opvolgende eigenaar of gebruiker van bet registergoed de verplichting
opgelegd om het registergoed niet anders in te richten dan overeenkomstig
het goecigekeurde inrichtings- en beheerplan, het beeldkwaliteitsplan en bet
bestemmingsplan.
Met betrekking tot de aanleg en inrichting van het Iandgoed zijn de eigenaar
en de gemeente voorts overeengekomen ats volgt:
1. Afwijking van bet goedgekeurde inrichtings- en beheerplan,
beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan mag alleen ptaatsvinden na
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente.
2. Met de aanleg van bet natuurgebied moet worden begonnen binnen één
jaar na het onherroepehjk worden van (de herziening van) het
bestemmingsplan.
Voor zover een gedeelte van het registergoed gedurende de bouw van
de land huizen in gebruik is als toegangsweg voor het bouwverkeer, als
opslagplaats voor bouwmaterialen en machines, bouwketen of
anderszins dienstbaar is aan de bouw van de landhuizen, zal dat
gedeelte zijn uitgesloten van deze verplichting, doch alleen voor zover dit
(voorgenomen) gebruik als redelijk kan worden beschouwd.
3. facuItatief bqv. voor gemeenten waar geen welstandscommissie is:**_
De eigenaar stelt een projektteam als supervisor aan, die de samenhang
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van de te stichten landhuizen binnen bet totale pro]ekt zal toetsen, met
name aan de eisen van bet beeldkwaliteitsplan.
De eventuele opuolgende eigenaren dienen zich bij het uitwerken van de
tekeningen voor de te stichten Iandhuizen en de aanvraag van de
benodigcie bouwvergunning te conforineren aan bet oordeel van deze
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Met de bouw van de andhuizen mag niet eerder worden begonnen dan
nadat zestig procent (60%) van de natuuraanleg, waaroncter begrepen
nieuwe aanplant, is gerealiseerd.
5. Binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de herziening van bet
bestemmingsplan dient een ontvankeiijke aanvraag voor een
bouwvergunning van de op het registergoed te stichten Iandhuizen te
worcien ingediend.
6. Binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning
dienen de op het registergoed te stichten Iandhuizen te zijn voltoold.
7. De totale inrichting van bet Iandgoed dient uiterlijk één jaar na de
reahsering van de Iandhuizen te zijn voltoold.
HOOFDSTUK 6: BEHEER EN INSTANDHOUDING VAN HET LANDGOED
Tot zekerheid voor bet beheer en de instandhouding van bet Iandgoed wordt
bij deze ten behoeve van de gemeente en ten laste van de eigenaar en elke
opvolgende eigenaar of gebruiker van bet registergoed de verplichting
opgelegdom:----------—
1. de tot het natuurgebied behorende natuurdoeltypen niet anders te
beheren en te onderhouden dan op de wijze zoals omschreven in het
innchtings- en beheerplan;
2. tot gehele of gedeeltelijke hennrichting van het natuurgebied over te
gaan indien dit, door welke oorzaak ook, teniet is gegaan;
3. zich te onthouden van activiteiten welke de ontwikkeling van het
natuurgebied schaden, danwet binder geven aan bet natuurgebied of de
bezoekers van bet opengestelde gedeelte, behoudens de gebruikelijke
beheerwerkzaamheden.
tedere tien jaar, voor het eerst over tien jaar na bet passeren van de
onderhavige akte, zal tussen de eigenaar en de gemeente overleg
plaatsvinden waarbij wordt getoetst of de voorschriften ten aanzien van het
beheer en onderhoud van de hiervoor omschreven natuurdoeltypen nog op
de wijze zoats omschreven in het inrichtings- en beheerplan dient plaats te
vinden.—
In geval van gewijzigde inzichten kan de gemeente verlangen dat de eisen
ten aanzien van beheer en instandhouding worden aangepast. De eigenaar
zal aisdan op verzoek van de gemeente verplicht zijn mee te werken aan een
wijziging danwel aanvulling op de onderhavige akte, waarin de gewijzigde
eisen ten aanzien van beheer en onderhoud als kwalitatieve verplichting of
kettingbeding worden gevestigd.
HOOFDSTLJK 7: OPENSTELLING VAN HET LANDGOED
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Tot zekerheid voor de openstelling van het andgoed overeenkomstig het
bepaalde in gemelde notitie “Rood voor Groen, Nieuwe Iandgoederen in
Brabant”, wordt bij deze ten behoeve van de gemeente en ten laste van de
eigenaar en eke opvolgende eigenaar of gebruiker van het registergoed de
verplichting opgelegd om te dulden dat de in het inrichtings- en beheerplan
opgenomen paden van het registergoed van zonsopgang tot zonsondergang
worden opengesteld voor het pubilek, en wel onder de hierna te omschrijven
voorwaarden:
1. Ten behoeve van de openstelling voor het publiek dienen daartoe door
de eigenaar begaanbare paden te worden aangelegd. De aanleg van
deze paden dient uiterlijk binnen één jaar na oplevenng van de
Iandhuizen te zijn voltooid,
2. De eigenaar kan aan de openstelling voorwaarden verbinden, welke
voorwaarden door de bezoekers in acht genomen dienen te worden.
Voorzover deze voorwaarden afwijken van de gebruikelijke voorwaarden
voor de toegang tot natuurgebieden, dienen deze vooraf ter goedkeuring
te worden voorgelegd aan de gemeente.
3. Het is de eigenaar niet toegestaan een vergoeding te vragen voor de
toegang.
4. De verplichting tot openstelling vangt aan nadat de inrichting van het
natuurgebied, de andhuizen en de aanleg van de paden zijn voltooid.
HOOFDSTUK 8: INSTANOHOUDING VAN HET LANDHUIS
Tot zekerheid voor de instancthouding van de op het registergoed te stichten
Iandhuizen overeenkomstig het bepaalde in gemelde notitie “Rood voor
Groen, Nieuwe Iandgoederen in Brabant”, wordt bij deze ten behoeve van de
gemeente en ten laste van de eigenaar en eke opvolgende eigenaar of
gebruiker van dat gedeelte van het registergoed waarop een Iandhuis wordt
gesticht, de verplichting opgelegd om het Iandhuis in stand te houden en dit
noch geheel noch gedeeltelijk te zuflen (doen) slopen of het bouwvolume van
het Iandhuis te wijzigen.
Deze verplichting omvat mede de verplichting om het andhuis in zodanige
staat te onderhouden dat het blijft voldoen aan de elsen van weistand of
daarvoor in de plaats komende kwaliteitseisen, zuiks mede gelet op het
beeldkwaliteitsplan. Daartoe dient de eigenaar het Iandhuis zo nodig tijdig
geheel of gedeeltelijk te vemieuwen.
Voorts is de eigenaar verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van het
Iandhuis over te gaan, indien deze door welke oorzaak ook teniet is gegaan.
HOOFDSTUK 9: OVERIGE VERPLICHTINGEN
1. Het is de eigenaar niet toegestaan het registergoed of een deel daarvan
te vervreemden vóórdat de inrichting van het Iandgoed zal zijn voftoold,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De
gemeente kan aan het verlenen van de toestemming onder meer de
voorwaarde verbinden dat een opvolgende eigenaar zich jegens de
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gemeente verbindt tot nakoming van de bepalingen van de onderhavige
akte.—

—-----

—

—----—---

facuItatief*
De eigenaar is gerechtsgd het registergoed op behoorhjke wijze van de
belendencle perceen en de openbare weg af te scheiden en
afgescheiden te houden overeenkomstig het beeldkwahteitsplan met
dien verstande dat de migratie van kleine en middeigrote fauna, aismede
de openstelling, niet mag worden gehinderd.
HOOFDSTUK 10: VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING,
KETTINGBEDING EN BOETEBEDING
I
De hiervoor in de hoofdstukken 5, 6, 7, 8 en 9 omschreven verplichlingen
worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve
verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. Hierdoor
worden ook de opvolgers onder bijzondere titel van de eigenaar en
degenen die een recht tot gebruik van bet bezwaarde goed mochten
verkrijgen, van rechtswege aan deze verplichtingen gebonden,
2. Als de eigenaar een verplichting niet nakomt en na daartoe bij exploot
of aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld niet aisnog binnen lien
dagen daarna aan de verplichting heeft voldaan. verbeurt de eigenaar
ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete van € * voor
iedere dag dat de nalatigheid voortduurt. Dit beperkt de gemeente
overigens niet tot het instellen van enig rechtsmiddel.-----------—-----3. Voor zover de hiervoor in de hoofdstukken 5, 6, 7, 8, en 9 omschreven
verplichtingen niet als kwalitatieve verpfichting van rechtwege over zullen
gaan op de opvolgers onder bijzondere titel van de eigenaar en degenen
die een recht tot gebruik van bet registergoed of een deel daarvan
mochten verkrijgen, verbindt de eigenaar zich bij deze ten behoeve van
de gemeente om de hiervoor in de hoofdstukken 5, 6, 7, 8, en 9 alsmede
bet onderhavige hoofdstuk omschreven verplichtingen, in elke akte van
eigendomsoverdracht of toekenning van een zakelijk gebruiksrecht aan
de opvolgende eigenaar of gebruiker op te teggen en ten behoeve van
de gemeente te bedingen en aan te nemen, zuiks op straffe van een
onmiddellijk opeisbare boete van €
4. Het hiervoor in Hoofdstuk 5 bepaalde alsmede het bepaalde in Hoofdstuk
9 lid 1 kan vervallen zodra de aanleg van bet gehele landgoed, inclusief
de bouw van de landhuizen en de aanleg van de wandelpaden, is
voltooid.
HOOFDSTUK 11: RANGWISSELING
facuItatief**
Voorts verscheen voor mij, notaris: * ten deze handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van * hierna te noemen: de hypotheekhouder, die namens
de hypotheekhouder verklaart er mee in te stemmen dat de kwalitatieve
verplichtingen en kettingbedingen, te vestigen bij deze akte, een hogere
rangorde zullen hebben dan het recht van hypotheek ten behoeve van de
2.
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hypotheekhouder, blijkende uit de akte van *geldlening met
hypotheekstelling, op * verieden voor notaris ingeschreven ten kantore van
de Dienst voor het kadaster en ne openbare registers te * op * in register
Hypotheken 3 dee * nummer *
Van gemelde machtiging blijkt ult een onderhandse akte van volrnacht welke
aandezeakteisgehecht--—------—
SLOTBEPALINGEN
1. De kosten van deze akte en die van de inschrijving ervan in de openbare
registers zijn voor rekening van de eigenaar.
2. Voor de tenuitvoerlegging van deze akte wordt woonplaats gekozen op
bet kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
De verschenen personen zajn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te * op de datum in bet hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
personen en bet geven van een toelichting op de inhoud van deze akte,
hebben dezen eenparig verklaard een ontwerp van de akte te hebben
ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stelten. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris,
ondertekend om
,
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TOELICHTING
bij de akte houdende vestiging kwatitatieve verplichtingen en kettingbedingen

Uitgangspunt: de kwalitatieve verp(ichting (art. 6:252 8W)
In de akte is gekozen om de verplichtingen tbv. aanleg, beheer en instandhoucling
van een Iandgoed in de vorm van een kwalitatieve verplichting vast te leggen en niet
afthans zo mm mogelijk in de vorm van een kettingbeding.
Daarvoor moet men een onderscheid maken tussen een erfdienstbaarheid, een
kwaiitatieve verplichting en een kettingbeding.
Een erfdienstbaarheid Iegt de verplichting op voor de eigenaar van een perceel om
t,b.v. van een ander perceel jets te dulden of niet te doen (art. 5:70 e,v, SW), Een
erfdienstbaarheid is een zakelijk recht en gaat van rechtswege mee over bij
overdracht van het perceel san een opvolgende eigenaar.
Een kwalitatieve verplichting Iegt de verplichting op voor de eigenaar van een perceel
am t.b.v. een bepaalde (rechts)persoon jets te dulden of niet te doen (art. 6:252 SW).
Oak deze verplichting gaat van rechtswege mee over bij de overdracht van het
perceel san een opvolgende eigenaar.
Het kan hier sheen gaan om een verplichting om “te dulden of niet te doen’, Wanneer
men iemand een actieve verplichting wil opleggen (iets “doen”), kan dat sheen in de
vorm van een zgn. kettingbeding. Naast de verplichting om lets te doen wordt dan
ook de verplichting opgehegd om bij elke volgende eigendomsoverdracht de
verphichting san de nieuwe eigenaar op te leggen, meestal op straffe van een boete.
Echter: wanneer een eigenaar “vergeet” de verphichtingen aan de volgende eigenaar
op te leggen, zijn de verplichtingen ook vervallen. Natuurlijk is degene die verzuimd
heeft de verplichtingen op te Ieggen wel de boete verschuhdigd en kan deze
aansprakehijk gesteld warden voor eventuele schade, maar de nieuwe eigenaar hoeft
de verplichtingen niet te aanvaarden. De “ketting” is aldus verbroken.
Juist daarom is er voor gekozen am de verphichtingen zoveel mogelijk in de vorm van
een kwahitatieve verplichting vast te Ieggen en wel jegens de gemeente ahs
belanghebbende. Oak als een eigenaar zou “vergeten” de verplichting san de
opvolgend eigenaar op te Ieggen, bhijft deze van kracht.
De kwalitatieve verphichting is kenbaar ult de openbare registers en vormt een
zelfstandig inschrijfbaar felt. Een akte met alleen kettingbedingen kan niet warden
ingeschreven in de apenbare registers. Deze kettingbedingen zullen dan oak moeten
“meehiften” met wél inschrijfbare feiten.
In de modelakte vormen de kwalitatieve verphichtingen de basis. Vaor zaver deze
uitgevoerd maeten warden door “actieve” verphichtingen, zijn deze aanvullend als
kettingbeding apgenamen.

—

—

Indeling akte
Hoofdstuk 1: Definities
Hierin warden een aantal begrippen nader gedefinieerd, zodat enerzijds precies
vaststaat wat of wie bedoeld wordt en anderzijds verder in de akte valstaan kan
warden met een verkorte aanduiding.
Hoofdstuk 2: lnleidinQ
Daze premisse geeft aan wasrom de akte wordt opgestetd. Voor de vestiging van
een zaketijk recht geldt, dat de ‘vestigingshandehing” geschiedt ter uitvoering van een
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onderliggende (obligatoire) overeenkomst, Die overeenkomst wordt in de premisse
vermeld,
Hoofdstuk 3: reistemoederen
Hier volgt een omschrijving van de kadastrale percelen waar de kwalitatieve
verplichting betrekking op heeft.
Let op: het plan voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed kan percelen bevatten
die wel in het gebied liggen en worden “meegenomen” bij het Iandgoed, maar geen
wijziging in de inrichting zullen ondergaan, Denk aan landbouwgronden of bestaande
natuur. Voor deze percelen hoeft dan ook geen kwalitatieve verplichting gevestigd te
worden.
Hoofdstuk 4: voorafciaande verkrijginQ
Uiteraard moet gecontroleerd worden of de eigenaar ook beschikkingsbevoegd is ten
aanzien van de perceen waarop de kwalitatieve verplichting gevestigd gaat warden.
Dit is bij uitstek een taak voor de notaris die o.a. onderzoek verricht naar de wijze
waarop de eigenaar de percelen in eigendom heeft verkregen. De eigendoms
verkrijging wordt in de akte verwerkt.
Hoofdstuk 5: aanleq en inrichtin van het landcioed
De verplichting tot aanleg en inrichting van het landgoed enerzijds en beheer en
instandhouding van het landgoed anderzijds, zijn uit elkaar getrokken. De
initiatiefnemer, die het Iandgoed zal aanleggen en inrichten, hoeft immers niet
dezelfde te zijn als degene die het landgoed gaat beheren en instandhouden (denk
aan de uiteindelijke kopers van de kavels),
De verplichting tot aanleg en inrichting van het landgoed kan, wanneer dit eenmaai is
gerealiseerd, oak vervallen (zie hoofdstuk 10 lid 4). Zo wordt voorkomen dat laze
bepalingen tot in lengte van jaren tóch opgenomen moeten worden in toekomstige
akten van eigendomsoverdracht.
Hoofdstuk 6: beheer en instandhoudinp van het Iandcoed
Om wat eigenlijk een ‘actieve’ verplichting is (beheren en instandhouden) toch te
kunnen formuleren als een kwalitatieve verplichting, is deze negatief geformuleerd:
“niet anders te beheren en te onderhouden dan...”, “zich te onthouden van
activiteiten die
ofwel: een niet doen.
Hoofdstuk 7: openstellinc4 van het Iandqoed
Qok dit onderdeel van de verplichtingen is apart opgenomen omdat deze verplichting
geldt voor de eigenaar van het landgoed (“natuurgebied”) en dit hoeft weer niet
dezeifde persoon te zijn als de eigenaar van het Iandhuis. Denk aan de situatie dat
het landgoed zelf bij één persoon in eigendom is, terwiji er op het landgoed meerdere
bouwkavels zijn gerealiseerd.
Hoofdstuk 8: instandhoudinq van het landhuis
Zie mijn opmerkingen bij hoofdstuk 7. Overigens kan er ook voor gekozen worden
am bijvoorbeeld tevens bepaalde ornamenten of bijgebouwen onder de kwalitatieve
verplichting te laten vallen voor wat betreft onderhoud en instandhouding. Ook de
privétuin die bij het iandhuis hoort zou, met name als er specifieke inrichtingseisen
zouden gelden, hieronder gevoegd kunnen worden.
Hoofdstuk 9: overige verplichtinen
In dit hoofdstuk wordt allereerst een (beperkt) verbod tot vervreemding opgenomen,
zodat de gemeente kan volgen wat er met name in de ontwikkelingsfase gebeurt en
zo een eventuele ongewenste ontwikkeling kan stuiten. Wanneer men, als deze
bepaling eveneens is ingeschreven in de openbare registers, toch zonder
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toestemming van de gemeente zou willen vervreemden, zal een notaris daaraan
geen medewerking mogen vertenen.
Daarnaast kunnen in dit hoofdstuk facultatief andere bijzondere afspraken, naar
gelang de aard van het landgoed, bindend worden vastgelegd.
Hoofdstuk 10 vest{pnQ kwalitatteve verøhchttnp kettngbednQ en boetebeding
Zoals at eerder aangegeven, moet de kwalitatieve verplichting ook echt gevestigd
worden. Daarenboven worden de verplichtingen voor zover ze niet volledig as
kwalitatieve verplichting zouden gelden nog uitdrukketijk als kettingbeding
bedongen. Deze kettingbedingen ‘liften mee’ op de kwaiitatieve verplichting.
Wanneer men iemand een verplichting oplegt, moet er ook een sanctie staan op het
niet nakomen daarvan. Daarom is een boeteclausule opgenomen.
Voor de hoogte van de boete geldt dat deze enerzijds een afschrikwekkende werking
moet hebben, maar anderzijds wel in relatie moet staan tot de omvang van het
andgoed.
Hoofdstuk 11: rangwisseling
Door de rangorde van de zakelijke rechten in het Burgerlijk Wetboek, gaat het oudste
recht voor. Dit betekent dat een eventueel op de percelen rustende hypotheek (Oak
een zakelijk recht) een hogere rang heeft dan de kwalitatieve verplichtingen en dat in
geval een hypotheekhouder tot executieverkoop zou overgaan, deze hypotheek
houder gêén rekening hoeft te houden met de later gevestigde kwalitatieve
verplichtingen, Door middel van een zgn. rangwisseling stemt de hypotheekhouder er
mee in dat de t.b,v, de gemeente te vestigen kwalitatieve verplichtingen een hogere
rangorde verkrijgen dan het reeds gevestigde hypotheekrecht.
De notaris kan dit verder verzorgen en uitwerken.
SlotbepahnQen:
Hierin kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wie de kosten van de akte betaalt.
—

