
Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Stibbe 
Prof. Mr. Barkhuysen 
Strawinskylaan 2001 
1070 AP Amsterdam 

Datum 
Betreft 

- 2 4 JUNI 2015 -
WOB Markerwadden 

Geachte heer Barkhuysen, 

In uw brief van 7 april 2015 ontvangen op 8 april 2015 heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 
informatie over het project Marker Wadden. Op 22 april 2015 hebben wij u een 
ontvangbevestiging gestuurd. Op 30 april 2015 hebben wij u per brief Iaten 
weten (gezien de omvang van uw vraag) het besluit te verdagen met een periode 
van 4 weken. Op 19 mei 2015 hebben we u per e-mail medegedeeld dat wij in het 
kader van zorgvuldigheid en het opvragen van zienswijzen bij derden u op uiterlijk 
24 juni 2015 zouden kunnen berichten. Hier bent u per e-mail mee akkoord 
gegaan op 9 juni 2015. 

1. Oorspronkelijke verzoek 

Uw oorspronkelijke verzoek was als volgt. U vraagt documenten: 

(1) Waaruit blijkt dat uw ministerie is nagegaan in hoeverre de verstrekte steun 
aan het project (inclusief de voorwaarden waaronder met de Vereniging 
Natuurmonumenten wordt samengewerkt en de uitgifte van de Marker Wadden in 
erfpacht) verenigbaar is met de in artikel 107 VWEU jo. artikel 108 VWEU 
neergelegde verplichting om geen staatssteun te verstrekken v66r melding bij en 
goedkeuring door de Europese Commissie; 

(2) Aile documentatie waaruit blijkt dat uw ministerie een berekening en/of een 
afweging v66r de verlening van steun aan het project de Marker Wadden heeft 
gemaakt over de economische opbrengsten van de Marker Wadden voor uw 
ministerie dan wei andere overheidsorganen; 

(3) De erfpachtovereenkomst met de Vereniging Natuurmonumenten en aile 
documenten die betrekking hebben op de erfpachtovereenkomst, waaronder de 
taxaties ten behoeve van de vaststelling van de erfpachtcanon; 

( 4) Aile informatie over doe activiteiten die door de Vereniging 
Natuurmonumenten dan wei door andere partijen verricht zullen worden op de 
Marker Wadden; 
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(5) Aile informatie over hoe de rest van het project de Marker Wadden (mogelijk) 
gefinancierd zal worden en over hoe de beheerkosten van de Marker Wadden 
gefinancierd zullen worden. In het bijzonder is van belang het (te verwachten) 
aandeel van publieke middelen in de financiering van zowel de rest van het 
project als de beheerkosten. En aile informatie over de (mogelijke) financiering uit 
publieke middelen van andere aspecten van het project de Marker Wadden en de 
activiteiten die daarop plaats zullen vinden; 

(6) Aile informatie waarover uw ministerie beschikt over private partijen die 
overwogen hebben deel te nemen aan de samenwerking om de Marker Wadden 
tot stand te brengen dan wei daarover hebben ge"lnformeerd. Bovendien verzoekt 
de VGG uw ministerie om reacties die uw ministerie dan wei (een partij van) het 
samenwerkingsverband heeft gegeven aan die private partijen openbaar te maken 
alsook de overleggen binnen uw ministerie over die reacties; 

(7) Aile communicatie tussen uw ministerie en het ministerie van Economische 
Zaken over het project Marker Wadden; aile communicatie tussen uw ministerie 
en de Vereniging Natuurmonumenten over het project Marker Wadden; en aile 
andere communicatie die betrekking heeft op het project Marker Wadden. 

(8) Aile overige documenten die betrekking hebben op (de financiele steun aan) 
het project Marker Wadden. 

2. Nadere concretisering 

Over dit verzoek hebt u op 28 April 2015 contact gehad met de heer De Groot van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit gesprek is medegedeeld dat 
gezien de omvang van het Wob-verzoek het voor ons niet mogelijk was binnen 4 
weken te reageren. Op grond van artikel 6 van de Wob is de beslistermijn van uw 
verzoek dan ook met vier weken verdaagd tot 3 juni 2015. Daarnaast hebben we 
u in het Iicht van de aangegeven omvang (mede namens het Ministerie van 
Economische Zaken) uitgenodigd voor een gesprek. De inhoud van dit gesprek is 
nog diezelfde dag per e-mail aan u toegestuurd. 

Na overleg met uw client is er op 13 mei 2015 telefonisch contact geweest tussen 
de heren AI Khatib en Barkhuysen van Stibbe en de heren Vogelaar en De Groot 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit gesprek zijn verschillende 
scenario's besproken over hoe om te gaan met uw verzoek om informatie. Deze 
scenario's waren als volgt: 
Het voorkeursscenario van de ministeries: Het verzoek van 7 april 2015 te 
beperken tot de informatie waarom wordt gevraagd onder nummer 1 tot en met 6 
van het Wob-verzoek, waarbij gezocht moet worden naar informatie vanaf 23 april 
2013. 

Het eerste alternatieve scenario: Het verzoek van 7 april 2015 beperken tot 
informatie gevraagd onder nummers 1 tot en met 7, waarbij onderdeel 7 beperkt 
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wordt tot aile communicatie tussen het ministerie van IenM en het ministerie van 
Economische Zaken over het project Marker Wadden en aile communicatie tussen 
het Ministerie van IenM en de Vereniging Natuurmonumenten over het project 
Marker Wadden. Ook in dit scenario betreft het verzoek informatie vanaf 23 april 
2013. 