—

Wanneer passeren?
Een gemeente zal in een vroeg stadium de initiatiefnemer voor een landgoed wit len
binden aan de verptichtingen, Anderzijds zal deze initiatiefnemer de akte pas willen
laten passeren op het moment dat er meer duidelijkheid is of de voorgenomen
ontwikkelingen ook doorgang kunnen gaan vinden (mede i.v.m. de kosten).
Daarom adviseer ik om de akte tot vestiging kwalitatieve verplichtingen pas te laten
passeren op het moment dat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. Wet kan in de intentie-overeenkomst of exploitatie-overeenkomst die
hier veelal aan vooraf zal gaan, de verplichting opgenomen worden voor de
initiatiefnemer om bij vaststelling van het bestemmingsplan de kwaiitatieve
verplichtingen te vestigen overeenkomstig de ontwerpakte die dan als bijlage bij de
intentie- c. q. exploitatie-overeenkomst wordt gevoegd.

Mr. JD.M. de Rooij
Cornelissens De Vos De Rooij & Jongenelen Notarissen
Gildelaan 11
4761 BA Zevenbergen
Tel. 0168-325050
i. derooiimoerdi jknotarissen. ni

Actie 6:
Bestaande natuur van particulieren door particulieren
Wanneer bestaande natuur uit particuiere hand in do verkoop komt, stolen do TBO’s zich
terughoudend op bij verwervng. Do particutier krljgt zo een kans, en de uitgespaarde rmddeten
kunnen voor andere terrernen worden ingezet. Wanneer do TBO’s daarvan willen afwijken,
nemen ze eerst contact op met do FPG. Het s een praktische afspraak om bet vertrouwen
tussen particulieren en TBO’s eon zet te goven. Dit punt is na afloop van 10 september
opgekomen,

Deze actie is tot nu toe nog niet uitgewerkt.

Trekkers:
Net Sangers
Gart Sweers
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Actie 7: Samenwerken aan nieuwe natuur
Nu de realisatie van de EHS vordert krijgen zowel particuheren als T80’s steeds meer to maken
met versnipperde eigendommen. Dit leidt tot suboptimate kwaliteft en hoge beheerslasten Door
samen in to zetten op reatisatie van hot geheel, ontstaat ruimte voor acties zoals grondruil,
afrondingsaankapen, en gezamentijke inrichting. Er zijn at voorbeelden zoals in do Utrochtse
Heuveirug en do Drentse Aa, Wat is hier gebeurd dat we breder kunnon en moeteri toepassen?
En in welk gebiod ken eon pilot worden uitgevoord em volgendo stappen to zetten?

In november en december worden do bestaande ervaringen in Drentse Aa, Utrechtse Heuveirug en
Springendal geevalueerd. Wet ging good? Woarom? Waar ontmoeten de partijen knelpunten? Hoe zijn
die opgelost? Waar zijn knelpunten gebleven? Wat zijn lessen veer andere gebieden?

Trekkers actie 7:
Net Sangers
Gart Sweers
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Bijiage bij actie 7

Uitwerking drietal casussen waardoor grondruil
versnippering wordt tegengegaan en realisatie van
de EHS wordt bevorderd
Opdracht
Door Staatsbasbeheer (Net Sangers) en SBNL (Wubbo de Raad) wordt een aantat voorbeelden
tegen het Licht gehouden met als doel te bekijken wat was daar hot probleem, wie waren de
participanten en hoe is tot oplossing van do problemen gekomen waardoor (riieuwe) EHS is
ontstaan, Na doze analyse is hot do bodoeling een nieuwe casus opte pakken waar do
conclusies en leerpunten uit doze analyses toegepast worden om zo als voorbeeld to dienen dat
nleuwe natuur sneller gerealiseerd kan worden. Zo mogetijk zal SBNL dat project trekken.

tHet project Koningsdiep
Dit project is in 2005/2006 door FPG / SBNL uitgevoerd. Hot had tot doel zowel kwantitatief als
kwalitatief hot verbeteren van de realisatie van de EHS door:
• Een versnelde realisatie van do EHS
• Hot realiseren van (grote) officiênte eenheden natuur voor natuurorganisaties
• De versterking van do structuur van hot particuliere natuurbezit
• Hot genereren van (particulier) geld voor do realisatie van do EHS
Hot project Koningsdiep (gelegen ten zuiden van Beesterzwaag) speelde zich af in do gemeente
Opstertand en is gelegen in het stroomgebied van hot Koningsdiep. Betrokken partijen waren de
provincie, do landinnchfingscommissie, het DLG, SBB, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, agrariers
Iandgoedeigenaren particutieren en beleggers. Het project is uitgevoerd onder regie van eon
onathankelke procesmanager. Doze heeft nauw samengewerkt met do secretaris van do
Iandinrichtingscommissie (van DLG).
Uiteindelijk zijn 12 partijen benaderd voor wiling, omzetting van landbouwgrond naar natuur en/of
verkoop. Uit deze gesprekken is do bereidheid tot wiling gekomen tussen particutiere eigenaren en
Staatsbosbeheer en kan or op termijn zon 100 tot 150 hectare landbouwgrond worden ingezet voor
particuliere natuurbeheer zodra de provincie hiervoor het gebiedsplan heeft aangepast.
Do belangrijkste factor voor het succes was dat door de centrale regierol van do procesmanager er een
positieve grondhouding bij allo betrokken partijen is bewerkstelligd, hot proces good is geco5rdinoerd
en ervoor gezorgd is dat er een actieve voorlichting over particulier natuurbeheer plaatsvond en or
duidelijk sprake is geweest van transparantie naar alle partijen.
Kansen en knelpunten
Do kansen die ri de pilot zijn bonut zijn:
• Intensief voorlichting geven over de mogelijkheden van particulier natuurbeheer aan do boeren.
Werkbijeenkonist Linschoten Beraad
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Draagvlak is ontstaan door do gezameniijke betrokkenheid b het opstellen oJv, SBB van de
beheervisie voor dit gebied.
Door een actieve rol van do onafhankelijke procesmanager is hot mogelijk geworderi met alle
grondeigenaren in gesprek to komen,
Do knelpunten die zich aandienden zijn:
Zorgen dat or wordt gecommuniceerd over dezelfdo einddoelen
De regierol moot daadwerkelk opgepakt worden, Heel concreet betekent dat invulling geven aan
do begeleiding van do gebiedsprocessen,
Zorgen voor voldoende kennis over particulier natuurbeheer (zowel wat betreft pakketten als daarbuj
behorende financiêle vergoedingen)
Door concurrentie tussen de verschillendo natuurorganisaties onderling on tussen
natuurorganisaties en particulieren worden initiatieven van eén partij veelal met veel argwaan en
scepsis ontvangen, Daamaast is bij natuurorganisaties do nodige scepsis aanwezig over do
continulteit van het natuurbeheer door particulieren.
Hot project Koningsdiep heeft do volgende conclusies en aanbevelingen opgeleverd:
Do pilot is zowel in kwantitatieve als kwalitatievo zin eon succos veer do realisatie van de natuur
geweest,
Door het inzetten van eon onafhankelijke, deskundige procesmanager zijn do verschillen in donken
overbrugd kunnen worden en is or gezorgd voor stroomlijning van hot gebiedsproces.
• Zeker met do komst van hot ILG zou or een meer en duidelijker regierol voor do provincie (of DLG in
opdracht van do provincie) moeten zijn, maar doordat DLG/BBL gelieerd is aan de
aankopende/verkopende partij, wordt z niot als onafhankelijk gozien.
Als DLG / landinrichtingscommissio achter hot gebiedsproces staan en (technische ) onderstouning
verlonen, is do kans op succes groter.
• Het aansluiten bij bestaande structuren en bestaande initiatieven loidt eerder tot succes.
• Hot is bolangnjk dat or eon good contact is met de locale betrokkenon en medewerkers van de
natuurorganisaties (bottom up) zodat zij de boodschap zeif kunnen doorgeven naar de top van hun
organisatie.
• Actieve voorlichting bhjkt eon voorwaarde voor succes.
Door duidelijke do moorwaarde veer de aatuur in boold to brengen verdween ook do aarzeling bij do
natuurorganisaties. Dat houdt in dat in eon vroeg stadium atstemming moot plaatsvinden over
natuurdoelon, beheermaatregolen en samenwericing daarin.
• Door eon positieve mend op mend reclame raakten steeds meer betrokkenen enthousiast.
Uit eon enquete onder eon aarital ervaringsdeskundigen’ zijn do navalgende succosfáctoren
opgotekend:
• Zorg dat hot doel van do grondtransactie duidelijk is.
• Goode communicatie met do juiste personen.
• Ga op zoek naar win-win situaties.
Bevorder eon positieve opstelling van de ovorhoid.
• Schakel een deskundige, onafhankelijke advisour in.
Mislukkingen worden volgens do ervaririgsdeskundigen” veroorzaakt door:
• Grondtransacties vrageri veel tijd on onergie. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. Bij tussentijds
overlijden ontstaat er eon extra probleem voor do rechtsopvolgors/orfgonamon (oa vanwoge NSW
voorwaarden).
• Do extra kosten door het moeten inhuren van externe deskundigen (zeker bij angdurige
processen).
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Grondruil tussen natuurorganisaties, gelegen in anclere provincies en/of regios, bemoeHken het
proces door verschillende directies.
Bij ruiling van gronden gelegen in versdtiulende provincies moeten een provincie die eerder subsidie
heeft verstrekt, willen afzien van terugvordering daarvan,
Persoonlke verschillen van mening, argwaan, gebrek aan vertrouwen tussen do sleutelfiguren
moot worden voorkomen.
• Verschil van inzet op hoog en Iaagniveau binnen do natuurorganisatie. Processeri kunnen op
middenkader niveau getraineerd worden waardoor eon eigenaar aThaakt
Verschil in perceptie over wat good is voor de natuur, Verschillende natuurbeelderi mede
veroorzaakt door do lange termijn doeleri,

Aanbevehngen:
Het rapport over bet project Koningsdiep eindigt tenslotte met eon aantal aanbevelingen voor
particulieren, voor natuurorganisaties en voor de overheden (Rijk (= LNV en Financiên) en provincies)
a.
particulieren
• Zie hot als eon kans voor win-win situaties te creren
• Woes transparant over grondtransacties.
• Zorg voor goede contacten met sleutelfiguren.
Maak als particulier kenbaar dat men grond wil verkopen tbv natuur waardoor ook andere
particulioren eon bod kunnen uitbrengen,
Helderheid ten aanzien van korte en lange termijri natuurdoelen.
Afstemmen van natuurdoelen en beheersmaatregelen met aanliggende natuurorganisaties.
b.
natuurorganisaties
Beset dat ook particulieren natuur kunnen ontwikkelen en beheren.
Aankoop is geen doe! op zichzelf, maar een middel voor de realisatie van do EHS. Dat kan
betekenen soms aankopen van en soms verkopen aan particulier,
• Ga met open vizier grondtransacties in. Niet verschuilen achter statuten dat vervreemding (mc!.
ruiling) verboden is.
• Zorg door goode communicatie zodat alle neuzen in do organisatie (van hoog naar laag) in dezelfdo
richting staan.

c. overheden (rilk en provincies)
• LNV en provincies moeten soepel omgaan met verleende aankoopsubsidies. Zorg voor zo weinig
mogehjke administratieve en juridische rompslomp,
• Do bezitseis in de natuurschoonwet moet tbv ruilingen versoepeld worden zodat do genoten fiscale
faciliteiten gehandhaaftl blijven.
• Wees niet to star ten aanzien van de EHS begrenzing. Wissel gebiedon uit als daardoor meer
bereikt kan worden.
• Laat provincies flexibel omgaan met bet aanwijzen van gebieden voor aankoop door particulieren en
TBO’s. Laat dit vooral gebiedsgericht ingevuld worden.
• Voor de invulling van do rol van gebiedsregisseur is hot niet gezegd dat dit hot beste past bij DLG.
Deskundigheid en tijd is nodig voor de rol van procesbegeleider.
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2. Het project Utrechtse heuveirug
In dit project gaat het in feite om een driehoeksruil tussen bezit van de familie Van Notten,
Natuurmonumenten (NM) en Staatsbosbeheer (SBB), De aanteiding vormde hot verzoek van NM aan
do familie Van Notten
Uitgangspunt was dat de famitie Van Notten (twee boors) word benaderd door NM, die in hot kader van
het project Therten naar do Rijn”( =project uitgevoerd door DLG sm. SBB. NM en LNV, directie Cost)
eon ecoduct over do Al 2 ter hoogte van hot tandgoed Renkumse book wilde realiseren. Aangezien do
schaderogeling weintg voorstelde, hat bosgobied economisch minder van waarde is, hat var wag
getegen is van Huize Maarn on do vrees bestond dat or veal meer schade door vraat zou ontstaan, is
door do familie Van Notten eon win-win situatie bedacht door wiling van grond. Do familie wilde
namelijk fiat verkopon vanwego omotioriele binding met hot terrain, hot geintegreerde bosbeheer en de
jachtbelangen.
Maar door een driehoeksruil zou hierover heen gestapt kunnen worden als de 90 ha bosgrond
behorende bij hot landgood Renkumse beak geruild zou worden voor 90 ha bos van NM aansluitend op
hun Landgoed Huis te Maam (Utrechtse heuveirug). Doordat NM niet rechtstreeks wilde ruilen is or een
driehoeksruil bedacht die erop neerlcwam dat SBB do 90 ha Renkumse beak ovemeemt van NM en
SBB 90 ha op do Utrochtse heuveirug overdraagt aan NM. Daarmee werd NM van inWatief namer een
enigszins tagenstnbbelende medewerker, torwijt SBB van zijdelings batrokken buurman hoofdrol spelar
is geworden in doze driehoaksruil.
Do famitia Van Notten heeft op daze manier van eon badreiging eon kans gemaakt om eon win-win
situatie voor alto batrokkanan to creëren.
Voorwaarden waaronder dit gereatiseerd kon worden waren:
• Vrijwilligheid en voldoende flnanciële compensatie voor inspanningen cq. Schado.
• Goon negatieve consequonties voor NSW status cq. fiscale voordelen moeten behouden blijven.
• Ruiting met gesloten beurs.
tnstemming met taxatie.
• Instemming met keuze van notaris (daskundigin verband met NSW problematiak).
Geen flnancioot verlies door niet afmakon van SN subsidie periode en tijdig aanvragen van nieuwe
subsidie voor nieuw perceet.
Natuurwinst en efficentiewinst door ruil
Door do realisatie van de ocotogischo verbindingszone is or natuurwinst. Door ophoffing van do
versnipporda ligging levert de wit ook efficiencywinst in het beheer op. Door de uitruit heeft do familie
Van Notton al hun eigendom bij elkaar gesituaerd gekregen.
Veel betrokkenen
Het traject is eon moeizamo on lange weg goworden. Veal instantios en personan die erbij betrokken
waren, moasten overtuigd raken enlof hun fiat eraan geven.Spelers waren oa. LNV (verschillando
dirocties en dienstan), do provincios Utrecht en Geldorland, NM (van districtbeheerder, regiodiroctie,
staf en atgomeon directaur), SBB (districtbeheerder, 2 rogio directies, algomeen directour en Minister
van LNV), Domeinen, gemoenten on andere instanties en adviseurs.
Do ruil ward gocompliceard doordat een ruil bij SBB als aankoop/verkoop wordt gezien. Verder
moesten de financiers van destijds (provincies) geraadpleegd worden en opnieuw armee instemmen.
Procedures
Hat moeizaam proces is uiteindelijk tot een good resultaat gabracht mede door de nzet van de famillo
Van Notten. NM bleek in eerste instantie niot bereid om gronden te ruilen. Door contacton (oa LNV,
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regiodirectie SBB) is or toch weer beweging in gekomen Doordat de gronden op do Utrechtse
heuveirug verworven wareri met steun van Rijk en provincie Utrecht, moeston zij oak goedkouring aan
doze ruil gevenDe provincie was huiverig ivm noodzakelijk aanleg fletspad en eon ander ecoduct. Oak
do gemeente Doom had vanwege eon verleende subsidie voor aanplant b vervreemding eon eerste
recht van koop,
Over de contractvoorwaarden is stovig onderhandeld. Darbij ging het o.a. am het eeuwig durende
voorkeursrecht voor NM op do aan de familie Van Notten over te dragen gronden van NM, het via
erfdienstbaarheden vastleggen van de natuurbestemming, hot opleggen van eon boeteclausule tor
waarde van do over to dragon grand etc.
Door do intrede van hot ILG ontstcnd or oak nag een probleem tussen do beide provincies, omdat bij
doze ruil de provincie Utrecht 90 ha bosgrond extra erbij kreeg die voor SN subsidie in aanmerking zou
komen, terwijl Gelderlarrd 90 ha (ging immers naar SBB) minder hoefdo to subsidiêren.
Uiteindolijk heeft de ruiltransactie 5 jaar in beslag gonomen.
Leeraspecten

• Binrron NM is er eon discussie op gang gebracht over ruilen van gronden Daarvoor zijn criteria
ontwikkeld die nu gehantoerd warden.
• Gelijkwaardigheid en respect zijn nodig ook tucson buren terreinbeheerders.
NSW perikelen bhjven altijd boven zon deal hangen. Daarvoor zijn goede afspraken nodig.
• LNV op tijd bij zon transactie betrekken.
• Ingeval hot meerdere provincies betreft is hot aantal betrakkenen extra groot.Op hjd hen erbij
betrekken en infamieron,
• Alleen op basis van gelijkwaardig is in principe een rud tot stand te brengen. Porbeer te voorkomen
om extra elsen te stellon zoals erfdienstbaarheden en het eeuwig durende erfpachtrecht.
Toon gevael voor eventuele emotionele binding met het bezit. Dot geldt zowol voor particulieren als
blijkbaar oak voor do terreinbeheerders (lokale en regionale medewerkers).
• Essentleel is dot partijen vertrauwen in elkaar hebben en dat het beheer wordt bestendigd.

3. Project ruiling Drentse Aa
In maart 2008 is bij do notaris een grondruil bekionken waarbij dne partijen door eon onderlinge ruil do
kansen voor hot ontwikketen van natuur binnen do ENS hebben vergroot
Partijen:

1 Cor Buist en Wicoja Buist-Koudljs, eigenaren landgoed Blankenborch
2. Veroniging tot behoud van Natuurmonumenton in Nederland
3. Staatsbosbeheer regia Noord
Do familie Buist is breed actief in hot particulier en agrarisch natuurbeheer. In 1982 ontwikkelden ze
vanuit eon oudo boerderij, die later volledig werd herbouwd in landgoedstijl, hot Iandgoed Blankenborch
dat nu ongevoer 30 hectare groot is. Op Blankenborch rnaar vooral op andere booties houdt do familie
vleesvee en zoogkoeien. Met ongeveer 600 Limousins wordt ca. 1.300 hectare van Natuurmonumenten
beheerd.
Buist is eon bebangrijke drijvende kracht bij do natuurontwikkeling en hot beheer in do regio. Hierbij
toont men veeb initiatief en ondernemerschap. Dit zijn sleutelfactoren die aan het succes bijdragen. Met
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Natuurmonumenten is eon goede samenwerking opgebouwd, wat hooft geresulteerd in do groto

oppervlakte natuur die doze organisatie door Buist Iaat behoren.
Met alleen b beheer, ook bij natuurontwikkeling wordt naar samenworking gezocht. Enkele jaren
geleden heeft Buist samen met de go!fbaan op Landgoed De Poll en met Staatsbosbeheer, eon stuk
nieuwe natuur ontwikkeld in het gebied De Wadde!Pollmeer,
BU do rui! die in 2008 is gereallseerd, is circa 43 hectare grond botrokken, ongeveer getijk verdoeld over
do drie ruilendo partijen, Het belangrtjke voordoel van do ruil is dat do dde partijen ieder hun terreinen
beter aaneengestoten krijgen waardoor eon beter en efficienter beheer mogehjk is.
Belangrijke proceskenmerken:
Wederzijds vertrouwen, zowel zakeIk als qua natuurboheer
Meorwaarde voor iedere partij (beter boheor mage!ijk)
Ondernemerschap als drqvendo kracht
• Bestuurlijk draagvlak (provincie, ministerie van LNV)
Bijdrage aan gezameniijk doe! van reahsatie EHS
• Bereidheid am over administratieve on buroaucratischo belemmoringen heon to stappon

Conclusies naar aanleiding van deze dre casussen.
1 Er zal sprake moeten zijn van vertrouwen en gelljkwaardigheid tussen partijen.
2. Voor gebiedsprocessen is hot van groot be!ang dat er eon onafhankelljke gebiedsrogisseur hot
proces trekt,
3. Zorgen dat or voor iedereen eon win-win situatie gaat ontstaan.
4. Bostuurlijk draagv!ak (rijk, provincie(s)) is nodig; zorg voor tijdigo botrokkenheid.
5. Zorg dat do particuliere ondememers good op do hoogto zijn van do mogelijkhoden van particulier
en agrarisch natuurbeheer (vorschillende pakketton, financiê!e vergoedingen).
6. Woes over en weer tusson de verschillende terreinboheerders transparant in wat ieder als doe!
heeft Zowe! over hot boheer als over do to bereikon oinddoelen. Ovoileg met e!kaar en voorkom
vatse boschu!digingen.
7. In hot kader van hot ILG hoeft do provincie do rogiotaak, die niet automatisch bij DLG gestald moot
warden.
8. Er dienen oplossingen door het Rijk (Financiên en/of LNV) aangereikt to warden in vorband met
mogelijko claims vanwego do NSW status.
9. Bij ruiling van gronden gelegen in vorschillonde provincies is hot van bolang dat do provincies
ondorling goode afspraken maken over de beheersubsidies.
10. Zorg dat in do terreinbeherende organisaties or door goode communicatie or van hoog tot !aag
hotzelfde beleid wordt uitgedragen.
11. Woes als ovorhedon flexibel als hot gaat om do begrenzing van de EHS. Als met eon aangepasto
begrenzing hot doel (behoud van soortonrijkdom) we! wordt bereikt is dat uiteindelijk eon beter
resultaat.
12. Nay, hot project Koningsdiep is voorgesteld in eon aantal nieuwe pilotprojecten do succosfactoren
te tootsen. SBNL zal dit graag oppakken.
Op 18 december wordt eon vierde casus uitgowerkt
SBNL / WdR: 2-12-2008.
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ProvnciaIe reactie Verkiaring van Linschoten
Subsidieregeling grondaankoop EHS

—

Inleiding
Bij de totstandkoming van de concept “Subsidieregeling grondaankoop EHS” zijn de provincies niet of
nauwelijks betrokken geweest. Het draagvlak voor de onderhavige concept regeOng is daarom
beperkt, Alvorens een (provinciale) rege$ing goedgekeurd kan worden is het noodzakelljk dat de
provincies unaniem instemmen met duidehjkheid over de positie van particulieren bij de realisatie van
de EHS en in samenhang daarmee de wijze waarop dit financieel mogelijk wordt. Daarnaast zal de
regeling op andere onderdelen aangepast dienen te worden, Deze onderwerpen worden in deze
notitie uiteengezetin ooze reactie hebben wi een aanta principléle punten benoemd. Wij stellen voor
om deze punten in overieg met bet Ministerie van LNV verder uit te werken.
Huidige Situatie
De huidige subsidies voor grondaankopen aan Natuurmonumenten en de Landschappen worden
verleend op basis van subsidieregelingen die zijn opgenomen in de provinciae
Meerjarenprograrnma’s voor bet iandelijk gebied en maken als zodanig onderdeel uit van de ILG
overeenkomsten.
Daarnaast is op 14 februari 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesioten tussen 10 Provincies,
NM en de 12 andschappen waarbij ook een modelverordening is overeengekomen.
tndien er materieel sprake is van een andere subsidieverordening dan de modelverordening van 14
februari 2008 zullen de provincies eerst met NM en de 12 !andschappen moeten overleggen om niet
in strijd te handelen met de samenwerkingsovereenkomst. Ook zal de ILG bestuursovereenkomst
tussen rijk en provincies moeten worden aangepast.
De provincies reahseren zich dat het noodzakelijk is om naar aanleiding van de verkiaring van
Linschoten zich gezamenlijk te beraden op de positie van particulieren in de realisatie van de EHS.
Het is wenselijk om dit met alle betrokken partijen te doen.
Naast deze meer algemene procedurele opmerking wil het Vakberaad Grond graag de volgende
punten onder de aandacht brerigen.
Relatie subsidieregeUng Grondaankopen EHS en particulier natuurbeheer moet gelegd
Het voorstel in De verkiaring van Linschoten is dat particulieren, zoals dat nu ook voor de
terreinbeherende organisaties bet geval is, bij functieverandering naar natuur de volledige waarde van
hun grond vergoed kunnen krijgen. Nu krijgen particulieren alleeri de waardedaling naar natuurgrond
vergoed via de subsidieregeling SKNL.
Daarbij is een aantal randvoorwaarden geformuleerd zoats:
• Borgen van de beoogde natuurkwaliteit;
• Bij verkoop mag de kwaliteit en kwantiteit van de EHS niet afnemen;
• Aangeven hoe partijen om zullen gaan met eerder verstrekte subsidies en eningen, en met
eventuele grondwaardestijging;
• Gaat dit gelden bij subsidies voor de aankoop van bestaande natuurterreinen?
Het is duidelijk dat de rot van de particulieren in de realisatie van de EHS, mede door de invloed van
“Brussel” is veranderd. Dat houdt in dat we als gezamenlijke provincies keuze’s moeten maken hoe wij
die veranderende rot zien. Alteen het aanpassen van de subsidieregeting grondverwerving is dan niet
voldoende. Ook de consequenties van bet nieuwe subsidiestetsel Natuur- en Landschapsbeheer
(SNL), as opvolging voor het Programma Beheer, moeten in beeld zijn.
De keuze is:
1. of particulieren bij functieverandering naar natuur de volledige waarde van hun grond vergoeden
2. àf particulieren alleen de waardedaling naar natuurgrond vergoeden.
Dus alleen het beoordelen van het voorstel van LNV voor aanpassing van de subsidieregeling voor
grondverwerving is onvoldoende.

Niet eens met voorstel schrappen invloedssferenkaart
Het fenomeen van de invloedssferenkaart is in de jaren vastgeste{d op verzoek van de provincies en
het ministerie van LNV. Reden voor het vastleggen van de zogenaamde invtoedssferen tussen SBB,
NM en de landschappen was om invullirig te geven aan de wens van het Rijk en de provincies om tot
een financiële verdeling te komen van 50% tbv SBB, 25% tbv NM en 25% tbv een provinciaal
landschap. De tinanciering van de grondverwerving is gebaseerd op deze verdeling en nu vastgelegd
in de ILG overeenkomsten: ILG budget en Leentaciliteit I garantielening.
Bij de opkomst van particulier natuurbeheer is deze kaart ook bedoeld om als achtervang te fungeren
als er geen invulling gegeven kan worden aan particulier natuurbeheer.
Variuit ean zogenaamd financieringsperspectief hechten de provincies eraan om de
invloedssferenkaart te handhaven,
Als er redenen zijn de invloedsferen kaart te heroverwegen dan moat ook de budgetverdeting en de
positie van SBB tar discussie gesteld worden,
Pacht I erfpacht: eindtermijn niet opnemen in pnb-regeling
In sommige gevallen is hat niet mogelijk om het voHe eigendom binnen de EHS te verwerven. De
eigenaar kan op basis van statutaire of art rechtelijke bepalingen bet voile eigendom niet vervreemden,
Dan zijn de volgende opties denkbaar:
de grond belast met erfpacht te verwerven; trachten om de erfpacht later te beèindigen;
• het erfpachtrecht verwerven; trachten om het blote eigendom te verwerven;
• gronden in verpachte staat kopen (meestal 50-60% van de vrijo verkeerswaarde); trachten om
de pacht te beeindigen (op basis van niet-agrarische bestemming);
• reguliere pacht te beeindigen die ai bestond ten tijde van de vaststelling van het
natuurbeleidsplan.
Omdat de (erf)pachtbeèindigingen vaak op vrijwillige basis tot stand komen is het niet wenselijk om
een eindtermijn te stellen aan het subsidiêren van de pachtontbindingen. Met de recente wijziging van
de pachtwet is het makkelijker geworden om verpachte gronden geruisloos over te nemen.
Verzoek om geen eindtermijn aan het ndienen van een subsidie voor (ert) pacht beeindiging op te
nemen.
Kwalitatieve verplichtingen niet opnemen in regeling
Nieuw in de voorgestelde regeling is de verplichting om een kwalitatieve verplichting opte nemen. In
de huidige regaling kunnen de TBO’s de grond niet verkopen of een zakelijk recht vestigen dan na
toestemming van de subsidieverstrekker. Als er verkocht wordt, moet bet gesubsidieerde bedrag
worden terugbetaald.
Het vestigen van een kwalitatieve verplichting is aileen van belang indian er geen verbod op bet
vervreemden van de gronden wordt opgenomen. Een nieuwe eigenaar heeft dan inzicht in zijn
verplichtingen. De kwalitatieve verplichting wordt ingeschreven in de openbare registers van hat
kadaster, Daarnaast ontstaat met deze verplichting een extra administratieve last.
Hat voorstel is om geen verplichting tot hat vestigen van een Kwalitatieve verplichting op te nemen,
maar de kwaliteitsborging anders te regelen.
Openstellingtermijnen niet opnemen in regeling
In de voorgestelde regaling is aangegeven dat er gewerkt wordt met opstellingstermijnen. Dit is
waarschijnlijk overgenomen uit de SN-regeling, maar bij de pnb-regeling niet handig.
Aankoopmogelijkheden doen zich het gehele Jaar door voor en moeten dan ook beschikt en betaald
kunnen worden. Het is niet handig om de TRO’s aankopen van soms meer dan € 1 mm een half jaar
lang te laten bevoorschotten of de grond een half jaar bij BBL te Iaten staan om pas door te leveren
als er weer subsidie aangevraagd kan worden (waarna dan opnieuw naar de notaris moet worden
gegaan, met de bijbehorende kosten). Art. 6.3 is bovendien wear in tegenspraak met hat artikel over
de openstellingstermijn, omdat dat zou betekenen dat er alleen aankopen gesubsidieerd zouden
kunnen worden als die tijdens de openstellingstermijn (van bijv. 2x aen maand) zouden plaatsvinden.
Het voorstel is om de openstellingstermijnen Ia schrappen uit de regeling.

Artik& 9 schrappen
Wenselijk is om geen termijri te stellen voor het bewaren van de subsidiedocumenten. De ervaring
leert dat ook na viji jaar vragen ontstaan over de subsidievoorwaarden die destijds zijn verleend, Door
art. 9 te schrappen, geldt de archietwet, waariri bewaartermijnen zijn geregeld (de termijn is ca. 20
jaar).
Aankoop I verlies op gebouweri
In de huidige regaling is opgenomen dat er terughoudend wordt omgegaan met do aankoop van
gebouwen, Het college van Gedeputeerde Staten kan van gevaf tot geval beoordelen of er subsidie
verleend wordt vanwege de samenhang van gebouw en natuurgebied.
Daarnaast is in de huidige regeling hat verlies op gebouweri 00k subsidiabel. Daarbij gaat het om de
casus waarbij de gebouwen zijn gesubsidieerd en later worden verkocht waarbij als gevolg van
prijsdalingen in hat onroerend goed eon verlies is ontstaan.
Het voorstel is do optie open to houden om van geval tot geval, ter beoordeling van Gedeputeerde
Staten, hot subsidiëren van de aankoop van gebouwen toe te staan. Het artikel waarin staat dat alleen
gebouwen die gesloopt worden subsidiabel zijn, uit de nieuwe regeling schrappen.
Overige opmerkingen
Detail opmerkingen over de subsidieregeling komen in een volgende fase aan bod.
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de provincies moeten de mogelijkheid hebben om via een verwervingsstrategie te
bepalen wie er eigenaar wordt. Dit is geIntroduceerd om versnippering te vermijden.
Bovendien is het in de verkiaring van Linschoten opgenomen als uitgangspunt, ni dat de
omsiag werd aanvaard. Dit beleidskader omsiag is ook door de minister van LNV aan de
TK aangeboden. We moeten ook niet uit het oog vertiezen dat DLGIBBL in veel gevallen
eerst de grond koopt, al dan filet met beroep op de koopplicht door de verkoper. We
kunnen dan niet vervolgens aan het vrije spel der krachten overlaten wie eigenaar
wordt. LNV geeft tegenstrijdige instructies aan de provincies als dit flu zo wordt ingezet.
De belangrijkste wijziging van de huidige PNB-regeling is de uitbreiding van de kring van
begunstigden (niet Ianger beperkt tot Natuurmonumenten en de 12 landschappen). Hiermee
wardt voldaan aan de afspraken ult de Verkiaring van Linschoten over gelijkberechtiging.
Hieruit vloeit ook voort dat de invloedssferenkaart, die onder de huidige regeling bepaalt
welke organisatie in welk gebied in aanmerking komt voar aankaop van grand met subsIdie,
komt te vervallen, Destijds lagen aan deze verdeling afspraken ten grondsiag, die
vervolgens zijn opgenomen in de subsidieregeling. Voor een verdeling van de markt bestaat
flu geen rechtvaardfging meer. Ult gelifkberechtiging vloeit immers ook een gelijke toegang
tot de beschikbare grond voort. Een verdeling welke begunstigde waar de grond kri)gt
toebedeeld is hiermee in strijd.
Het vervallen van de invloedssferenkaart zou in theorie een zekere versnippering met zich
kunnen brengen, omdat niet is vastgelegd wie waar voor aankoop in aanmerking komt. De
vraag is echter in hoeverre het in de praktijk problemen oplevert, omdat:
verwacht mag worden dat tussen gegadigden voor de aankoop van grond en de provincie)
waarschUnl,fk wel een zekere afstemming zal plaatsvinden, uit bet oogpunt van
doelmatigheid en bet streven naar samenhangend beheer van grotere eenheden. Partijen
hebben immers geen belang bij verwerving van verspreide snippers natuurgebied;
in de subsidieregeling is opgenomen dat de aangekochte grond beheerd moet worden
volgens bet natuurtype dat door de pro vincie is bepaald. Hierdoor zal al een zekere selectie
plaatsvinden van de belangstel!enden voor de grond;
in de subsidieregeling (artikel 16, eerste lid, onder d) is een verplichting opgenomen om
een samenhangend natuurbeheer te bereiken met elgenaren van de omliggende terreinen.
-

-

-

•

Waarom alleen verenigingen en stichtingen, is het niet handig gelijk lets te regelen voor
particulieren? C.q. goed de relatie leggen tussen de SN-regeling en PNB-regeling.