Het tweede alternatieve scenario: handhaving van het verzoek van 7 april 2015 in 
de huidige vorm. 

De inhoud van dit gesprek is op 13 mei 2015 per e-mail met u gedeeld. 

Op 18 mei 2015 hebben we het voorwaardelijke akkoord van u ontvangen om uit 
te gaan van het eerste alternatieve scenario. Dit houdt in dat punt 8 is te komen 
te vervallen en de vraag bij punt 7 is aangepast. 

3. Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

4. Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek heeft er een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden 
en zijn in totaal 23 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen 
in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt 
verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per 
document duidelijk is wat is besloten. 

5. Besluit 

Deels openbaar 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten EZMW02 tot en met EZMW04 
en EZMW16, deels openbaar te maken voor zover de informatie in deze 
documenten onder de reikwijdte van uw verzoek vallen. Daarnaast zijn de 
vermelde persoonsgegevens verwijderd. Voor de motivering verwijs ik u naar het 
onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Weigering 
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers EZMW01, EZMW05 tot en met EZMW15, en EZMW17 tot en met 
EZMW23 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het 
onderdeel overwegingen van dit besluit. 
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6. Overwegingen 

6.1 De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grand van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd. 
In de documenten EZMW01 en EZMW03 tot en met EZMW23 staan 
persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

6.2 lnformatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in aile openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
In het intern beraad kunnen ook derden van buiten de overheid betrokken zijn. 

De documenten EZMW01 en EZMW03 tot en met EZMW23 zijn (deels) opgesteld 
ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen . Ik 
verstrek daarover geen informatie. 

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
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Voor zover er oak feitelijke informatie in de documenten staat, is die informatie 
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los 
van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten de documenten EZMWOl, 
EZMWOS tot en met EZMWlS en EZMW17 tot en met EZMW23 in zijn geheel te 
weigeren. 

7. Wijze van openbaarmaking 
De documenten die geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt zal ik u via 
e-mail toesturen. 

De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Hoogachtend, 
De Staatsecretaris van Economische Zaken 
namens deze: 

mr. H.J .. M. de Rooij 
Hoofddirecteur Interne Or 

\ 
Tegen dit beslui*kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een be 

1 
aarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 

zijn ondertekend n bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 
Staatssecretaris van Economische Zaken, t.a.v. directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. 
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VERENIOINO OELUKBERECtrTIOINO ORONDBEZITTERS 

AanaeiCkend 
Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Tevens per fax: 070 -379 8002 

Dalum 8juli 2013 

Batraft De steuo van uw mioisterie aan bet project de Marker Wadden 

Uwr.r. 

DOM\-RRI!IIJO.SI194 

Excellentie, 

Verenlglng GaDjkberechllglng 
Grondbezltten; 
Apaldoamsewag 250 
7351 TA HOENDERLOO 
KvK-nummer 08194922 
Rabobank Geldermalsen 111.553.830 
veranlglnggg@gman.com 
www.v~~n~~~lglnggg.nl 

Op 2S april2013 heeft uw minister(ie) een besluit genomen op het verzoek om infonnatie d.d. 12 
februari 2013 dat namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitter (VGG) is gedaan. 

:Aanleiding van dit verzoek was het feit dat uw ministerie een (substantitile)bijdrage van IS miljoen 
euro zalleveren aan het project de Marker Wadden. Deze grote financitile steun werd toegekend 
zonder dat 8fldere partijen de gelegenheid hebben gehad om middels een open en transparante 
procedure hun projecten en initiatieven te prescnteren. Deze gang van mken leek moeilijk te 
verenigen met de toezegging die (voonnalig) staatssecretaris Bieker, bij brief d.d. 6 augustus 2012, 
heeft gedaan. Deze toezegging houdt in dat gelijkberechtiging in het natuurbeleid voortaan het 
uitgangspunt ml zijn en dat het voortrekken van terrein beherende organisaties tot het verleden 
behoort. De VGG vennoedde dat de steun aan het project de Marker Wadden in strijd is met de 
voorgenoemde toezegging. 

Het verzoek is tevens ingediend bij het ministerie van lnfrastructuur en Milieu. Uw ministerie heeft 
de behandeling van het verzoek afgestemd met het ministerie van lnftastructuur en Milieu. Op basis 
van door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, bij besluit d.d. 23 april2013, openbaar 
gemaakte stukken moet ik helaas const:ateren dat het hiervoor bedoelde vermoedenjuistlijkt te zijn. 
Dit zal hiema toegelicht worden·. 