In het Werkdocument Verkiaring van Linschoten is opgenomen, dat de regeling zou worden
opengesteld voor stichtingen/verenigingen die volgens de statuten voldoen aan een aantal
cumulatieve vereisten. Oft is in de conceptregeling opgenomen,
Evenwel zal bif de Commissie gesondeerd worden hoe zif aankijken tegen de uitbreiding van
de kring van begunstigden.
•

Waarom wordt gesproken over het kopen van natuurterreinen door BBL? Verwerving
nieuwe natuur betreft agrarische gronden, In de verklaring staat dat natuurterrein grond
is waarop natuurbeheer wordt uitgeoefend. Dit tijkt niet juist. Als je at een vangnet wilt
voor de gronden waarop een SN-contract ligt, is dat prima, maar het belangrijkste van
deze regeling is toch de verwerving en subsidiering van landbouwgrond die nieuwe

natuur moet worden.
Inderdaad is de concept regeling gericht op subs/dieting van verwerving van landbouwgrond,
die nieuwe natuur moet worderi, In de regeling is evenwel een uitzondering gemaakt voor
het geval dat 8BL agrarische grand aankoopt, dit door DLG wordt orngevormd in
natuurgrond en de grond vervolgens direct wordt doorgeleverd. Het gaat dus niet om het
kopen van natuurterreinen door 88L, maar over het kopen van agrarische grond die
vervolgens wordt omgevormd. Dit volgt mogelijk niet duideli)’k genoeg uit de regeling. Dit
zal daarom in artikel 2 warden verduidelijkt.
•

Hoe weet je dat een stichting verwerving net bedoeld is am te herfinancieren? NB
controIe en boetemechanisme.

De bepaling waar hier op wordt gedoeld, is bedoeld om te voorkomen, dat een agrarier een
stichting opzet en vervolgens zijn eigen grond koopt. Het controlemechanisme zit hier aan
de voorkant: indien sprake is van herfinanciering, wordt geen subs/die verleend.
Middels het kadaster kan de provincies relatief simpel worden nagegaan wie eigenaar is en
wie in stichting zit,
•

Openstelling door GS: hoe, wie wat waar enz,

“Wie”: de koper van de grond komt in aanmerking voor subs/die. Er is geen strijd tussen
verschlllende personen, alleen degene die de grand heeft gekocht heeft de mogehjkheid een
aanvraag in te dienen. Uiteindelijk zit er natuurlijk we! een budgettair p/a fond aan. Dan geldt
volgorde van ontvangst (artikel 5).
“Wat” het totaal bedrag dat de pro vincie dat jaar wenst uit te geven aan subsidiering van
aankoop van grond tbv de EHS.
“Waar”: het is niet geheel duidel,jk waarom een ‘waar’ gewenst is in openstelling. Het betreft
evenwel gronden gelegen in de EHS,die bovendien als te verwerven grond in het
natuurbeheerplan is aangegeven. Dat volgt ult artike! 2 van de regeling. Mogeh)’k richt dit
dee! van vraag zich hier meer op de ‘voorfase’ die voorheen opgevangen werd door de
invloedsferenkaart. Zie hierover reactie op eerste bullet.
•

Bewaren subsidiedocumenten: er moet ook een discussie gevoerd worden over
terugbetahng van subsidievergoeding, en niet alleen in de periode tot 5 jaar na
verwerving. De subsidie moet altijd terugbetaald warden (a! dan niet met rente of
afroming winst).

In de regeling wordt als subsidieverplichting opgenomen, dat in geval van verkoop of
onteigening het subsidiebedrag aan GS moet warden terugbetaald (artikel 18, eerste lid,
onder g). Op grond van artikel 16 dient oak de winst worden terugbetaald, md/en er sprake
is van verkoop binnen 5jaar na subsidieverstrekking (overeenkomstig de Awb). Voor rente
is niet geregeld dat het terugbetaald moet warden.
•

Waarom bij erfpachtrecht (ze!fstandig zakelijk recht) verplichting orn eigendom door te
leveren enz.? Goed over nadenken. Zijn er meer mogelijkheden?

In de regeling is niet opgenomen, dat bif erfpachtrecht eigendom moet worden
doorgeleverd. We! is geregeld, dat md/en er subsidie wordt verleend ten behoeve van het
verkrijgen van recht op erfpacht, de eigenaar van de grond met GS een overeenkomst tot
vestiging van een kwalitatieve verplichting moet sluiten. Deze keuze is gemaakt, omdat
erfpacht vaak wordt verleend voor een bepaalde tijd. Dit houdt in, dat er dan geld is
gegeven voor het verkrijgen van de erfpacht, het inrichten van het gebied en het beheer en
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dat na afloop van het recht op erfpacht, de mogelijkheid bestaat dat het recht op erfpacht
niet wordt verlengd. Er dient —ook naar Brussel toe— zekerheid te bestaan, dat de grond
natuur blijft. Dat is alleen te verzekeren a/s de eigenaar zich ook het uitgangspunt van
eeuwige natuur’ houdt.
a

Kwaiitatieve verptichting versus boetebeding. Welhcht handig als stok achter de deur,

Dc voorziening is geIifk aan de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en Iandschap
Provincies kunnen in de overeenkomst tot vestiging van een kwalitatieve verplichting een
boeteclausule opnemen,
•

Wat doe je als er een faillissement Is? Gelijk laten beëindigen of toch nog een
vervolgstap?

In principe heeft de provincie geen bemoeienis met de grond in geval van faillissement. Er
ligt aen kwalitatieve verplichting op, dus blijft de grond (ook nadat die bij faillissement is
verkocht aan een derde) in beginsel gewoon natuurgrond. Als de grand wordt verkocht, zal
de subsidieontvanger bet subsidiebedrag macten terugbetalen. A/s de subsidieontvanger dat
evenwel niet kan (immers failliet,), kan GS op grond van de Awb de subsidievaststelling
intrekken, omdat de subsidieverplicht/ngen niet worden nagekomen
•

Bij subsidie ten behoeve van pachtvrij maken: ik mis daar veel zaken. O.a. wat te doen
bij gronden die nadat deze zijn verworven (at dan niet met subsidie) en later (by 1995)
weer door de NB in pacht zijn gegeven? Dit is hun eigen keus geweest, dus waarom dan
opnieuw subsidie voor pachtvrij maken? Dus niet aties integraat subsidiëren, maar goed
nadenken wanneer wet en wanneer niet.

Uit artikel 2, derde lid, onder c volgt, dat alleen subsidie wordt verleend aan bet pachtvrij
maken van gronden die middels PNB-subsidie z,jn aangekocht en in artikel 21 staat dat
alleen subs/die wordt verleend voor bet pachtvrij maken van grond indien vóór verwerving
grond de pachtrechten gevestigd waren. Het voorgestelde geval zal dus niet voorkomen.
•

Hoe ga je bebouwing weren?

Zodra grond door pro vincie is begrensd als EHS gelden de regels die momenteel in de AMvB
Ruimte worden vastgelegd. Wat we! en niet mag in EHS is daarin beleidsneutraat
vastgelegd. Deze regeling betreft alleen bet kopen van grond en bet verzekeren dat de
grond natuur bli)ft. Overigens is op grond van de conceptregeling bepaalt, dat een
overeenkomst moet warden afgesloten, inhoudende dat degene aan wie de grand
toebehoort, de betreffende grond niet gebruikt of doet gebruiken als Ian dbouwgrond, en
datgene nalaat wat de veillgstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten in
gevaar brengt of verstoort (artike! 15), Daarnaast is de subsidieontvanger gehouden bet
natuurbeheertype tot stand te brengen en in stand te houden (artikel 18).
•

Terugbetaiing bij vervreemding: hoe, hoeveel enz,

In de regeling wordt als subsidieverplichting opgenomen, dat in geval van verkoop of
onteigening bet subsidiebedrag aan GS moet warden terugbetaald. Het goat dan am 100%
van bet subsidiebedrag, rnaar zonder rente en, indien verkoop of onteigening na 5 faar
geschiedt, zonder winstafroming.
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•

Waar staat dat er een bestemmingswijzging moet komen? Moet dat?

In de regeling is niet opgenomen dat er een bestemmingswijziging moet komen,
Vanzelfsprekend gaan we er wel van uit dat het gebeurt, vooral orndat de gronden door
pro vincie als EHS moeten worden begrensd in verordening en zodoende ook a/s EHS in
bestemmingsplan komen(zie ook AMvB Ruimte). Bovendien geldt de tienjaarseis uit de Wro.
Even we! is hier natuur niet gekoppeld aan het bestemmingsplan, omdat in de praktijk vaak
buijkt dat er eerst natuur wordt gemaakt en dat daarna pas het bestemmingsp/an wordt
gewi)zigd, terwifi er dan al wel natuur is en dus ean de subsidievoorwaarden wordt voldaan,
Bovendien kan een bestemming agrarisch’ zijn, terwijl er extensief wordt geboerd (en dus
natuur’).
•

Gaan we sloop subsidiëren of moet dit via de subsidie inrichting?

Sloop wordt niet gesubsidieerd via deze regeling. Dit zal in de toelichting worden
verduidelijkt.
•

De pnb-regeling geldt voor aankopen natuurterreinen opgepakt door de minister, terwiji
voor particulier natuurbeheer ook juist de SN-regeling een belangrijk instrument is. Het
was handig geweest om deze zaken in samenhang op te pakken, zodat je er ook voor
zorgt dat er niet gewinkeld gaat worden door partijen tussen verschillende regelingen.

Het is geenszins de bedoeling is dat een begunstigde en PNB verwervingssubsidie ontvangt
en functiewijzigingsubsidie. In de regeling zal dit volledigheidshalve expliciet opgenomen
worden. Zie ook reactie op tweede bullet,
•

Hoe wordt een en ander gedekt? Komt er extra geld van de minister?

H/er zal zo spoedig mogelijk een reactie op komen van NLP.

•

art. 1. Definities wijken af van eerdere kaderregeling. Moet zorgvuldig naar gekeken
worden.

De regeling is op sommige punten aangepast om er een sluitend geheel van te maken. De
definities in de oude regeling dekten niet altijd (voldoende) de lading. Waar mogelijk is
aangehaakt bij de definities in de SNL, maar dit was niet overal mogelijk.

•

art. 2.2 invloedssferenkaart is voor provincies een belangrijke basis voor subsidiering.

Zie reactie op eerste bullet.

•

art. 2.3.a: het gaat niet per sé om landbouwgrond.

Naar wi) hebben begrepen, betreft het verwerven van grond ten behoeve van de realisering
van nieuwe natuur nagerioeg alleen !andbouwgrond en zelden of nooit won/ngbouwgrond of
industriegrond old. Het zal nagegaan worden bif de beleidsdirectie en er zal op worden
teruggekomen.

•

art. 2.3.c: waar komt die datum vandaan?

Deze datum is er neergezet a/s voorbeeld van een ‘inwerkingtredingsdatum’ om de
overgangssituatie te verhe/deren. Datum kan gewoon gewijzigd worden natuurlijk. Is niet
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een ‘harde’ datum. Dit zal worden verduidelijkt in het besluit.

art. 3: sommige provincies subsidiëren soms ook S88 (voor nrichtingsmaatregeien die
verbonden zijn aan de aankoop, maar niet rechtstreeks door LNV worden betaald) en
een waterschap voor gronden langs beken. Dit moet wat ons betreft mogelijk blijven.
SBB kan via de SKNL in aanmerking komen voor inrichtingssubsidies. De PNB richt zich
uitsluitend op de verwerving van gronden en niet op de inrichting van deze gronden.

art, 4 en 5: sommige provincies hanteren op dit moment geen subsidieplafond. Dat is
voor de toekomst wellicht wel handig, als het einde van de beschikbare middelen in
beeld komt, Op zich is het niet handig am hier een vaste periode van indiening te
hanteren, aangezien aankopcn zich het hele )aar door voordoen. Het is niet handig als
bijv, NM een aankoop van €1 mm een half jaar moet voorfinancieren omdat de regeling
pas weer over een half jaar wordt opengestelcl,
De A WB (artikel 4:26) schrifft voor dat voor subsidie een plafond wordt gesteld.

•

art. 6,3 dit spoort niet met een openstellingperiode. Stel: je opent de regeing in
januari en september, dan kunnen aankopen die buiten die maanden vallen niet
gesubsidieerd worden, omdat de aankoop a! heeft plaatsgevonden. Wat mij betreft
artikel 4 en 5 schrappen.
—

Provincies kunnen de regeling het hele jaar openstellen. Het is echter ook mogelijk om de
regeling in de modeiregeling geIfk voor het hele faar open kunnen stellen. We horen graag
wat de voorkeur heeft.

•

art. 7.2

meesta wordt rekening gehouden met een voorschot van 90%, gelijk aan alle
subsidie-aanvragen in het kader van ILG.
—

Wordt aangepast in de regeling.

•

art. 8

—

wij hanteren 13 weken, conform al onze subsidietrajecten.

Wordt aangepast in de regeling.

•

art. 14.2 een kadastrale omschrijving wordt gemist.

Wordt aangepast in de regeling.

•

art. 17.1 veel werk moet worden uitgevoerd door NM en de landschappen. Is dt
noodzakelijk? Voor neuwe terreinbeheerders is dit well icht wel nuttig. Misschien nag iets
toevoegen wat er gebeurt bij overlijden? Dat dan de overeenkomst in stand blijft? Of
misschien een terugkooprecht vestigen bij overlijden, zodat wij dan kunnen zorgen dat
de grand als natuur beheerd blijft.
—

In het kader van gelijke berechtiging is het van belang dat aan de TBO’s en avenge
particulieren dezelfde elsen worden gesteld. Ook riaar Brussel toe is het verhaa! dat er
sprake is van eeuwige natuur en dat kunnen aantonen een stuk sterker.
In principe b/ifft bij overlijden de kwa/itatieve verplichting op grond rusten. Een kwalitatieve
verplichting vervalt niet bif overlifden. Volgens ons niet nodig om op te nemen.
Duidelijkheidshalve: er zal geen sprake zi)’n van terugkopen van de grand door pro vincie.
Door de kwalitatieve verplichting b/ifft de grand eeu wig natuur. ook a/s er een andere
—

—

eigenaar is.

•

De eis dat de ontvanger de als landbouw verworven grond binnen 2 jaar na verwerving
beheert als het natuurbeheertype dat ingevolge het natuurbeheerplan op deze grond in
stand kan worden gehouden, hjkt onwerkbaar. Vanuit kostenoverwegingen en
effectiviteit wordt er vaak voor gekozen om pas na verwerving van een cluster van
percelen op grote schaal in te richten.

Op grond van artikel 18, tweede lid, kan de provincie er voor kiezen af te wijken van de
twee jaar, indien het iiiet mogelljk is om het natuurbeteertype dat ingevolge het natuurbeheerplari
op de a/s Iandbouwgrond verworven grond in stand kan warden gehouden. De provincie kan
rekening daarmee rekening houden met de omstandigheden van het geval.
N.a.v, gesprek van 25 november is de regeling verder zodanig aangepast dat gebouwen
die in de nabijheid van de landbouwgrond gelegen zijn en gesloopt moeten worden niet
automatisch meer gesubsidieerd worden. Het is op grond van artike 15 de keuze van de
provincie of ze hiervoor aanvullende subsidie willen verlenen.
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Financiering nieuwe Subsidieregeling cirondaankoop EHS
Geschiedenis Leenfaciliteit en Garantieregeling
n de Voorjaarsnota van 2004 heeft het toenmalige Kabinet besloten om de grondverwerving
voor Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen to financieren via een leenfacititeit
in plaats van direct ten laste van de begroting. Op deze wijze werden de budgetten voor de
verwerving van de EHS veiliggesteld en werd voorkomen dat er claims kwamen op doze
budgetten vanwege andere verpllchtingen (vogelpest, BSE etc.) binnen de begroting van het
ministerie van LNV. Tevens bracht deze externe financiering een verlichting van het
negatieve EMU-saldo. Do lasten als rente en aflossing komen volledig voor rekening van het
ministerie van LNV, Vereniging Natuurmonumenten was bereid mede namens do
Landschappen om de Leenfaciliteit aan to gaan.
Naast do Leenfaciliteit bij Natuurmonumenten loopt via het ministerie van LNV do
Garantielening. Dit betreft een geldstroorn buiten de begroting van LNV om waarbij alleen de
rente en aflossing opgenomen zijn binnen de begroting van LNV, in vergeiijking met de
reguliere ILG budgetten is deze financiering van do EHS goedkoper omdat de rente en
aflossing volledig ten laste komt van het Ministerie van LNV en het geld geleend wordt bij de
Autoriteit Financiën.