De Cases die hebben gelcid tot toekenning van steun qqn het project de Marker Wadden 

(1) De procedure random de toekenning van steun aan de Marker Wadden valt uiteen in drie 
fases. Deze zijn: 

( 1) De Marktuitvraag Ecologie RRAAM 

I 
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('2 ) Oc tockenning vnu dt! opdrncht om de Marker Wadden als werl.. te nmlt&crcn 

(1) De lockcnning van ecn bchccm1l en subsidies a::Jn Natuurmonumentcn 

(2) lk Vuu hccll bij het hcstudcrcn van de openbuar gemaaktc stukken gclet up conl(mnitcit 
\an de ~teun aan de Marker Wnddcn rnct dric vcrtlistcn. tc weten: (i) lu;:t begin&el van gc
IJjkben:chllging, (ii) de transparanlic.veqllichting <:11 (iii) hct staatsstcunrecht. In elke van de 
drie vomgenoemdc fases is (in)dircct op gcspnnnen voct, 70 niet strUdig. gchandcld met 
mm'>tcnr;; ecn van dc7c vcrcistcn en danrnll'e tll)k met de toctcgging van de voormaligc 
!>taat..,-,ccrclart'> 

(1) Dat de '>tcun nan de Marker Wadden mcrigcn!. niet gchcel op nbjectit:\e gromkn is g.cbu
..,ccrd hhjkt tnl de \lllgende passagc:1 

II J(h Jlj j • "''" ..... R. ,. o1/lll ""' ,,,,,n dP M .Jti<Ptwi)dt14"n IIPt 11 1(•1 ~'~""'9-'•l" Villi d•t "''"' 
•S potf'lll lt'!!l !!''" po~tlof'l< fl";o<O <Ill yl qt>vo• ''J to 1 hot MaQt!.\.h~})flCfiJ~. l'to• "~ • 111 

'111.-1 11<11• 119M i' (•"' ..,,,.;, l ~ ,,,., t'tr~l Jfll,• <nld 1 

Y•Kuw.l,Ucll'fl dP. hnoJrtu~~·· ovl!rhetl.l~biJ•Ilaqr Vdll t ~I)'" I!(M n .Iolii ht l 1 ill\ (1 1' 

Mtltht'\'oiddt"n It• lt'!Jc:'ll'ft 

( 4) [k I weede Kamer· hccft in hcl A lgcmcen Over leg d.d. 21 dcct!mbcr 20 II \ eum:ht om ecn 
m,lrl..tutt\ rang tc docn. D&.: marktaanvraag had als 1-.ernopura~ht:! 

·cmr-rp eer• T~~eknmst 8t'llend19 fcola,quch Syn~M'I {TBHJ O'ON liN 

Huf~t!fmerr Vnl~f. it'ldusirt{ i!'M llr.liiO!tlr(lmirJg "'t))r de OOtl~ eon nf?t ~I>E'!'r dnr 
mPr mtrldcr putJileAe nuddPtM A on w«dM geeat·~~lml <klrt de pia titter> ore dotH' rh! 
OW//I~td LIJ() yemcJOkl ' 

( 5) Om de mnrktaanvrnag in gor.:tlc banen tc lcidcn is in maart 2012 hct Aanbcstcdmg-;Jocu
mcnl gcpublicecrd. Op basis van voorgenoernd document is ceo aanbestedingsproccdurc 
gc!:.tnn lll..t dod van deze procedure was hct sclcctcren \·an de bestc plannen \ oor ccn bc
!:.lcnd•g economisch systeem voor hct Markcnncer-Umcer. Dezc procedure /'.ag dus, 7:{' hc
gnJpl de VOG uit de gcl•penbnardc stukken, met op de uitvocring van hct plan noch np ccn 
cvcntuch.. <;uhc;idiering van het plan. 

{o) Ver'>chillendc pantjen hcbbcn zich aangediend. r:r wcrdcn in llltaal 10 gek\\Uiiticccrde 
11\.t.cmhngcn in hct kader van dezc nunbC-;tedingo;prm:cdure nntvangcn. 

(7) Nutuurmonumentcn hceil cvenccns ccn ei,!!l.!ll plan mgedicnd. In dit plan Y.t:rd hct proJect 
de Marker Wadden gcprcscntecrd. Natuunnonunt~.:nten heeft cchtcr ervoor gckozen om nid 
dcd tc ncmen a:m de \Oorgeno~·mde aanbcslcdingspr,lCcdurc. Uit de gcopcnbaardt: ... wJ..J..en 
kan 111ct ccn redelijke verldaring gevondcn v.ordcn voor dcze kcu/c. OesalnicLlcmin b dctc 
gang v:m .1.al-.c:n d~1ur 11\\ miui~teric gt·a~cept~erd . 

ll<..:urncnt 1~ 1 Htn hc1 \\oh·l>c~luit d d ·.B arnllO U, p.! 

r f 

I 
'I 



- .~ 
• ,(D 

I 

.-...J 
I 

!V 
:<D 
..• ~ 
·,w 

VERENIQINQ GELUKBERECHTIOINQ ORONDBEZITIERS 

(8) Dit heeft tot gevolg gehad dat (het plan van) Natuunnonumenten, in tegenstelling tot (het 
plan van) andere deelnemers, niet onderhevig was aan de regcls en voorwaarden die zijn 
gesteld in bet voorgenoemde Aanbestedingsdocument. Dit gegeven is opmerkelijk aange
zien hiennee discriminatoir is gehandeld ten opzichte van de andere deelnemers. De onge
lijke bebandeling heeft zicb inmiddels onder meer hierin geuit dat bet inte11ectuele eigen
domsrecht op bet ontwerp van de Marker Wadden bij Natuunnonumenten berust.3 Dit in 
afwijking van artikel 6.2 van bet Aanbestedingsdocument waarin is bepaald dat het intellec
tueel eigendom van de ingediende plannen bij de (formele) opdracbtgcver (de provincie 
Flevoland) berusl 

(9) De ongelijke behandeling van marktpartijen is in strijd met bet beginsel van gelijkberecbti
ging en dus ook in strijd met de voorgenoemde toezegging dat gelijkberechting het uit
gangspunt zal zijn bij het natuurbeleid. 

De toelcenning van de ogdracht om de Markel' Wadden als wel'k te realiseren 

(I 0) Het gebrek aan gelijkberechtiging heeft zich in de tweede fase voortgezet. Er moest een 
partij gevonden worden om (de eerste fase van) het plan de Marker Wadden uit te voeren. 
Vanuit bet aanbestedingsrecht bezien was bet houden van ecn aanbesteding voor de realisa
tie van de Marker Wadden als werk de juiste optic. Dit wordt evenecns aangeven in een 
memo van het ministerie van lnfrastructuur en Milieu d.d. 23 januari 2013:4 

Een alternatlef hlcrvoor zau kuanan al)n am de tealbaua 111111 de Marllai'WIIddan 
els wertc Dan tc besteden. Aanbastadii1&Stechte11Jk Is dlt vanzelfstlft)cend e~n 
zeer robuuste oplossJns. 

(11) De aanbesteding was ecbter geen haalbarc optie en wet (voomamelijk) omdat bet intellec
tuelc eigendom van bet plan om de Marker Wadden te realiseren bij Natuurmonumenten 
berust:5 

(12) 

Hat voorpando llctellent dat aanbestedlna Vln he1 antwerp van Marlcer
waddllll nlc!t Icon worden aanllestHd ldaar RWS) mnder aen realllnl vaor 
dlt lntelli!QUele ellendom. 

Het ministerie van lnfrastructuur en Milieu was derbalve 'gedwongen' om een optie te 
verkennen waarin Natuunnonumenten een hoofdrol speelt in de realisatie van de Marker 
Wadden. Deze optic is uiteindelijk, zo valt uit het voorgenoemde memo' in samenbang met 
de Intentieverklaring Marker Wadden7 af te leiden. gevonden in ecn samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, Natuurmonumentcn en mogelijk andere deelnemers. 

Docwncnt (JS) van hct Wab-bc:sluit d.d. 2J epril2013, p.2. 

Idem. 

Idem. 

Document (35) van hct Wo!Hcsluit d.d. 2J april lOll, p.J. 

Dotumcnt (36) van hct Wob«sluit d.d. 2J aprillO 13. 

3 
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( 13) De keuzc \oor dczc optic heefi geresultcerd in under mecmrtikel 3 lid 3 van de lntcnticver
klaring Marker Wadden. Dit lid luidt als volgt: 

l'tlltrJcrr Vu<mcn rncl l.:!nM,'IX;.RW ARAA.M ccn l!llbilll4'f!J<"tteii llndtl rt•i(JUtg """ 
f.liltuiJm>Or.urn .. nrrn om toe ck wmcnwt>rkrnqsoll('t~enltorn>t te J,cmr:rr 

( 14) Naluum1onumentcn krijgt in feitc dus ecn hoofdrol bjj de n:alisatie van de Marker Wadden. 
De hoolarol is nict op oa!>i!; van ccn transparantl' en open procedure toeucdeeld (maar voor 
cen g:root dcd hct rcsultnat van het lcit dat Natuunnonumcntcn tocge~1aan werd om, in tc
gcnstelling. Lot andere portil:ulicren, hnar plan in tc dicncn scparoat Vllll tic aanbe:.tedings
pmccdure als gevulg van Mnrktuilvraag Ecologic RRAAM). Andere potcntielc gegadigdtm 
hcbhcn nict de kans gekregcn om hun interesse voor de uitvoering van het project de ·Mnr
kcr. Wadden 1-cnbaar te m;1ken. Als gevolg hicrvnn is cr nici vold:mn aan de trnnsparantic
vcrplichting die ingcvolge hcl (Europc'i~) aaube'itedingsrccht en artikelen 49 en SCi V\VEli 
gr.:ldt Evcnccnc. is, znab eerdcr ~anstipt, nict voklmm hct bcg.inscl \·an gL"'tjl..bercchtiging. 

( 15 l De denlc lase hctrdl het tockcnm:n van de behccrrol (met de daarbij hon.:nde zcggl.!nschap) 
en subsidies unn Natuunnonumcnh:n. Er b op dit punt sprukc van strijdigheid met het bc
ginscl van gclijkbcrechtigingen dc trdnsparantieverplichting om dezclfdc rcdcnen uls :.rojubt 
uitccnge?d: de behcerrol en de :.ubsidies 7ijn toegckcnd zondcr dat andere particulicrcn in 
de gclegcnhcid zijn gcstcld om middcls een open en transpamntc proct:t.lure hun projectcn 
l'll initiaticven tc prescntercn. 

(I o) De tocgckcnde bchccrrol aun Natuurmonum~ntcn t.nl cttoc kitlcn dat ook J<.: .tcggcn:,.;hnp 
over de Mnrher Wuddcn (gcdcdtc.:lijh) uvcrgcdragcn wordl nnn Nmuurrnonurm:ntcn Er 
W\)rdcn in dit vcrbnnd t\\eC optics ovcmogen, namcli,ik het aangnan vnn cen bchccrovcr-
t:cnkomsl or crfpachtuitgiftc :11 