Financieringsconstructies voor aankopen en functiewijziging voor natuur
Op dit moment zijn er drie budgetten voor aankopen beschikbaar gedurende de ILG periode
2007-2013 en één budget voor functiewijziging:
a. 1LG t.b.v. van aankopen van Staatsbosbeheer en ruilgronden
b. Leenfaciliteit t.b.v. van aankopen voor NM en de Landschappen (€ 262,7 mio)
c, Garantielening t,b.v, van aankopen van Staatsbosbeheer, NM en de
Landschappen en overige partijen (€ 41,0 mio)
d. Funcflewijziging particulier natuurbeheer via SNL budget.
Van do beschikbare budgetten vanuit do Leenfaciliteit is per 1-8-2010 ruim € 147 miljoon
besteod en uit de Garantielening is ruim € 442 duizend besteed.
Er zijn provincies die nog slechts eon klein gedeelte van hot beschikbare budget uit do
Loenfaciliteit hebben gebruikt en er zijn ook provincies die over hot beschikbaar gestelde
budget heen zijn gegaan.
In do BALG werkgroep pMJP is do atspraak gemaakt dat provincies olkaars budgetton
kunnen gebruikon zolang maar bij einde van do ILG periode doze bodragen weer
beschikbaar zijn ten behoeve van de provincie die dit budget fijdelijk beschikbaar heeft
gesteld.
De financieringsstromen voor aankopen ten behoove van Staatsbosbeheer (ILG budget,
deels Garantielening), Natuurmonumenten en de Landschappen (Leenfaciliteit en deels
Garantielening) zijn op zich overzichtelijk en duidelijk. De financieringsstroom voor aankopen
voor waterschappen en overige stichtingen (by Stichting Goois Natuurreservaat). die voor
aankoopsubsidie in aanmerking komen, verloopt via do Garantielening.
Do financieringsstroom voor functiewijziging particulier natuurbeheor is complexer. Nadat
eon particulier do functiewijziging notarieol hoeft laten vastleggen wordt do
waardevermindering gekapitaliseerd on voor dertig jaar atgekocht door hot Groenfonds. Het
Groonfonds bent dit bedrag voor de provincies op de kapitaalmarkt en wordt vanuit hot SNL
budget de ronto en aflossing botaald in 30 jaarbijkse termijnen.
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Doel en standpunt provincies
De nieuwe Subsidieregehng grondaankoop EHS, waardoor ook dezefde aankoopsubsidie
beschikbaar komt voor particulieren, za leiden tot een verzwaring van de administratieve en
financiëte lasten voor de provincies. Afgesproken is dat het ministerie hierop aanspreekbaar
is.

Gezien het regeerakkoord zat er waarschijnlijk geen extra budget bijkomen en 00k wordt in
het regeerakkoord voorgesteld de uitvoeringstermijn op 2018 to stetten, Om toch de
realisatie van de EHS in 2018 maximaal vorm te kunnen geven is het van belang dat zo veal
mogelijk belemmeringen in do financieringsconstructies worden weggenomen. Daarbij heeft
het tevens de voorkeur om tegelijkertijd zo mm mogelijk kosten te maken. Dit houdt in dat de
meest gunstige financieringsconstructie moet worden gezocht, waardoor er één zo groot
mogelijk ontschot budget per provincie kan ontstaan.
Het ILG-budget is geen tening en daardoor op do korte termijn duurder. Qok is de rerite bij
het Groenfonds (SNL-budget) hoger (kapitaatmarkt) dan bij de Leenfacihteit of de
Garantielening,
Made door het decentralisatievoornemen in het regeorakkoord wordt geconstateerd dat hat
hier eon gezamenlljk belang betreft van Rijk, provincies en eindbeheerders.
Voorstel provincies:
Door van deze 4 financieringsconstructies éen natuurfinanciering to maken voor aankopen
en functiewijziging, waarbij de laagste jaarlijkse kosten worden gezocht (waarschijnhijk een
lening via het ministerie van Financiën) zal or op de korte termijn minder kosten gemaakt
worden en krijgen de provincies de benodigde flexibiliteit. Daarnaast kan via deze constructie
maximaal ingespeeld worden op do kansen die zich voordoen m.b.t de realisatie van de
EHS, Voor do provincies is dit een belangrijk uitgangspunt gelet op de taak die hat nieuwe
Kabinet aan de provincios toedicht op het gebied van do reatisatie van do EHS. Belangrijkste
randvoorwaarde is wet dat de garantie wordt gegeven dat voor de afgesproken teentermijn
de rente en aflossing door het Rijk worden getinancierd. Daarvoor is overleg nodig met het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en met het ministerie van
Financiën. Nog fiat bekend is of de noodzaak van een externe toning vanwege hat EMU
saldo nog van toepassing is.
Dit staridpunt van do provincies wijkt at van het standpunt van Natuurmonumenten en de
Landschappen. Om tot overeenstemming te komen is nog verder overleg nodig.
Standpunt Natuurmonumenten en de Landschappen
Wat zijn de voordelen van de Leenfaciliteit:
1. gedurende do ILG periode is er duidelijkheid over do beschikbare budgetten en zijn
do budgetten niet afhankelijk van potitieke/financiële omstandigheden;
2. vanwege de korte lijnen van vertrekking lening en rapportage is good inzicht to
houden op de maandelijkse/jaartijkse uitputting van do beschikbare budgetten;
3. door extern te lenen drukt deze lening fiat op overheidsbegrotingen en verlicht het
negatief EMU saldo;
De nadelen zijn:
1. een dergelijke faciliteit wijken af van de gebruiketijke begrotingssystematiek;
2. do leningen verzwaren de batans in do jaarrekening van NM en geeft eon vertekend
beeld van de financiëte huishouding van Natuurmonumenten.
Door hot beschikbare budget voor functiewijziging particulior natuurbeheer over to hevolen
van hot SNL budget naar de Garantiotening kan dit een extra rentevoordeel opteveren voor
do provincies omdat do rente die do Autoriteit Financiën in rekening brengt lager is dan wat
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momenteel op de kapitaalmarkt wordt berekend. Netto is het mogelijk om op deze manier
meer budget beschikbaar te krijgen.
tndien ook het verwervingsbudget van Staatsbosbeheer uit het ILO wordt gehaatd en
getinancierd middels de Garantielening levert dit direct een netto besparing op binnen de
rijksbegroting. Voordeet van het onder de Garantietening te brengen van Staatsbosbeheer is
dat er volstrekt ontschot, tegen getijke condities grond verworven kan worden,
Nevenvoordeel is dat met deze besparing de eventuete extra bezuingingen opgevangen
kunnen worden aismede de extra uitvoeringslasten voor de provincies die samenhangen met
de verruiming van particulier natuurbeheer.
Vraag: is het noodzaketijk om de leenfaciliteit bij Natuurmonumenten te houden of kan het
ook op een andere manier indien in de nieuwe aankoopsubsidieregeling ook particulieren
voor aankoopsubsidie in aanmerking komen?
Gegeven de huidige onzekerheden vanwege het aantreden van het nieuwe Kabinet is een
forse uitbreiding van de leenfaciliteit met meerdere partijen niet gewenst. Wet is het mogelijk
om meer armstag te creëren door het leenpiafond van de Garantielening te vergroten ten
behoeve van by particulier natuurbeheer,
Cruciale voorwaarde om dit mogelijk te maken is het verhogen van het teenptaforid van de
leenfaciliteit en/of garantielening bij Autoriteit Financiën. Hierover moeten nog
onderhandelingen ptaatsvinden tussen Ministerie van EL&I, Ministerie van Financiën, het
tPO, Nationaal Groenfonds en Vereniging Natuurmonumenten en de Landschappen.
Voorstel Natuurmonumenten en de Landschappen:
Voorgesteld wordt om de Leenfacititeit en de Garantietening in stand te houden. Tevens
wordt de Garantielening verbreed voor de financiering van aankopen ten behoeve van
Staatsbosbeheer en voor particulier natuurbeheer (100% vergoeding of 85% vergoeding
waardedaling).
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Onderstaand de gegevens per 1-8-2010 van de uitputting van de Leenfaciliteit
(bron gegevens van het Nationaal Groenfonds)

Totaal
uitgegevenlsaldo

totaal nog
be:chikbaar tot

1-8-2010
€ 3.480,262
€ 4.777.720
€ 12.079.082
€ 10.117.008
€ 1.064.998
€ 11.807.332
€ 13.149.853
€ 15.206.149
€ 15.992.352
€ 37.390.571
€ 9.663.054
€ 12.361.615
€1 47.079.995

1-8-2010
€ 6.314.825
€ 16.939.331
€ 2.397.057
€ 36.795.804
€ 1 5.28a337
€ 1.990.112
€ 13.356.875
€4.118.820
-€ 1.890.440
€ 14.498.616
-€ 3.729.682
€ 14.489.088
€ 115583.619
-

budget

Gronngen

1-8-2010
40%

Friesland

22%

Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord Holland
Zuid Holland
Noord Brabant
Zeeland
Limburg

83%
22%
6%
120%
50°/s
79%
113%
72%
163%
46%
56%

Gegevens uitputfing Garantielening:
(bron Nationaal Groenfonds)

Totaal
Ontvangen Toegekend budge
Nog
uitgegeven/saldc
Rente
beschikbaar van
toegekend
budget
1-8-2010
1-8-20 10
1 -8-2010
€ 689.201
€ 689.201
€ 697
€ 1.705.980
€ 1.706.677
€13
€ 1.136.637
€ 1.136.650
€ 533
€ 3.689.816
€ 3.690.349
Nag geen
overeenkomst
Nag geen
overeenkomst
Nag geen
overeenkomst
€ 442.556,51
€68
€ 1.51 8.695
€ 1.076.207
Nag geen
overeenkamst
€ 4.082.089
€ 4.082.089
€ 19
€ 464.461
€ 464.480
€ 442.556.51

€1,330

€ 13.286.879

€ 12.845.655

Totaal budget Provincies
2007-2013

€ 1.369.689
€ 3.390.386
€2.258.904
€ 7.332.979
€ 2.547.189

Groningen
Friesland
Drenthe
)verijssel
Gelderland

€ 1.532.103 Flevoland
€ 4.141.550 Utrecht
€ 3,018.189 Noord Holland
€ 2.200.706 ‘uid Holland
€ 8.112.566 Noord Brabant
€ 923.051
Zeeland
€ 4.195.688 Limburg
€41 .023.000
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Memorandum

Datum

1 september 2009 / 23 september 2010

Aan

BALG

Van

llse van den Berg (provincie Utrecht), namens lPO
Tel. 030-2582584
Vakberaad Grond
Optimaal benutten PNB-middelen leenfaciliteit NM (aangepaste versie d,d, 23
september 2010)

Onderwerp

Inleiding
Voor de grondverwerving van EHS zijn middelen beschikbaar in het ILG-budget (voor doorlevering
aan Staatsbosbeheer) en via de zogenaamde leenfaciliteiten, De PNB-middelen zijn m.n. bestemd
voor subsidiëring van aankoop van natuurterreinen door Natuurmonumenten (kortweg NM) en de
provinciale landschappen. Deze middelen zijn door LNV beschikbaar gested via een leenfaciliteit van
Natuurmonumenten bij het Groenfonds en via een garantielening bij het Groenfonds. Dit memo gaat
over de leenfaciliteit van Natuurmonumenten.
Eén van de taken van het vakberaad grand is, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst
van 14 februari 2008, om samen met Natuurmonumenten, de Iandschappen, Groenfonds en DLG toe
te zien op uitputting (en daarmee realisatie van verwerving van riatuurterreinen door NM en de
landschappen) van de leenfaciliteit. De middelen in de leenfaciliteit (totaal € 262,6 mb) zijn op dit
moment (31/7/’09) voor 36% uitgeput (€ 95,2 mb is besteed). Zie verder het overzicht op de laatste
pagina. Er zit vooralsnog voldoende geld in de leenfaciliteit, Een aantal provincies is echter op korte
termijn door hun budget in de leenfaciliteit heen (Zeeland, Flevoland en Zuid Holland). Bi] deze een
voorstel om de middelen in de leenfaciliteit optimaal te benutten.
NB: Er wordt gverschuiving in de budgetten voorgesteld, maar eeri financieringsmaatregel,
waardoor de middelen in de PNB-leenfaciliteit optimaal benut kunnen worden.
Kader
De middelen in de leenfaciliteit staan op rekening van Natuurmonumenten. In de
samenwerkingsovereenkomst tussen NM, de landschappen en de provincies zijn afspraken gemaakt
over de speiregels, Daarnaast heeft bedere provincie een overeenkomst met het Rijk
(bestuursovereenkomst ILG), waarin is vastgelegd hoeveel geld er voor verwerving beschikbaar is en
uit welke bronnen dit komt. De leenfaciliteit is er daar één van.
Verder is de afspraak tussen LNV en provincies dat er bij de Mid Term Review in 2010 wordt gekeken
of de normkosten voldoende zijn om de kosten van de grondverwerving te dekken,
O.a. door de economische crisis wordt er nu scherp gekeken naar (rijks)middelen, die onbenut op de
plank liggen. De gezamenlijke provincies hebben er dus belang bij om te zorgen voor uitputting van
de leenfaciliteit.
In het verlederi zijn de schotten tussen provincies voor verwerving EHS wel eens losgelaten, zodat
het voor de snelle provincies mogelijk was om kansen te verzilveren. Uiteindelijk werd dan gekeken
naar de mogelijkheden tot ubtputting van het jaarbudget en op basis daarvan werden de budgetten
opnieuw verdeeld. Dit principe zou nu bbj de grondverwerving ook weer toegepast kunrien warden,
aan het einde van de ILG-periode.
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Voorstel
Cm te zorgen dat de leenfaciliteit zoveel mogelijk wordt benut, is het voorstel om de provincies die
meer willen doorleveren dan er budget is, de mogelijkheid te geven dit te doen. Uitgangspunt is dat
het totale beschikbare budget binnen de leenfaciliteit niet wordt overschreden.
Het voorstel isom op het moment dat er € 250 mb van de van de € 262,2 mb is besteed, een
overzicht wordt gemaakt van de extra besteding ten opzichte van het toegekende bedrag in de ILG
overeenkomst I samenwerkingsovereenkomst. Het is dan de bedoeting dat de provincies die meer
hebben besteed dan er voor hen beschikbaar was, een lening aangaan met het Groenfonds of cen
andere financier voor het teveel besteedde bedrag. Op die manier is er voor de provincies die minder
snel dan de andere provincies tot uitputting komen, altijd de garantie dat de aan hen toegekende
budgetten beschikbaar zijn.
Voordeel voor de snelle provincies is, dat zij pas over een paar jaar (mogelijk pas in 2013 of helemaal
niet) geld moeten gaan lenen. Voordeel voor alte provincies is, dat de leenfaciliteit beter wordt benut
(en dus de verleiding voor het rijk minder groot is om geld terug te haten).
In feite is er sprake van een variabel krediet. Bij de leenfaciliteit komen de rentelasten en afiossing
votledig ten taste van de ministerie van LNV en behoeven niet met de provincies verrekend te
worden. Dat is anders met het ILG budget.
Het Groenfonds is bereid om een en ander te zijner tijd te facititeren: zij houdt nu ook at bij hoeveel
ledere provincie besteed en blbjft dit doen. Bovendien bewaakt zij het plafond van € 250 mio niet
wordt overschreden en zorgt dat de provincies die meer hebben gekregen, hun aandeel gaan
financieren en vervolgens terugstorten in de leenfaciliteit.
Snelle provincies nemen hier we! een beperkt risico, want ze gaan at vooruitlopend op budgetten die
mogelijk pas na 2013 (nieuwe ILG-periode) beschikbaar komen verplichtingen aan. Daarom zat iedere
provincie, die meer dan het afgesproken budget ult de leenfaciliteit wenst te gebruiken, hier
afzonderlijk een besluit over moeten nemen (door GS of PS, afhankelijk van de interne procedures).
Ott GS / PS-besluit wordt overlegd aan het Groenfonds / Natuurmonumenten, waarna het
oorspronkelijk beschikbare provinciale budget kan worden overschreden. Deze afspraak moet
expliciet bij de MTR worden meegenomen.
Speiregels
De spelregels moeten nader uitgewerkt worden (met medewerking van het Groenfonds I
Natuurmonumenten), maar zouden er ongeveer zo ult kunnen zien:
iedere provincie heeft recht op haar beschikbare middelen voor de hG periode 2007-2013;
zolang er nog middelen beschikbaar zijn van de € 262,7 mio, kan er betaald worden uit de
leenfaciliteit, ook voor provincies die hun eigen budget at hebben verbruikt;
zodra het plafond van € 250 mb uit de teenfacihiteit is bereikt, wordt gekeken welke
provincies extra hebben gebruikt uit het totate budget. Bijv. Zeeland € 3,7 mb, Flevoland €
1,9 mio en Zuid Holland € 1,9 mb (stand van zaken d.d. 30-8-2010>. In overleg met alle
provincies wordt dan beoordeeld hoeveel de overige proviricies nog nodig hebben vor het
restant van het hG contract. Stel dat € 10 mio voldoende is, dan vult Zeeland de leenfaciliteit
aan met 3,7/18 van € 10 mio, Flevoland met 1,9/18 van € 10 mio, enz. leder half jaar wordt
gekeken naar de totale leenbehoefte. Op die manier wordt gewaarborgd dat de ‘langzame’
-

-

-
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provincies over bun budget kunnen blijven beschikken, maar de ‘snell& provincies niet
zonder noodzaak een te grote lenirig hoeven af te sluiten (met de daarbij behorende
rentelasten).
De voorbereidtngsgroep van het Vakberaad Grond, waarin ook Natuurmonumenten,
Groenfonds en DLG deelnemen, houdt deze afspraak in de gaten. Het Groenfonds voert ze
uit.
Procedure
- Vaststelhng voorstel BALG.
- Brief naar NM met verzoek vanuit gezamenlijke prouiricies om middelen van de leenfaciliteit
te benutten zolang als er budget is, waarbij de schotten per provincie niet meer leidend zijn.