• 

Het ll•JI{ (RWS) he.ell \ICitS.Ch!llcrrdo otrue3 om d<J JC99ei\Sti'HlP CN «< liC~ QOCI•<I over 
to dtao~:~~ll4n Hllwvrmoovmtmt~"; vt;~,ha: Olll'1~3.ih lli, ·ea, DafU!erovoroen~omDI 
at vte t:li e:rGntlttultalfu:l RWS 1s zelf oovoe9!1 e-c11 bel1<:>eroY~omst aJ tt! 
SIUIIl!n ln het g~ol '>'DII \l<(pOCtlt, ri'ICillft>Citt hat rWOS een llltgllto ~<\ hat OP!Itellen 
vnn d~ 0'fpacht\looMaalu~n 

( 17! Oat dc1.c: tHCI! oplit-s in \lrijd 7i,in met de tl'unspamnticvcrplichting en het hcg.ithcl \.lilt 
gd ijl-.bcn:chtiging \Wrdl ondcrkcnd in de door hel mini ... tcrie van lnl'rastruduur en \tlthcu 
gcopenhnardc stukl-cn: 

l, PJ~ -l • i-lh·t•f',tlt~fl!lf! '\i~f~f ,i.nM•q. r·~ ~ t tlllt\I.~J'I tJ1(j .,. ,,,, t.h: ~1 .,tr-, .J\Jdf...ot1 . (;i't I 

('r , nr! J).l..il!..l:! =~Mtt:: •1.11 th1111.~~1d ! Jlit h!! '" p,r,t ,,, rft .. ~:'lrtlh!-~fjlc.t'L 1 r\11 HW 

•hJ,ftt• ~•'" t?ffp.,tllt l ~yo·11 l't.'fl lllolrkl!l•l:l.,rru I,)Ht!l I'I"'Jklt· htc l!en nnrl t•Pl •·II 

.. rt en L...!tt u • tq~legt! \l'.iOrdrn al~ rue; ;r~n:pur#lnl (l:lt!\tulten lit1H ld4'tr• p • .... , 

{ 18) Un d~ dt,or uw minstcric en hct mini-;h:ric van lnfrac;t.mcluur en milieu g.e"penhaard~ 
'>tukkcn hlijkt vcrdcr 111el uJ. en LO J" wcll-.e, mnalrl!gekn tm tnini5tcrie ncernt om lc 
vm,rhmncn t.lat Natuurmonumcntenovcrgccompcn'\c~rd w1)rdt. Vl10r tie aanlcg en hct hchecr 

l)(ll.um~nl (f1) v 111 hct Wnh-be~lurt d d ., ~ .rpnl20l I p I 

-I 
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\an de Marker Wadden. Het gevaar dat Natuurmonumenten ovcrgccompen!>ct·rd \\tlrdl 
hc.,taal ondt.>r meer: 

Omdat hcl erfpachtrel.!hl of hct rccht op bchcer up de {tc rcaliscrcn) Marker 
Wadden cconomisch zccr wanrdcvol is. De kans .is groot da\ dit rccht onder de 
marl-.twaardc wordt gcschat. 

Omdat het cxp\oitercn van de Marker Wadden Natuurmonumcntcn wins! kan 
oplcvcrcn indicn zij op de Marker Wadden t.:conomischc activiteitcn gaat 
onderncmen. 

( >mdat de steun van uw minist~ric crtoe leidt dat Natuunnnnumenten makkelijkcr 
(du!> ond~r normale marktvoorwllnrden) leningen en fondscn krijgt. f>it is llOk in 
de door ht..1 ministcric van lnfraslmctuur en Milieu geopcnbaarde stukken 
ondcrJ..cnd: ., 

,~ I ~e!\ alt~. { IO~g~~nl\ Nafuormnf\umenu~ n; lTUS I \.1 ~>1 1 :: \l'l t~~ l 1 j UC:f1 J\00•'(! r·~ t()fJ(i;t'kt~nl!t• t!'; rn.lit.t'!.!l1 lfw"(Jt{H tih'• 

r:,t;~~~~ ~111$ 'tris.;~cnn<Wf1V' nm i!rtdt!t ~~ tfli!'111 :c I.Jh .'n J.!i-1'1~hn,.~~' • .HlV"It'i nvt!thr.itJ u!~~ ~,,, .... u~.~~ ~uruJeli /Ht!P'I 

011~ .,.,. li<' tali>! "10f!H•n .,,., rif' t•utd)i'\ .l.lll el~aar lf: <"lOJWn. np "'Jtli!fl!?,f' w;,:!' ll<il nlP-t>rdN!' \it">•''"" 
Ff rl~11 i wtJtdL'r'l Nd lUurolununl•"'l'tt-n t'i !i.:hlll l•i ;)l ler~~' '' tt!£f 'fl\ !i.'l. t'Mrlr' (h)k ·1oor \-"lUll w~rdt ti.J-\r t!t?li 

k:J:~dit~Con~wie n;' v,-; rwar.ht 

( I 9) Daaruoor drcigl er ccn strijd tc ontstaan met het '\taatsstcunrecht. Voorgen11cmde 
ovcrcompcnsatic, die op basis van de gcopenbmmlc stuJ..J..en nict uitge.,loten lijkt tc t.ijn, 
zou namclijk staatssteun in de .tin van artikel I 07 VWEU constitueren. Zij i'> derhalve 
onrechtmatig tcnzij de Europcse Commissi\: haar goedkeurt (artikel I 08 V\VEU). 

Omc/usie en t•erzoek om mulere in(ormatie 

(:!0) Uit het voorrlfgc~andc blijkt dal hct vcrmocdcn Vcln de VGG, dal gang van 7aken rondom d~ 
Marker Wadden in strijd is met de l'oezegging,inhouclcnde dat gclijkbcrechtiging. in hct 
natuurbclcid voorlnnn hct uitgangspunt 1.al zijn en dat het voortrckken van terrcin 
bchen:ndc orgonisatics tot hct vcrlcdcn bchoort., gcgrond is. Dczc strijdiglteid hccft ;rich 
\'i)orgcdann in aile drie f.1sen die hi~rbuven uite~:nge.tct. zijn. De transpnrantievcrpliehting is 
IS zowclm ln-.c 2 als in lase 3 geschonden. 

(21) De V(,{J J..an zich niet vcrenigcu met dcze schcnclingcn \'an het begin~cl van 
gclijkhcrcclttiging en de transpamntievcrpliching. o~·k drcigt het staatssteunre~.:ht 
gc<;chondcn tc worden omdnl. uit de geopcnbaarde stukken, nict hlijkl dat uw mini~terie 
maatregclen necmt om overcompcnsmic van Nauurmonumentcn tc voorkomen. Orang 
vcmccmt de VGG hoe U\V ministcric voorncmens is om nadcrc !>Chcndingcn van ltd 
bcgm;,l'l van gelijkhcrcchtiging en de transpnranticverplichting en de dreigendc ~chcnding 
van bet .. ta:l\!>tcunrccht tc v<'l~lrl.omcn. Daartt'IC stclt zij de volgendc vragcn: 

Welke maatrcgelcn tult u ncmcn len cmde te hcwcrJ..stclligcn dat ook andere 
particulieren dednemen rutn de s.tmcm\erkangsovcreenkomst 'tcn b~hot:ve van de 

llu~·umcnll'l.!) van lltl Wol:>-hesluolllll ~ l ap1 d 11111 Jl 2 



VI Ill NIWNCo toiiiJKBI Rl (II II(,JN(, CrRONI)flf/1 rll R\ 

rcalir;c:rmg van de Marker Wadden? Lullcn dl!zc particulieren middcls ccn open 
en transpanmte procedure gesclcctccrd wordcn'J 

Wordt cr. en zo ja hoc. door u" nunic,knc Cr\ oor gcwaakt dat 
Natuurmmmmentcn. cen markcnnfonne prijs betaalt \ oor de Ill bchcer of in 
crlj>."lcht ovcrgedmgcn grondcn? 

Hoc voorkomt uw ministcrie dat Natuurmonumcnten in het algcmeen win\t ntl!ak.t 
ale, gcvolg van hct project de Marker Wadden'! 

l>c VG{, \cmecmt graag binncn vier wckcn uw renclic op dczc bncf en op het vcr1oek om nadcrc 
tnlonnutiL 

dr~ . Dcnc 0. Um1er 
v1 )~w.ritter 



retour van STAATSSECRETARtS 

d.d :16{'=(-{13 

Ministerie van Economische Zaken 

TER INFORMATIE 

Aan de Staatssecretaris 

nota 

P;uarenroute 
Paraal 

Dn. HRE 
~I deparaa f 
Plv Or N&B 

5Bil-panaf 

Aanleldlng 

Na rkerwadd en 

Paraaf 
A _ .• r 

DGNR 
Medepara•f 
DorFEZ 

Paraat 

~le• paraat 

De voorbereidtngen tussen Rtjk en Natuurmonumenten over een 
samehwerkingsovereenkomst met betrekking tot de eerste fase van het project 
Markerwadden is volop gaande . Met deze nota wil rk u informeren over de stand 
van zaken .. 

Dlrectoraat-generaal Natuur 
a. Regfo 
Dlrectle Reg•o en Ruirr.ti!lljke 
Eccnomle 

Auteur 

Datum 
g f\111 2013 

Kenmerk 
DGNR·RRE I 1J l21318 

BM 13121321 

Kople aan 
MTRRI! 

Bljlage[n) 

' 

Op dtt moment Is beslurtvormrng nog niet a an de orde. Wei dient zich een aantal 
vragen aan waarover aan rljkszijde afstemming nood~akelijk is. Op 15 augustus 
vlndt nader ambtelijk overleg plaats. Concrete voorstellen kunnen snel daama ter 
beslu ltvormtng a an u worden voorgelegd. 

Stand van zaken 

Bu.k en Natuurmonumenten zijn het eens over de volgende punten: 
Partijen storten de beschikbare middelen in het Natlonaal Groenfonds, 
geldstromen lopen dus niet via Rijkswaterstaat (RWS). 
Naast natuur zal recreatie een duidelijker plaats krijgen in de eerste fase 
van het project. 
Er worden biJ de uitvoering geen hogere verphchtmgen aangegaan dan het 
op dat moment beschikbare budget. Risico's worden nader uitgewerkt en 
krijgen een plek In de uitvoeringsovereenkoms~ ontvanQen BBR 
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re.to~., retour van STAATSSECRE]'ARIS 

d.d .. d.d. : ~i\511~ 

Ministerie van Economische Zaken 

TER BESLUITVO~MJNG 

Dlrectoraat-generaal Natuur 
&Reglo 

Aan de Staatssecretaris 

nota 

Pararenroul<' 
Par•ar 

Dlrec;teu R. ~ ~ 

Mede~ara~f 

BB -paraar 

Aanleldlng 

Project t'larkerwadden 

Purailf 

OGN&P. 
M!!de~·~ar 

Paraaf 

~lcdaparaaf 
£ ~1"1 I ,,..,. • 

De organisatte en werkwljze van het project Markerwadden beglnt vorm te kn]gen 
en vraagt om nadere besluitvormlng. In deze nota wordt u een beslutt voorgelegd 
over de verantwoordelijkheld van het mlnisterie van EZ. 

l<ernpunten 

• Voorgesteld wordt dat EZ op hoofdhjnen stuurt op het project. Oat wll 
zeggen dat we "aan de voorkant" betrokken zijn bij de formulenng van 
doelstellingen en de wljze waarop uitvoerlng wordt georgamseerd, 
tnduslef de omgang met rlstco's. 