Laatste stand van zaken PNB-feenfaciliteit op 31 augustus 2010

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord- Brabarit
Zeeland
Limburg
Totaal

Totaal budget
2007 tIm 2013
€ 8.795.087
€ 21.717.051
€ 14.476.139
€ 46.912.812
€ 16.338.335
€ 9.817.220
€ 26.506.728
€ 19.324.969
€ 14.101.912
€ 51.889. 187
€ 5.933.371
€ 26.850.703
€ 262.663.514

Totoal uitgegeven
31-8-2010
€ 3.480.262
€ 4.777720
€ 12.079.082
€ 11.208.810
€ 1.054.998
€ 11.807.332
€ 13.149.853
€ 15.206.149
€ 15.992.352
€ 37384,251
€ 9.671.785
€ 12.361.947
€ 148.374.540

Totaa! beschikbaar
31-8-2010
€ 5314.825
€ 16.939.331
€ 2.397.057
€ 35.704.002
€ 15.283.337
-€ 1.990.112
€ 13.356.875
€ 4.118.820
-€ 1.890.440
€ 14.304.936
-€ 3,738.413
€ 14.488.756
€ 114.288.974

%
uitgegeven
31-8-2010
40%
22%
83%
24%
6%
120%
50%
79%
113%
72%
163%
46%
56%

Provincies Flevoland, Zuid Holland en Zeeland zijn door het ILG budget heen en gebruiken voorlopig
budget van andere provincies
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Bijlage 4, opmerkingen provincies op Memo Leenfaciliteit
Zeeland heeft de volgende kanttekeningen bij dit voorstel:
• het is eigenlijk principieel onjuist dat provincies hiervoor zouden moeten gaan
lenen. Het gaat om een rijksdoel en de huidige leenfaciliteit is een contract tussen
LNV en Natuurmonumenten, niet met de provincies.
• daarover heen stappend: een praktische invulling, waarbij tot de 250 mb ruimte
blijft voor benutting naar behoeften, zullen wij steunen.
• akkoord met de aan het Groenfonds toe bedachte bewakingsrol
• een eventueel afzonderlijk GS/PS-besluit terzake komt pas aan de orde wanneer
de 250 mb bereikt of in zicht is. Het is contraproductief om GS/PS nu & lastige
besluiten voor te eggen over situattes die theoretisch zijn en zich wellicht nooit
zullen voordoen,

Overijssel vindt dat gelet op bet regeerakkoord we bier nu toch fundamenteler naar
moeten kijken. Er komt voor de toekomst een verschuiving naar “agrarisch
natuurbeheer”. De PNB regehng is al in de huidige constructie een zeer complex
uitvoerbare. Voor het nieuwe natuurbeheer wordt dat alleen nog maar ingewikkelder.
Daarom zouden wij in willen inzetten op volledige ontschotting van de budgetten voor
ILG inclusief de PNB. Op die manier bereik je meteen dat zonder extra schotten en
complexe verrekenmethodieken tussen provincies de budçjetten op gaan en per provincie
kunnen worden ingezet daar waar dat het meest gewenst is.
Als toch afspraak van vorig jaar abs basis wordt genomen dan vinden wij in elk geval:
1. instemmen met het uitgangspunt om tot optimale benutting van de PNB middelen
te komen
2. vasthouden aan het uitgangspunt dat iedere provincie recht heeft en houdt op de
haar toegekende PNB middelen in de ILG bestuursovereenkomst
3. provincies die overuitputten doen dat voor eigen risico (indien in de provincies
waar sprake is van onderuitputting de uitputting alsnog hard gaat, dan ligt het
risico bij de provincies die over uitgeput hebben)
4, zodra het plafond van 250 mm is bereikt wordt de balans opgemaak en wordt
gekeken hoe we verder gaan.
Als het rijksgeld betreft, dan is G&derland onder voorwaarde bereid om mee te gaan
met de cashpool. Voorwaarde is dat provincies, al op bet moment dat ze gaan gebruiken
van het totaal aan middelen, gaan lenen bij het Groenfonds en dus een overeeenkomst
sluiten met het Groenfonds. Het Groenfonds kan dan, zolang er geld in het totaal
beschikbaar is, het bedrag ‘renteloos’ ter beschikking stellen maar op moment dat de pot
leeg is de renteteller laten lopen. Gelderland wil dus een privaatrechtelijke
leenovereenkomst op moment dat een provincie geld gaat lenen bij het Groenfonds met
een uitgestelde rentebetalingstermijn.
Inmiddels is het huidige regeerakkoord actueel. Vooral de vraag hoe de korting op de
totale natuurgelden en eventuele verdere decentralisatie naar provincies vorm en inhoud
krijgen. In het licht van het gesprek dat provincies hierover mogelijk met de minister van
Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) gaan voeren, is het advies om voorafgaand aan
een eventeel gesprek met de minister de betekenis van het Regeerakkoord voor de
herijking en daarmee financiering van de EHS in IPO-verband te bespreken op haar
betekenis tot de decentralisatie, en daarbij de wenselijkheid te bepalen van een regeling
waarbij provincies en rijk afspraken maken over één eventuele flexibele cashpool waarbij
flu meerdere voorzieningen naast elkaar worden voorbereid / aan de orde zijn.
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Groningen
1. In Groningeri is een Informatiepunt Landelijk Gebied ingesteld. Hier kunnen
particulieren terecht voor algemene informatieverstrekking en algemene
ondersteuning, zoals waar en hoe men subsidie moet aanvragen, wie komen m
aanmerking, huip bij het invuNen van formulieren, waar moet men aan denken en bij
wie kan men specialistische hulp krijgen etc.
2. verkoop BBL-grond (landbouwgrond) binnen de EHS aan particulieren onder
voorwaarde dat de grond met SN-subsidie wordt omgezet rn natuur. Op de
zogenaamde realisatiestrategiekaart is aangegeven in welke gebieden BBL-grond aan
particulieren wordt aangeboden en in welke gebieden doorlevering plaats vindt aan
natuurterreinbeherende organisaties, Op deze manier is inmiddels ca 400 ha
landbouwgrond omgezet in natuur of is de procedure in afrondende fase,
3. afspraak met BBL/DLG dat in het overleg met grondeigenaren over aankoop
ontbrekende EHS-gronden of in het kader van een kaveiruil de particuliere omzetting
van Iandbouwgrond naar natuur (met SN-subsidie) als volwaardig alternatief voor
grondverwerving wordt besproken. Dit heeft geleid tot ca 30 ha particuher
natuurbeheer (momenteel in procedure! behandeling)
4.

uitvoering project “impuls particulier natuurbeheer”. De provincie heeft voor de
periode 2009-2010 € 40.000,-- gereserveerd om particuliere grondeigenaren, die hun
Iandbouwgrond wilien omvormen naar natuur, te faciliteren. Daarvoor is bij DLG extra
capaciteit ingehuurd voor het project “impuls particulier natuurbeheer. Onderdeel van
het project is dat particulieren binnen de EHS gericht worden benaderd en zonodig
verdere worden ondersteund bij de omvorming van !andbouwgrond naar natuur. Nog
geen concrete resultaten. Heeft we! een aantal potentiële kandidaten opge!everd die
een eventuele omvorming van hun gronden naar natuur nog in beraad hebben.

5. gerichte voorlichting (op verzoek). In het kader van het Iandelijk project “particulier
natuurbeheer: kansrijke onderneming” zijn in principe alle grondeigenaren binnen de
EHS benaderd en van informatie voorzien. De in Groningen gehouden
informatiebijeenkomsten werden redelijk bezocht. Wij gaan er vanuit dat potentiele
belangstellenden in algemene zin zijn geInformeerd over particulier natuurbeheer. Op
verzoek ken er gebiedsgericht voorlichting worden gegeven bijv. via
huiskamerbijeenkomsten. Deze voorlichting is meer toegespitst op een specifiek
gebied of op individuele situaties. Binnen het project “impuls particulier
natuu rbeheer” is hierioor ruimte gereserveerd.
6. oplossing knelpunten/maatwerk. Waar zich in het traject van idee tot realisatie
knelpunten voordoen proberen provincie/ DLG via maatwerk tot een oplossing te
komen. Uitgangspunt daarbij is dat leder idee voor particulier natuurbeheer, dat een
bijdrage ken !everen aan een volwaardige realisatie van de EHS, uiteindelijk succesvol
wordt afgerond.
7. ondersteunen/begeleiden/vinger aan de pols houden bij afhande!ing
subsidieaanvragen, opstellen kwalitatieve verplichting en subsidie functieverandering.
De provincie Groningen heeft er voor gekozen de kwalitatieve verplichting en de
financiering van de subsidie functieverandering via een notariskantoor in de provincie
af te wikk&en. De provincie vormt daarbij de schake! tussen DR en de notaris,
8. Binnen de gehele EHS (nog te ontwikkelen natuur) kunnen particuliere
grondeigenaren hun eigen landbouwgrond met subsidie omzetten naar natuur.
Doorlevering van BBL-grond aan particulieren vindt alleen plaats in gebieden die op
de zogenaamde rea!iseatiestrategiekaart als zodanig zijn aangegeven.
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De tijdsinvestering van afzonderlijke activiteiten is moeilijk in te schatten. De
tijdsinvestering van aHe activiteiten tezamen wordt geschat op 2 tot 2,5 dagen per week
(provincie plus DLG/BBL).
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Fryslân
Inleiding
DLG heeft de opdracht de taakstelling van totaal 3000 ha nieuwe natuur (gerekend vanaf
de meting in 2005) te realiseren.
Deze taakstelling vloeit rechtstreeks voort uit de berekening op basis van de
beleidswijziging de “Omsiag van verwerving naar beheer”. In aansluiting hierop heeft de
provincie in 2005 een plan van aanpak opgesteld: “De Impuls Particulier Natuurbeheer”.
Hierin staan een aantal maatregelen genoemd, waaronder de uitvoering door DLG en de
samenwerking met de TBO’s. De maatregelen moeten er toe leiden dat Fryslân de
afspraak nakomt om van de nog te realiseren hectares 40% door particulieren te laten
beheren.
In de vervolgnotitie “Doorleveren & Samenwerken is de uitvoering door DLG en de
samenwerking op gebiedsniveau in een stappenpian nader uitgewerkt.
Voor de specifieke uitwerking van de inventarisatie wordt hieronder de indeling
uit het Werkdocument van de Verkiaring van Linschoten wordt gevolgd.

L Stimuleren via werving (ideefase)
DLG zorgt voor de benadering van de particulieren, Voor grond in bezit bij BBL,
binnen de begrenzing, worden actief particulieren geworven. Daarbij maakt DLG
gebruik van een netwerk van particuliere eigenaren (mond-op-mond reclame) en
via instanties, o.a. de Federatie Particuliergrondbezit Fryslân.
Te allen tijde is informatie beschikbaar, Fryslân heeft al enige tijd een servicepunt
bij het SANL (Stimulering Agrarisch-, Natuur- en Landschapsbeheer)
ondergebracht.
Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Fryslân maakt geen gebruik van het
landelijk servicepunt.
Qjçijj Het betreffen reguliere activiteiten. In de jaarlijkse
prestatieovereenkomst met DLG zijn over de inzet van uren afspraken gemaakt.
De aanpak leidt tot waarneembaar succes. Een verbeterpunt is om voor de
werving van particulieren een geschikt bureau met ‘makelaarsfunctie’ in te
schakelen, zodat de voortgang nog meer bespoedigd wordt.
IL Stimuleren via enthousiasmering (ideefase)
Fryslân maakt op dit moment geen gebruik van klein- of grootschalige
bijeenkomsten om eventuele particutiere beheerders te enthousiasmeren.
De directe aanpak via DLG werkt goed. Op Iocaal niveau wordt samen met DLG
gericht aan projecten gewerkt waar particuliere beheerders en TBO’s goed
samenwerken.
III. Faciliteren via gebiedsqerichte aanpak (oriëntatiefase)
In complexe situaties wordt, direct gekoppeld aan de landinrichtingscommissie,
met werkgroepen gewerkt waarin betrokken (belangen)partijen vertegenwoordigd
zijn. In deze werkgroepen Iigt de regie bij de provincie en de uitvoering bij DLG.
De gebiedsgerichte aanpak is op de hele realisatie gericht, van enthousiasmeren,
planvorming, inrichtingsplan en gezamenlijk beheer. De samenwerking op
inrichtings- en beheerniveau draagt bij aan de borging.
Opmerking: Het betreft een reguliere taak van DLG gekoppeld aan de
landinrichtingsopdracht. Het resultaat is veel meer draagvlak, bevorderen
voortgang en kwaliteitsborging van de te realiseren natuur, het uiteindelijke doel!
IV.

Faci literen via keukAntafelgesprekken (oriëntatiefase)
In de gebiedsgerichte aanpak is voldoende plaats voor persoonhijk contact.
Tevens speelt hierbij het Servicepunt SANL een belangrijke ondersteunende rol.
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V. Borgen van functieveranderng (aVe fases tim plan en mogelijke
realIsatle)
In bijzondere gevallen vindt hitensief overleg plaats met de gemeente.
Frysân kent een aantal goed georganiseerde Agrarische Natuurverenigingen die
te kennen hebben gegeven net als een TBO gronden te willen verwerven tegen
100% vergoeding. Indien de financiële mogelijkheden dat toetaten kan een
substantieet de& van de EHS samen met Agrarische Natuurverenigingen warden
gerealiseerd.
Qnkin.. Intensief overieg met de gemeente is inddenteel nodig. De vraag
ANVs is structureel en ve&belovend (in afwachting van standpunt minister over
10O%s vergoeding)
VI. Faciliteren van idee tot concept-plan (van idee tot plan en uiteindelijk
realisatie)
Particulieren kunnen rekenen op ondersteuning door het Servicepunt SANL.
Via dit servicepunt biedt Frystân, naast DLG goede begeleiding van het proces.
Oak wordt soms gebruik gemaakt van particullere bureaus
cingj. De ondersteunng betreft een reguliere structurele situatie,
Het nschak&en van bureaus is tot nu toe incidenteel.
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Drenthe
In Drenthe is particulier beheer in alle begrerisde gebieden mogelijk. De provincie heeft
afspraken gemaakt met het Drents Particulier Grondbezit hoe haar leden in kunnen
spelen op particuller beheer en hoe gronden doorgeleverd kunnen worden van DLG aan
particulieren. In de voorlichting wordt aitijd aangegeven dat particulier beheer mogelijk is
en een goed alternatief is voor verwerving. Gebieden zijn benoemd waar particulier
beheer de voorkeur heeft en waar DLG terughoudend moet zijn met verwerving, en
indien zij verwerft bij voorkeur door moet leveren aan particufieren.
Voorlichting en begeleiding van initiatiefnemers is een belangrijke pijier waarop de
successen van particulierbeheer gestoeld zijn. Drenthe overlegt regelmatig met Drents
Particulier Grondbezit. De provincie zet tevens een beheerdersoverleg op waarin ook
wordt gesproken over particulier beheer.
Met name natuurontwikkeling door particulieren is opgepakt door de oude en nieuwe
landgoedeigenaren. Op landgoederen zoals het Westerveld van Rolde en Scholtenszathe
is natuur ontwikkeld als onderdeel van een grotere omschakeling van Iandbouw naar
natuur.
Er zijn faciliteiten voor kaveiruilen en bedrijfsverplaatsirigen voor 4 tot 5 ton per jaar.
In Drenthe is een aantal aansprekende voorbeelden van particulier natuurbeheer
gerealiseerd. Ook de bosuitbreiding buiten de EHS is een vorm van particulier
natuurbeheer die een vlucht genomen heeft. Inmiddels is ruim 2500 ha particulier beheer

gerea liseerd, in versch illende verschij ningsvormen.

Enige projecten in het kort:
1. Landgoed ‘t Loo
Dit Iandgoed is gerealiseerd als onderdeel van een ecologische verbindindingszone tussen
het Oosterzand en Owingelerveld. Het is 35 ha groot en is de transformatie van een
Iandbouwbedrijf naar een natuurbedrijf. Dit nieuwe landgoed bestaat nu uit ongeveer
50% natuur en 50
% kleinschalige Iandbouw. Als natuur is gerealiseerd bos, moeras,
poelen en bloernrijk grasland. Daarnaast zijn veel Iandschapelementen en lanen
aangelegd.
2. Landgoed het Westersche Veld van Rolde
Dit bestaande Iandgoed bestond uit 100 ha bos/natuur en 100 ha Iandbouwgrond. De
100 ha Iandbouwgrond is omgevormd tot 40 ha heide, 35 ha bos en 35 ha SAN bloemrijk
g rasland.
3. Landgoed Scholtenszathe
Dit voormalige Iandbouwbedrijf heeft 50 ha natuur aangelegd als bufferzone, met moeras
en bloemrijkgrasland en 350 ha bos aangelegd. Verder zijn alle landbouwgronden
omzoomd met Iandschapselementen zodat ook dit Iandgoed voor de NSW in aanmerking
komt.
4. Landgoed de Schipborg
Op dit voormalig Iandbouwbedrijf zijn de andbouwgronden bebost. Hier is 140 ha bos
aangelegd.