• De uitvoerlng van het project wordt In handen gegeven van een 
uitvoeringsalliantie van RWS en -atuurmonumenten. Dit past btj de rot 

)Van NM als initiator en trekker van het project en bij de 
verantwoordelijkheid van RWS als beheerder van het gebied. 

• Zo mogelijk wordt DLG en Groenfonds een rol gegeven biJ de uitvoenng 
• De b1jdrage van EZ aan het project wordt gemax•meerd oo 15 min. ~ 

Olrectle Regie en Ru,mtehjke 
Economle 

Auteur 

Datum 
22 augustus 20 13 

Kenmerk 
OGNR· RRE I 13145467 

' 8 '4 13145490 

Kople aan 
I-1TRRE 

Bljlage{n) 
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Ministerie van Economische Zaken 

Q~).) E. E.:\tlu2h.l \N c. 
TER BESH:JfFVeR:MI-NG-

.. .. •• aat-generaal Natuur 
llo Reglo 

Aan de Staatssecretaris Olrectie Reg o e P. • mlelljke 
Econom e 

Auteur 

T 070 BBB 31' -

Datum 
27 maart 2014 

nota Kenmerk 
samenwerklngsovereenkomst Marker Wadden DG~IR RRE: /14 15 51 5~ 

BM 14055205 

Kople aan 

Parale nroute 
Paraaf Darn;of Paraar 

Plv directeur RRE Wnd. DG N&JI 
M~depa raaf ~ledeparaaf l~edepara~f 

~ N FE<: 
eaR paraar 

Aanlelding 
De afgelopen maanden Is door het Rijk, provincie en Natuurmonumenten hard 
gewerkt a an de uitwerking van het natuurplan Marker Wadden. Dit heeft geleid tot 
nadere afspraken die zijn opgenomen m een viertal overeenkomsten. Om te 
kunnen starten met de uitvoering en het benaderen van de markt worden deze 
aan de betrokken bewlndslleden voorgelegd ter ondertekening. EZ ondertekent 
aileen de samenwerklngsovereenkomst, deze bevat ook afspraken over de scope 
van het project. De minister van lnfrastructuur en Mtheu en de minister voor 
Wonen en Rljksdlenst hebben reeds de overeenkomsten ondertekend. 

Het rijk heeft € 30 min. toegezegd, waarvan 15 min. vanuit EZ. Conform de 
afspraak die u hierover met hebt gemaakt bent u medeopdrachtgever 
van de eerste fase Marker Wadden Dit opdrachtgeverschap is ook als zodamg 
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Het opdrachtgeverschap brengt 
het accepteren van· een eventueel restrisico met zrch mee. Rrsicobeheersing rs dus 
van groat belang, in art. 9 van de overeenkomst zt]n daarvoor wa;;~rborgen 
opgenomen. 

Bljlagen 2 

Bij de start van de uitvoering Is €50 min. beschikbaar. De scope van het project is 
hierop afgestemd. De uiteindelijke ambitie van het project llgt op 75 min. Gestart 
kan worden met een scope van SO min. omdat ook daarmee een waardevol ontvangen BBR 

project (natuurelland van 300 ha) gereallseerd kan wor.den met een posltleve 
bijdrage aan de ecologlsche doelen. 
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Dlrectoraat-generaal Natuur 
& Regia 
Oirectle Reglo en Rulmtelijke 
Economle 

Kenmerk 
OGNR·RRE 114055196 

Ad. A2. 
EZ en I&M hebben januari 2013 Ieder een bljdrage van C 15 min. toegezegd 
(naast de €: 15 min. van de Postcodeloterij) onder de voorwaarde dater 
aanvullende middelen beschikbaar komen. 
Daarbij is aangegeven dat met de uitvoering begonnen zou mogen worden zodra 
€ 60 min. beschlkbaar was. 
De provlncie Aevoland heeft zich aangesloten als samenwerkingspartner en is 
bereld tot een bijdrage van C 3,5 min. (C 1 min. per direct en ( 2,5 min. als 
lnspannlngsverpllchtlng). Natuurmonumenten draagt aanvullend ( 1,5 min. blj en 
staat garant voor het lnspannlngsbedrag van ( 2,5 min. van de provlncie. 
Daarmee komt het nu beschlkbare budget totaal op € 50 min. 
Met dit budget kan een natuureiland van circa 300 hectare worden gerealiseerd en 
een omringend onderwaterlandschap met sllbgeulen. Het elland is toegankelljk 
voor mensen. Het resultaat Is duurzaam in stand te houden en te beheren. Deze 
omvang leldt tot nieuw voedselgebled voor vogels, paal- en opgroelgebied voor 
vis en onttrekking van circa 10% van het totale volume aan slib In het 
Markermeer. Tevens wordt in de praktijk ervaring opgedaan met het toepassen 
van lnnovatieve waterbouwkundlge technieken (o.a. bouwen met sllb). 
De doelstelling van Natuurmonumenten voor de eerste fase Marker Wadden Is en 
blljft om ultelndelljk te komen tot een scope van C 75 min. (een natuureiland van 
drca 500 hectare). - · 

In de overeen1eomst Is opgenomen dat de streefwaarde voor de eerste fase Marker 
Wadden circa 500 ha. is, waarvan inltleel circa 300 ha. gezien·het beschlkbare 
projectbudget. De aanbesteding wordt zo lngericht dat blj het beschlkbaar komen 
van aanvullend budget de lnltlele scope eenvoudig kan worden uitgebreid. De 
rljksbijdrage is gemaxlmeerd op ( 30 min. 
U wordt geadviseerd In te stemmen met de start van de ultvoerlng van het project 
met een scope van €: SO min. Macht het onverhoopt blj (SO min. blljven, dan 
wordt een bestendlg project gereallseerd met een positief effect op de 
natuurontwlkkellng, een bijdrage aan Natura-2000 en een eerste stap gezet op 
weg naar een toekomstbestendlg ecologisch systeem in het Markermeer-Dmeer 
(tezamen met luwtemaatregelen Hoomse Hop en aanleg van vlspassages). 
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Ad B 
De samenwerkende partljen kunnen zich vinden in de uitgewerkte afspraken. Ook 
Gedeputeerde Staten Aevoland zljn akkoord {beslult GS 11 maart 2014), maar 
geven aan pas na lnstemming van Provinclale Staten te kunnen ondertekenen 
(gepland 28 mel). In PS worden geen problemen verwacht. De overige partljen 
(I&M, BZK/RVOB en Natuurmonumenten) hebben de wens ultgesproken nu tot 
ondertekening over te gaan, om dlt traject duldelijk af te slulten en geen ruimte te 
Iaten voor dlscussie. Bovendien Is de uitvoeringsorganisatie klaar om de 
marktbenadering te starten . Natuurmonumenten en de ministers Schultz en Blok 
hebben lnmiddels getekend . 
Daarom wordt u gevraagd de Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De 
overeenkomst treedt In juni in werklng nadat de laatste handtekening is gezet 
door de provincie Flevoland. 

Dlrectoraat-generaal Natuur 
&Regio 
Dlrectie Reglo en Rulmtelljke 
Economle 

Kenmerk 
DGNR·RRE I 14055196 
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Bijlage 2 lnventarisatielijst 

Nr. Datum Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger 

EZMW01 28-06-13 Mail Stuurgroep Markerwadden nlet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW02 8-07-13 Vereniging gelijkberechtiging grondbezitters openbaar VGG EZ 
valt deels niet onder de reikwijdte van het 

EZMW03 9-07-13 Nota Marker Wadden deels openbaar verzoek, art 11, art 10-2e EZ EZ 
valt deels niet onder de reikwijdte van het 

EZMW04 22-08-13 Nota project Marker Wadden deels openbaar verzoek, art 11, art 10-2e EZ EZ 
Mail Agenda en bijhorende stukken t.b.v. overleg stuurgroep 

EZMW05 28-11-13 sovk Marker Wadden 28-11-13 niet openbaar art. 11 NM EZ 

Mail terugkoppeling overleg stuurgroep sovk Marker Wadden 
EZMW06 29-11-13 28-11-13 niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW07 10-12-13 Mail restrisico Marker Wadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW08 13-12-13 Mail nota makerwadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW09 14-01-14 Mail concept-verslag stuurgroep Markermeer-IJmeer 13 dec 2013 niet openbaar art. 11 NM EZ 
mail Agenda en stukken stuurgroep sovk Marker Wadden 13 februari 

EZMW10 10-02-14 2014 niet openbaar art. 11 NM EZ 
Mail Concluderende workshop_ontwerpend onderzoek zone 

EZMW11 19-02-14 Markerwadden/Houtribdijk niet openbaar art. 11 DGRW EZ 

EZMW12 25-02-14 Mail Ondertekening overeenkomst Marker Wadden niet openbaar art. 11 I&M EZ 

EZMW13 5-03-14 mail Stuurgroep Marker Wadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 
Agenda en stukken overleg stuurgroep Marker Wadden 13 maart 

EZMW14 7-03-14 2014 niet openbaar art:ll NM EZ 

EZMW15 11-03-14 mail Marker Wadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 
valt deels niet onder de reikwijdte van het 

EZMW16 27-03-14 Nota Samenwerkingsovereenkomst Marker Wadden deels openbaar verzoek, art 11, art 10-2e EZ EZ 

EZMW17 2-04-14 Nota restrisico Marker Wadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 
mail Presentatie informele bespreking lancering Marker Wadden top 

EZMW18 3-07-14 10 risico niet openbaar art. 11 NM EZ 

EZMW19 7-07-14 Mail Rijksvastgoed Flevoland niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW20 24-09-14 mail: Ondertekenen A6 LIFE Markerwadden met intentie tot RPF niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW21 15-10-14 mail getekende communicatiestrategie niet openbaar art. 11 NM EZ 

EZMW22 16-10-14 mail Terechteringsbesluit Eerste fase Marker Wadden niet openbaar art. 11 EZ EZ 

EZMW23 28-01-15 Concept notulen stuurgroep Marker Wadden 18-12-2014 niet openbaar art. 11 I&M EZ 