5. Landgoed Linde
Op dit voormalig landbouwbedrijf van 35 ha is 5 ha natuurgerealiseerd als moeras, poet
etc. en de overige oppervlakte is bebost.
Sinds 1995 zijn 86 projecten gerealiseerd.
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Overijssel
De activiteiten beheizen in grote lijnen:
Overijssels Particuller Grondbezit (OPG): prestatieafspraak mbt.
o actief benaderen van personen voor een informatiebijeenkomst en/of een
huiskamerbijeenkomst,
o Uitbrengen Nieuwsbrieven voor leden en pubticatie succesverhaten in
vakbladen
o Gerichte mailing naar personen in begrensd gebied voor SN.
o Opstarten van verwervings en ruilprocessen via BBL/DLG Lbv.
natuurontwikkeling. €100,- premie per ha landbouwgrond die wordt omgezet
naar natuur (n 2008 70 ha).
• Dienst Landehjk Gebied (DLG):
o prestatieafspraak mbt. actief benaderen van geinteresseerden in particulier
beheer
o omzetten van SAN in SN stimuleren
o organiseren van demonstratiedagen particulier beheer
o ingericht doorleveren van BBL bezit aan particulieren.
• Provincie: elgen inzet bij ‘grote(re) projecten’.
• Groentoket Overijssel: 1 loket-functie om mensen te informeren en ze naar de juiste
organisaties en personen door te verwijzen.
• Regelmatig herbegrenzen van de EHS, om zo de mogelijkheden van particulieren te
vergroten.
• Overijssel heeft een gegadigdenkaart vastgesteld waarin is aangegeven in welke
gebieden DLG-gronden worden doorgeleverd naar NB-organisaties en in welke naar
particulieren.
Inzet van tijd en/of middelen per jaar:.
circa € 40.000 voor de inzet aan fte bij OPG,
circa 4500 uur inzet DLG.
-

—

De mate van (waarneembaar) succes van de activiteiten (leiden ze tot
toegenomen deelriame van particulleren aan natuurbeheer):
Succes is een te groot woord. Stap voor stap komt er verbetering tot stand en de laatste
jaren neemt particulier beheer wel aanzientijk toe (bovengemiddeld). Bij verwerving en
particulier beheer worden de prestaties gehaald, maar de inrichting loopt achter.
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Gelderland
Op dit moment is het groenloket (DIG) permanent aanspreekpunt voor mensen met
vragen over aanvragen voor programma beheer/ subsidiestelsel natuur en
landschapsbeheer. Zij wonen geregeld bijeenkomsten bij van onder andere agransch
natuurverenigingen en geven hier uitleg over de (on)mogelijkheden van de
natuursubsidies. Dit wordt ad hoc geregeld. DLG voorziet ook in aanvraagbegeleiding,
zowel bij functieverandering als regullere aanvragen geven zij adviezen en antwoorden
op vragen. DLG medewerkers hebben veel contacten en ervaring in het gebied, wat als
zeer waardevol wordt gezien. Daarnaast zijn in enkele gebieden zogenaamde
gebiedsmakelaars actief (ingehuurd door DLG in opdracht van provincie) die
geinteresseerden onder andere informeren over de mogelijkheden op het gebied van
particulier natuurbeheer, Acteve stimulering vanuit de provIncie zeif vindt dus

(nog) niet direct plaats, maar loopt met name via DLG

We zijn nu hard bezig met de voorbereidingen van meer stimulering van particulier
natuurbeheer per 2010. De drie regiobureaus van Gelderland zullen hierin een grote rol
krijgen, maar ook DIG zal om meer inzet worden gevraagd voor realisatie van particulier
natuurbeheer, Kennisuitwisseling van DLG naar de regiobureaus wordt hierbij als erg
waardevol gezien. Concreet zal er in samenwerking tussen DLG en de regiobureaus een
stimuleringsplan worden opgesteld waarin zij aangeven hoe de hectare doelstelling kan
worden behaald in de verschillende regios binnen Gelderland. In dit plan zaf aandacht
worden besteed aan onderwerpen als actief begeleiden van geInteresseerden en het
stimuleren van grondgebruikers die op geschikte terreinen liggen waarbij met
name ingezet zal worden op de aangewezen PMJP gebieden (informeren, stimuleren,
faciliteren).
DLG zet Ca. 3600 uur per jaar in op aanvraagbegeleiding. Voor alle werkzaamheden
rondom programma beheer in Gelderland ca. 15000 uur, Verbanden tussen toegenomen
deelname en activiteiten is lastig meetbaar te maken, met name omdat de echte
aanvragen bij DR worden ingediend en er (meestal) geen directe koppeling wordt
gemaakt met het voorbereidende werk van DLG hieraan. Hier zal wel aandacht aan
worden besteed bij de vergroting van de capaciteit op dit onderwerp.
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Flevola nd
De reatisatie van de EHS is in Flevoland at vergevorderd. De grootste opgave betreft de
reatisatie van de robuuste verbinding tussen Oostvaardersplassen en Horsterwold,
Oostvaarderswotd genaamd.
In het Oostvaarderswotd wordt gekozen voor een systeembenadering waarin onder
andere grote grazers voor natuurtijke dynamiek zorgen. Vanwege het beheer van grote
grazers zoals Heckrunderen komt het Oostvaarderswold niet voor particutier
natuurbeheer in aanmerking. Particulier natuurbeheer is in principe wet mogelijk in het
deetgebied dat specifiek wordt ingericht ten behoeve van kiekendieven,
In alle overige gebieden die ats nieuwe natuur zijn begrensd is particulier natuurbeheer
mogelijk. Het gaat om een gebied aanstuitend aan het Urkerbos, het gebied Rotterdamse
Hoek en een aantal kielnere percelen bij bestaande natuurgebieden.
De Dienst Landelijk Gebied wijst eigenaren van percelen waarop natuurontwikkeling is
voorzien op de mogetijkheid van particulier natuurbeheer.
Vanwege het incidentele karakter van particulier natuurbeheer in Flevoland is hiervoor
geen specifiek beleid ontwikkeld. Gegadigden kunnen zich melden bij de provincie
(pMJP-team), waarna op basis van de individuele wensen bekeken wordt of er
mogelijkheden zijn,

F
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Utrecht
In 2005 hebberi GS twee beleidsstukken vastgesteld: de Notitie stimuleren particul!er en
agrarisch natuurbeheer en de Notitie Omsiag naar minder verwerving en meer particulier
beheer, In 2008 is een rapport verschenen met de stand van zaken ten aanzien van
particuliere nieuwe natuur met uitgebreide informatie over deelnemers, terreinen,
inrichting, typen natuur, openstelling en beschrijving van de terreinen met foto’s. Utrecht
zat van 2004 t/m 2006 op 44% van de realisatie EHS door particulieren, met name
landgoederen. Echter, in absolute aantaflen hectares werd taakstelling niet gehaald.
Inmiddels is het aantal hectares afgenomen tot ca 40 ha per jaar De taakstelling is 173
ha per jaar
Activiteiten:
1. Informatiepunt ligt bij DLG, maar ook de provincie verstrekt concrete individuele
I nformatie.

2. Aankopers van DLG moeten PN meenemen als volwaardig alternatief.
3. Gerichte benadering gebeurt door DLG in opdracht van gebiedscommissies
4. Utrecht heeft uitvoering in landelijk gebied gedelegeerd aan gebiedscommissies. Deze
hanteren een gebiedsgerichte benadering inclusief kaveiruil etc.
5. Via het SBNL-project “particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming” zijn in
principe alle grondeigenaren binnen de EHS benaderd en van informatie voorzien.
6. Utrecht heeft een eigen nieuwsbrief particulier natuurbeheer die twee maal per jaar
aan bestaande relaties (o.a. alle Iandgoedeigenaren) wordt toegezonden. Tevens
heeft Utrecht een elgen brochure PN ontwikkeld.
7. UPG heeft flu een incidentele opdracht tot het actief benaderen van kierne
landgoederen; de grote zijn voldoende op de hoogte.
8. In vrijwel de gehele EHS is PN mogelijk.
9. Een relatief groot deel is begrensd op landgoederen, vaak als ruime jas (zoekgebied),
met als gevoig dat men daar zowel particulier als agrarisch natuurbeheer kan kiezen
als realisatiemiddel voor de EHS.
10. Ca 80% van de EHS heeft een strategie voor beheer: hier worden verworven BBL
gronden doorgeleverd aan particuliere natuurbeheerders met inrichtingseisen.
Hiervoor is een procedure vastgesteid waarbij de buren als eerste worden benaderd.
Ca 33 ha is zo doorgeleverd.
11. Utrecht hecht veel waarde aan natuurkwaliteit. Dit betekent dat een deel van de
kandidaten afhaakt, met name agrariërs.
12. Utrecht hanteert geen aparte financiële stimulans voor functieverandering. Wel zijn
de inrichtingskosten aangevuld voor zover dit boven de maximale inrichtingssubsidie
PB kwam.
13. De provincie herbegrenst regelmatig om PN mogelijk te maken.
14. De provincie heeft een eigeri medewerker in dienst (voor 3 dagen/week) die
kandidaten heipt bij inrichting en beheer.
15. In eenvoudige / kleinschalige projecten levert de provincie zeif het inrichtingsplan. In
andere gevallen gaat dit via een adviesbureau en de inrichtingssubsidie.
16. De provincie heeft DLG terug naar de keukentafel geroepen. DLG heipt met
subsidieformulieren (aanvragen en vaststellen).
17. Met de grote landgoederen worden convenanten opgesteld waarin nieuwe natuur,
versterking van pachtbedrijven en rode ontwikke!ingen bij elkaar worden gebracht.
18. Regulier overleg vindt plaats met UPG, LTD. ANV’s etc.
De mate van (waarneembaar) succes van de activiteiten: ondanks alle inspanningen
vindt de laatste jaren stabilisatie van het aantal ha’s plaats op een te laag niveau.
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Noord-Holland
Communicatie
De uitvoering van de regeling ligt bij Dienst Regelingen. Die dienst is daardoor het
centrale informatiepunt.
In de gebieden wordt over de mogelijkheden voor particulier beheer gesproken in het
kader van het werk van de gebiedscommissies ILG. Bij de gebiedscommissies Zijfl 00k de
gemeenten betrokken.

Gebieden beschikbaar voor particulier beheer
Het particulier is in atle gebieden mogelijk. Op dit moment is dit afhankehjk van de
invloedsferen die zijn afgesproken.
Processen
Het quotum voor particulier in Noord-Holland is zo goed als gebruikt. Daarom wordt
gezocht naar ruimte om een groter aandeel particuHer beheer te stimuleren, Veelal
wordt daarbij nu gezocht naar maatwerk.
Het gebiedsgerichte werken en de mogelijke kav&ruilen speelt een rol bij het verruimen
van de rol van het particulier beheer waarbij het belangrijk is de vinger aan de pols te
houden.
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Zuid-Holland
Via het Natuurbeheerplan heeft de provincie op ruime schaal de mogelijkheid van
particutier beheer geboden
Dc provincie heeft voor een aantal eigenaren op verzoek de plannen aangepast zodat
particulier beheer mogehjk is geworden waar dat eerst niet het geval was.
Zuid Holland heeft in enkele gevatlen nieuwe natuur herbegrensd om geInteresseerden in
de gelegenheid te stellen om op hun gronderi over te gaan tot particulier beheer.
Via SBNL is een pilotproject in de Vijfheerenlanden en Albtasserwaard uitgevoerd om
meer eigenaren geInteresseerd te krijgen voor particulier beheer, Dit heeft een beperkt
aantal geInteresseerden opgeleverd, (incidentele activiteit)
De provincie heeft via SBNL een directe mailing laten uitgaan aan alle eigenaren die voor
particutier beheer in aanmerking komen. Deze zijn in deze mailing geinformeerd over de
mogetijkheid van particuher beheer. Via SBNL kon meer informatie verkregen worden.
De Dienst Landelijk Gebied heeft in de Krimpenerwaard atle in aanmerking komende
particutieren benaderd over de mogelijkheden van particutier natuurbeheer
Er is een aparte website over particulier beheer opgezet (incidentele activiteit)
Op doorlevering wordt geen specifiek beleid gevoerd. De belangstelling is daarvoor nog
te gering, rnaar daar komt wellicht verandering in.
Een en ander leidt

tot een lichte toename van de deelname aan particulier natuurbeheer
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Ze&and
Zeeland is al jaren actief bezig om particulier beheer te stimuleren:
In het zeer recent vastgestelde Natuurbeheerplan is aangegeven dat PB overal
mogelijk is. Wel hecht de provmcie aan eenheid van beheer: versnippering van
aaneengesloten natuurgebieden over meerdere beheerders moet voorkomen worden.
Dit betekent dat soms alleen een TBO in aanmerking komt, maar ook soms aUeen een
PB.
Indien er zich aankopen voordoen, aansluitend aan een particulier natuurgebied, zal
de provincie die particulier benaderen of zij via PB de uitbreiding willen meenemen.
Bij kansrijke situaties (grote particuliere objecten, zoals landgoederen) gaat de
provincie pro-actief zeif op pad. Zij zoekt contact met de eigenaar en probeert deze
warm te maken voor PB, De provincie neemt dus het initiatief, komt daarbij met een
gratis inrichtingsplan en denkt heel actief mee over extra financiën, planologische
zaken, toegankelijkheid, etc. Zij doet dus in specifieke gevallen zeif de acquisitie
Dit Ieidt tot enkele spectaculaire successen het afgelopen jaar: op Schouwen gaat
Stichting Moermond PB doen in een strategisch gelegen groene enclave” (Ca 50 ha)
en in Zeeuws-Vlaanderen vincit een grootschalig particulier project plaats, Groot
Eiland, totaal ca 260 ha waarvan 116 PB. Een zeer complex project, waar de
provincie circa 3 jaar lang als grote gangmaker mee bezig is geweest en dat
momenteel wordt uitgevoerd. Ook de komende jaren gaat de provincie zelf op pad
voor PB op kansrijke locaties.
Zeeland regisseert daarbij en regelt ook extra financiën door bestaande geldstromen
naar PB-projecten te leiden; er wordt geen apart extra geld voor PB ingezet, maar
reguliere gelden worden hiervoor benut. Dit kost aan personeelsinzet circa een 1/2
fte.
Daarnaast worden de particulieren via de Zeeuwse Federatie Particulier Grondbezit
steeds meer volwaardig als partij betrokken in alle plan- en besluitvorming: in de
PCGR, in de Werkgroep Toegankelijkheid Natuurgebieden, bij het opstellen van het
Natuurbeheerplan, etc.
-

-

-

-

Kortom: Zeeland is actief bezig, heeft ruim generiek beleid, is zelf erg actief in
geselecteerde kansrijke locaties en heeft de afgelopen tijd ca 200 ha extra PB
gereahseerd.
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Noord-Brabant

I Actiepunt Al

Een Joket
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat er veel behoefte bestaat aan overzichtelijke
kennis en informatie (zoals wet en regelgeving, subsidiemogelijkheden, inrichting,
beheer). Er is behoefte aari een Iaagdrempetig en vertrouwd adres waar mensen met een
vraag of idee terecht kunnen,
Actiepunt A2
Website voor particulier natuurbeheer
Het Iaagdrempelig aanbieden van actuele informatie is van wezenlijk belang. Eerder was
de informatie over de regeling gefragmenteerd en beperkt verkrijgbaar. Dit levert veel
verwarring op onder potentiele deelnemers, Informatie moet op een centraal punt
beschikbaar zijn,

I

Actiepunt A3
Bundellng van activiteiten Provincie/DLG/DR
DLG, DR en provincie hebben op een aantal bijeenkomsten knelpunten besproken bij de
SN en de SAN die in de uitvoering naar voren komen. Via maatwerk wordt geprobeerd de
knelpunten op te lossen, Vaak moet er ook gewacht worden op de inwerkingtreding van
het nieuwe SNL

De bestaande samenwerkingsverbanden zijn vaak gekoppeld aan de uitvoering van
grotere projecten. Hierbij valt te denken aan de inrichtingsplannen voor de Natte
Natuurparels (samenwerki ng via project/klankbordg roepen, informatieavonden) en de op
te stelten beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden.
Daarnaast vindt regelmatig afstemming plaats tussen de TOO’s en de Bosgroep Zuid/BPG
(afstemming met laridgoedeigenaren en gemeenten over inrichting en beheer).
De afstemming met kleine particuliere eigenaren verloopt veelal op incidentele basis.
Actiepunt A5

Toegankelijkheid/doorlopen proces van regelgeving en
procedures
Het (oude) Programma Beheer was lastig te begrijpen, ingewikkeld en ambtelijk. Door
een eerivoudigere procedure kan de deelname aan PNB verhoogd worden,
Voor dit actieprogramma is aangesloten bij het nieuwe SNL. Verwacht wordt dat daarmee
de procedures makkelijker zullen verlopen.
Actiepunt Bi

Aanpassen systeem van doorlevering en inrichting van
gronden
Eerder werd door BBL aangekochte grond automatisch doorgeleverd aan TOO’s.
Particulieren bleven zo buitenspel staan. Provincie NoordBrabant wil dat veranderen
door gronden ook te koop aan te bieden aan particulieren, Wet is een selectie gemaakt
van de aangekochte gronden die naar een TOO gaan of gronden die geschikt zijn voor
PNB (in een overleg met de TBO’s en het Bra bants Particulier Grondbezit).
Op dit moment is het voor particulieren mogelijk om te reageren op 64 percelen, totaal
75 hectare. De 64 perceten zijn al aangekocht door DLG/BBL. Bestoten is deze percelen
specifiek aan particulieren aan te bieden. Als er belangstelling wordt getoond, zullen de
gronden worden verkocht aan particulieren.

j

Actiepunt B2

Landbouwgronden op NSW-tandgoederen als nieuwe riatuur
begrenzen
Landbouwgrond op NSW-landgoederen is aangewezen als beheersgebied. In
beheersgebieden is aHeen agrarisch natuurbeheer mogetijk. Dit betekent dat omzetting
van landbouwgrond naar natuurgrond” en hiermee de toepassing van particulier
natuurbeheer niet mogetijk is. Door omzetting zou de oppervtakte PNB van landgoederen
kunnen toenemen.

L
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Ult eon inventarisatie blijkt dat lang niet alle landgoedeigenaren de beheersgrond wilien
omzetten, Ms or verzoeken komen, zullen die op basis van maatwerk worden
beoordeeld
LjntB3OenstellenvandeheleEHSvoorPNB
Do hole EHS staat in Brabant open voor Particulier Natuurbeheer, Een particulier met
eigondommen in do EHS kari dus to allen tijde besluiten die zelf to willen omvormen /
behoron als natuur. In het natuurgebiedsplan waren voor nieuwo natuur twee
categorieen: verwerving of particutier natuurbeheer, Op gronden met het predikaat
particulier natuurbeheer kan particulier natuurbeheer plaatsvinden maar ook verwerving.
Op gronden met prodikaat ‘alleen ververving mogelijk’ is voor particulier natuurbeheer
goon ruimte, Door de gehole EHS open to stellen, zijn or moor mogelijkheden voor PNB.

1

[iiepunt B4
Gronden TBO’s doorleveren aan particulieren
Aangezien TBO’s in hot verleden alle verworven gronden kregen aangeboden hebben zij
vaak her en der in Brabant gelsoleerde kavels, Doze maken (nog) geen deel uit van eon
robuuste bohoerseenheid, Deze kavels zouden over kunnen gaan naar particulieren.
Deze actie blijkt in do praktijk erg lastig. We! worden er op incidentele basis door eon
TBO en particulier gronden geruild.

PNB op dit moment laat goon ruimte voor do combinatie rode ontwikkoling / groeno
ontwikkoling. Uit onderzoek is gebleken dat juist hiorom veel wordt gevraagd. Een
agrariër die stopt met boeren wil graag natuur ontwikkelen on beheren maar dan wel in
combinatie met een rode functie zoals eon horecagelegenheid, camping, winkeltje of eon
woonhuis. Hot toestaan van doze rode functies maakt het particuliere natuurbeheer moer
winstgovend.
Do mogolijkheden die we als provincie willen bioden, zijn vorwoord in do niouwe
Structuurvisie. Er is echter altijd sprake van maatwork, Duidolijk is dat do gemeenten
een bolangrijke rol vervullen bij do besluitvorming over rode functies.

I

I

Actiepunt B6
Economiseren van milieueffecten van beplantingen
Via do positieve milieueffecten van beplantingen die DLG momenteel ook kan uitdrukken
in eon economische betekonis is mogelijk interesse bij het bodrijfsleven voor participatie.
Eon bekend voorbeeld is aanvullende financioring uit groeno beleggingsfondsen/C02

certificaten,
DLG doet momenteel moo aan eon ondorzoek naar Economisoren van aanplant op CO2
binding (milieueffocten van beplantingen). Do vraag is of doze aanpak in do praktijk
werkbaar zal zijn.

I

Actiepunt B7
Aanpassing subsidieregeling
Niot allo kosten die eon particulior maakt voor inrichting en beheer worden vergood door
do subsidio, Bovendion wordt do waardedaling van omzetting van landbouwgrond in
natuurgrond voor 80 % vergoed (verschil tusson do agrarische waardo minus do
natuurwaarden). Omdat do particuliore eigenaar blijft van do grond krijgt hij do
rosterendo 20% niet uitbetaald.
Do vergoodingen voor do inrichting en hot beheer zijn in hot traject ‘Omvorming
programmabeheer’ moegenomon. Voor do mogolijkheden om do resterende 20%
vorgood to krijgen, wordt aangesloton bij do landelijke ontwikkelingen.
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Limburg
Activiteiten in relatie tot:
1. Communicatie
Li
Via inzet DLG
Provincie maakt dankbaar gebruik van de DLG capaciteit (Team Natuur) DLG
geeft invulling aan het voorportaal en evert daarbij de vogende diensten:
invulling geven aan serviceloket particulier en agrarisch natuurbeheer Limburg
(013 5950595);
organiseren van jaarlijks terugkomende informatie bijeenkomsten;
adviestaak tijdens controlebezoeken.
1.2
Via inzet Werkgroep particulier en agrarisch natuurbeheer (Werkgroep PAN)
Door de provincie in het leven geroepen werkgroep van intermediairen, adviseurs,
stichtingen, TBO
s, en overige deskundigen op het gebied van natuurbeheer.
t
Werkgroep overlegt 4 keer per jaar waar relevante en actuele zaken worden
besproken en afgestemd. Werkgroep levert (mede) input voor provinciaal b&eid.
1.3
Via Provincie
Naast formuleren beleid tevens actief als het gaat om communicatie en
-

informatieverstrekking met name in relatie tot de mogelijkheden op basis van de

natuu rgebiedsplannen.
Communicatie vindt vaak plaats via de bestaande provinciale
communicatietrajecten zoals: cligitale nieuwsbrieven, brochures en regionale TV
programma’s. Daarnaast wordt, als het wenselijk is, specifiek voor dit onderwerp
documentatiemateriaal uitgebracht.
Verder besteedt de provincie veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van de
digitale natuurgebiedsplannen en de bijhorende informatie.
2.
Beschikbaarheid
In de provinciale gebiedsplannen (stimuleringsplannen) zijn de gebieden voor particulier
natuurbeheer begrensd als Cp en de gebieden die in aanmerking komen voor
doorlevering naar de terreinbeherende organisaties (TBO) als C.
De C gebieden zijn vervolgens in de invloedsferenkaart verdeeld onder de 3 in Limburg
functionerende TBO’s. Daarnaast zijn de beheersgebieden (agrarisch natuurbeheer)
begrensd als Gb.
2.1
2.2

Jaarlijks worden wijzigingen in de stimuleringsplannen doorgevoerd waarbij
wijziging van de status (C-Cp-Gb) vaak aan de orde is.
Actualisatie EHS
In 2010 zal een actualisatie van de gehele EHS plaatsvinden.

3.
Processen
De provincie faciliteert met name in combinatie met informeren en stimuleren.
daarnaast door:
3.1
SnelIe doorlevering aan particulieren van BBL percelen met Cp status;
3.2
Realisatie riatuurbeheer actief meenemen in gebiedsgericht werken;
3.2
Actief in te zetten op kavelruilconstructies
3.3
Open te staan voor verzoeken wijziging gebiedsptannen (status en begrenzing);
3.4
In samenwerking met Groenfonds komen tot een fonds om deelname aan
particulier natuurbeheer voor te financieren

iS

4 Financien/slimuleringsbijdrage
De provincie stimuleert op de eerste paats door op bovenstaande wijze goed te

informeren en op onderstaande wijze goed te facHiteren.
Daarnaast beschikt de provincie over 2 stimuleringsregelingen:
4,1
Stimuferingsregel ing Particulier Natuurbeheer Grond kosten,
In geval van deelname aan particulier natuurbeheer vult de provincie de
waardedaling van de grond (=80 % agrarische waarde) aan met 15 % van de
agrarische waarde waarmee in totaal 95 % wordt vergoed (voor zover niet
beperkt door EU minimusregling).
4.2
Stimuleringsregeling natuurbeheer Intermediairen
In gevat van deelname aan particulier natuurbeheer stelt de provrncie een
vergoeding beschikbaar voor geleverde advieswerk. De vergoeding bedraagt
maxima& € 500,00 per ha. afgesloten contract particulier natuurbeheer en €
200,00 per ha. agrarisch natuurbeheer
Samengevat:

regulie I incidente
r

Activiteit
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1

Communicatie
via DLG
çroe

P

_

provincie
Beschikbaarheid
Jaarlijkse wijziging
gebiedsplan
actualisatie EHS

X
X
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4.750 h.
60 h.

+
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+
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x

3.2
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kavelruilconstructies
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X
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*
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*) moeilijk meetbaar
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Gedeputeerde Staten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
nnovatie
Ta.v. ir. AM. Burger
Postbus 20401
2500EK Den Haag

Onderwerp

Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregeiing
grondaankopen EHS,
Geachte heer/mevrouw Burger,
Bij bovengenoemde brief hebben wij van u de door de Europese Commissie goedgekeurde
Subsidieregeling grondaankopen EHS ontvangen. In uw brief geeft u aan dat de Subsidieregeiing
overeenkomstig de beschikking van de Europese Commissie kan worden vastgesteld door de
provincies. In de discussie over de totstandkoming is uitgebreid met uw Ministerie gesproken.
Naast discussie over de tekst en inhoud van de Regeling, is stilgestaan bij de financiële en
administratieve consequenties van de nieuwe aanpak. In deze brief willen wij graag deze
consequerities nader beIichten omdat deze gevolgen heeft voor de goedkeuring door bet
provinciaal bestuur.
Bij de discussie rondom de notificatie van de nieuwe Subsidieregeling in Brussei zijn de volgende
punten aan de orde geweest in de wetenschap dat vervolgens tussen provincies, T8Os en alle
particulieren nadere afspraken moeten worcien gemaakt over:
1
De speiregels voor de markt uit te werken door de proviiicies, inclusief een
realisatiestrategie, waarbij de provincies de beginselen van de Verkiaring van Linschoten
hanteren;
2. Waarborgen natuurkwaliteit. Hierbij hanteren de provincies alien de index Natuur en
Landschap zoals in bet kader van de SNL is ontwikkeld en is de kwalitatieve verplichting
van toepassing;
3. Daarbij borgen de provincies dat de Rijksregeling EU conform blijft en is bet iRijk
aanspreekbaar op de doorwerking van de Rijksregeling naar de regionale
uitvoeringsstrategie (administratieve- en financiële asten).
Alle partijen waren bet in genoemde discussie erover eens dat gestreefd wordt naar een regeling,
optimale efficiency en beheersing van administratieve lasten.

Otis kenmerk

Vanuit deze uitgangspunten en risico insohattingeri is in gezamenlijkheid er voor gekozen de PNB
regelirig te vemieuwen conform het ontwerp van het toenmalige ministerie LNV. Dat betekende
dat de PNB regeling wordt uitgebreid naar alle particulieren (geen beperking via verenigingen en
stichtingen) onder aanname dat deze uitbreiding de realisatiestrategie niet onnodig
gecompliceerd maakt (afsluiten contracten, monitoring, handhaving). In onze opvatting is aan het
eerste punt voldaan en ligt er nu een door de Europese Commissie goedgekeurd
SubsidieregeIing Echter het tweede en bijhorende punt is tot op heden nog niet uitgewerkL In de
Adviescommissie Landelijk Gebied van 28 juni 2010 hebben de gedeputeerden andelijk gebied
aangegeven dat kennisgenomen wordt van de notificatie van de nieuwe Subsidieregeling
grondaankopen EHS in de wetenschap dat elke provincie onder voorwaarden nadere afspraken
kan makon met TBO’s en particulieren over de spelregels voor do markt en over waarborgen
natuurkwaliteit on dat hot Rijk voHedig aanspreekbaar is op de administratieve en financiële
lasten van doorwerking van de rijksregeling. De financiële dekking en do structuur van de
organisatie van do nieuwe Regeling behoren onder meer tot deze laatste categoneen.
In hot onderhandelingsakkoord is geen afspraak gemaakt over continuering van de PNB
leenfaciliteit. Het ministerie van EL&I heeft het subsidieplafond met ingang van 1 januari 2011 niet
verder verhoogd. Als provincies deze Leenfaciliteit toch willen benutten dan worden zij zeif voor
een periode van 25 jaar verantwoordelijk voor rente en aflossing. Bovendien is or bij do Europese
Commissie door particuliere natuurbeheerders beroep aangetekend tegen het exciusieve gebruik
van de oude PNB-regeling voor TBO’s, Inmiddels Iigt er een uitspraak van de Europese
Commissie. Deze zal eerst moeten worden beoordeeld op do juridische gevolgen. Vanwege de
ontbrekende onduidelijkheid op dit laatste punt, concluderen wij dat do provincie op dit moment
geen goed besluit kan nemen. De provincies zullen daarom op korte termijn geen besluit kunnen
nemen over de nieuwe Subsidieregeling.
-

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van xxxxxx,
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Risico analyse en advies PNB/SNL instrumentarium verktaring van linschoten
Aanwezig: Jacques Vroon, Meile Buruma. Ronnie van den woudenberg, Jasper van der Horst
en Henk Soorsma (vz).
Allen aan tafel zijn gemandateerd (*) am nameris hun achterban de risico’s van het
instrumentarium horend bij de Verkiaring van Linschoten (PNB regeling en SNL regeling) te
wegen, te beoordeien en te voorzien van advies.
* Amendemen
t: Buruma geeft aan uiteindefijk geen mandaat te hebben om conclusies te
kunnen trekken,

Basis is het prindpe dat iedereen die natuur wit reaiseren en daar duurzame
invulling aan wit geven in aanmerklng moet kunnen komen voor aankoopsubsidie.
Er liggen twee modellen voor:
1
Notificatie van een verriieuwde PNB regeling. Waarbij de geprenotificeerde regeling als basis
dient.
Benut huidige SNL regeling (LNV model).
2
Behoud van de huidige PNB regeling
Vernieuwing van de SNL regeling met bredere doelgroep(IPO model>

Ronde 1 Inbreng van ieders positie:
Van der Horst:
Toegang tot de PNB regeling voor aBe grondeigenaren. Daarmee oak toegang tot de
leenfaciliteit
Oak subsidie mogelijk maken voor grondeigenaren die zeB’ natuur willen realiseren (via SNL)
Vroon:
Expliciteer wat brusseiproof is (gelijk berechtiging is daarin geen issue, staatsteun en
mededinging wel).
De barging van natuurkwaliteit (alleen juridisch is niet genoeg).
De uitvoeringskosten voor de provincies moeten in de analyse worden betrokken.
Net tijdstraject is voor beide opties is minder onderscheidend dan gedacht, maar in aBe
gevallen spannend.
Van den Woudenberg:
Een regeling die voor iedereen openstaat(gesubsidieerd aankopen, inrichten
en beheren).
Barging via de grond (kwalitatieve verplichting).
Voorkeur voor LNV optie.
Ook huidige eigenaren moeten zelf natuur kunnen realiseren,
Bu ru ma
We willen allemaal meer particulier natuurbeheer.
De discussie is nu teveel brussel gestuurd en te weinig vanuit uitgangspunten.
Keuzes zijn teveel gebaseerd op inschattingen (juridische houdbaarheid).
Accent moet liggen op voordeel voor de natuur door met verruiming van mogelijkheden voor
particulieren en niet op afnemen van verworvenheden van TBO’s.
Soorsma
De huidige PNB regeling is niet houdbaar omdat de klacht van de VGG daarop betrekking heeft
en hout snijdt op mededinging en staatssteun. Als de huidige PNB regeling sneuvelt valt die
financieringsbasis ook weg.
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De SNL regeling is net genotificeerd en wordt kwetsbaar als hij wordt gewijzigd.
Ronde 2 Resultaat van de discussie
Eerste oogstpunten:
De specifieke wijzigingen in de ontwerp PNB tékst (aangebracht om gelijktijdig imperfecties op
te lossen) worden hersteld conform afspraak in Iinschotenberaad. ( het gaat daarbij om pacht,
gebouwen en definitie EHS)
Mededinging heeft vooral betrekking op de invloedsferenkaart en op de (on)beperkte toegang
tot de regeling. AIIe partijen erkennen dat de inlvoedsferenkaart ult iedere regeling (welke
keuze ook wordt gemaakt) moet worden geschrapt echter in de wetenschap dat provincies,
TBO’s en particulieren vervolgens afspraken moeten kunnen maken over de spelregels voor de
markt (olv provincies) indusief een realisatiestrategie waarbij de provincies de beginselen van
de verkiaring van Iinschoten hanteren,
We onderscheiden hiermee rijksbemoeienis van provinciale bemoeienis..
Ronde 3 Advies dat door allen met positief advies wordt voorgelegd aan de
achterban
We concentreren ons nu op het notificeren van een rijksregeling. In de wetenschap dat
vervolgens tussen provincies, TBO’s en alle particulieren nadere afspraken worden gemaakt
over:
a. de spelregels voor de markt (olv provincies) inclusief een realisatiestrategie
waarbij de provincies de beginselen van de verklaring van linschoten hanteren
b. waarborgen natuurkwaliteit. Hierbij hanteren alien de index Natuur en
Landschap zoals in het kader van de SNL is ontwikkeld en is de kwalitatieve
verplichting van toepassing
c. Daarbij borgen de provincies dat de rijksregeling EU conform blijft (geen slot via
de achterdeur) en is het Rijk aanspreekbaar op de doorwerking van de
Rijksregeling naar de regionale uitvoeringsstrategie (administratieve en
financiele lasten).

Voor de midden lange termijn streven alie partijen naar 1 regeling, optimale efficiency en
beheersing van administratieve lasten
Vanuit deze uitgangspunten en risico inschattingen kiezen we ervoor de PNB regeling te
vernieuwen conform ontwerp van LNV (met verwerking van in dit versiag gemeide punten) en
de SNL regeling te handhaven zoais die nu is (zie laatste onderdeel van dit advies).
De PNB regeling wordt uitgebreid naar alle particulieren (geen beperking via verenigingen en
stichtingen) onder aanname dat deze uitbreiding de realisatiestrategie niet onnodig
gecompliceerd maakt (afsluiten contracten, monitoring, handhaving).
Hiermee is het punt: gelijkberechtiging van huidige grondeigenaren nog niet opgelost.
Onderdeel van dit advies is dat dit discussiepunt opnieuw in het Linschotenberaad wordt
ingebracht.

