
Gedeputeerde Staten '; reoo, 
Provincie 

Ze e ta n d 

bericht op brief van: 	12 mei 2016 	 Stibbe Advocaten 
t.a.v. mr. C.N.J. Kortman 

uw kenmerk: 	 Strawinskylaan 2001 
ons kenmerk: 	16012084 	 Postbus 75640 

1070 AP AMSTERDAM 

afdeling: 	 Juridisch, Inkoop en Subsidies 

bijIagn): 	 2  

behandeld door: 	JIS 

doorkiesnummer: 	0118-752112 

onderwerp: 	 Beslissing op klaagschrift van 11 mei 2016 inzake uitblijven 
reactie op sommatieverzoek d.d. 1 maart 2016 

verzonden: 	, 	
min 

Middelburg, 23 augustus 2016 

Geachte heer Kortmann, 

Bij schrijven van 11 mei 2016, heeft u klacht ingediend tegen het uitblijven van een reactie op uw brief van 
1 maart2016. 

De klacht is op 19 juli 2016 behandeld tijdens een (openbare) zitting van de klachtencommissie. U heeft geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw klacht toe te lichten aan deze commissie. Naar aanleiding van 
de stukken en het verhandelde ter zitting heeft de klachtencommissie advies uitgebracht. Dit advies is als 
bijlage bij deze brief meegezonden. Wij hebben besloten, conform het advies van de commissie uw klacht 
ontvankelijk te verklaren en alle klachtonderdelen ongegrond te verklaren. 

Op 1 augustus 2016 bent u geïnformeerd dat vanwege het zomerreces van gedeputeerde staten de afdoe-
ningstermijn helaas overschreden zal worden. Daarbij is aangegeven dat de verwachting is dat wij uiterlijk 
25 augustus 2016 op de klacht reageren. 

Wij wijzen u er op dat, wanneer u het niet met deze conclusie eens bent, u de mogelijkheid heeft een schriftelijk 
verzoek in te dienen bij de Nationale ombudsman tot het instellen van een onderzoek naar de wijze waarop 
de provincie Zeeland zich jegens u in een bepaalde aangelegenheid zou hebben gedragen. Het adres waar  
uw verzoekschrift naar toe dient te zenden is: 

Nationale ombudsman 
Postbus 93122 
2509 AC Den Haag 
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Voor meer informatie over de te voeren procedure en over de voorwaarden waaronder u een klacht kunt 
indienen, verwijzen wij u naar de internetsite van de Nationale ombudsman: www.ombudsman.nl  of naar het 
telefoonnummer: 0800-3355555. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 

drs. J. Daane RA, waarnemend secretaris 

Bijlagen:  
1. Rapport van bevindingen van de klachtencommissie case 2016.05003 
2. Verslag van de hoorzitting van de klachtencommissie case 20 16.05003 

Behoort bij brief d.d. 23 augustus 2016 met ons kenmerk: 16012084 
van de afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies 



16011128  

Aan gedeputeerde staten 

Case: 2016.05003 
	

Middelburg, 19/07/2016 
Ons kenmerk: 16011128 

	
Verzonden: 28 JULI 2016 

Onderwerp: Rapport van bevindingen van de klachtencommissie inzake de klacht van Stibbe advoca-
ten en notarissen namens cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters. 

Geacht college, 

U treft bijgaand het rapport van bevindingen van de klachtencommissie aan inzake de klacht van 
Stibbe advocaten en notarissen namens cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, als-
ook het verslag van de gehouden hoorzitting op 19 juli 2016. 

Uw reactie op de klacht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 17 augustus 2016 aan klager te wor-
den toegezonden, waarbij u het rapport van bevindingen en het verslag van de hoorzitting meezendt 
en de mogelijkheid tot het instellen van nader onderzoek door de Nationale ombudsman vermeldt. 

Het secretariaat van de klachtencommissie ziet ten slotte graag een afschrift van de reactie op de 
klacht tegemoet. 

De klachtencommissie, 

namens deze, 

I' 	N.M. de Bruijne, secretaris. 



Case-nummer: 2016.05003 Documentnummer: 16011128 

Rapport van bevindingen van de klachtencommissie inzake de klacht van Stibbe advocaten en 
notarissen namens cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters van 11 mei 2016 
inzake het uitblijven van een reactie op een sommatiebrief van I maart 2016. 

1. De zaak 
Stibbe advocaten en notarissen heeft, namens cliënte de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters 
(hierna: klager), op 11 mei 2016 een klacht ingediend bij het college van gedeputeerde staten van 
Zeeland (hierna: college). De klacht betreft het uitblijven van een reactie op de brief van klager van 1 
maart 2016 waarin het college wordt gesommeerd de rente over de onrechtmatig aan de Terreinbehe. 
rende Organisaties (hierna: TBO's) verleende staatssteun terug te vorderen, 

2. De klacht 
Samengevat voert klager het volgende aan: 
1. Het college heeft klager pas op 22 maart 2016 een ontvangstbevestiging van de sommatiebrief van 
1 maart 2016 gestuurd. Een responsief en goed functionerend bestuur behoort aanzienlijk sneller de 
ontvangst te (kunnen) bevestigen; 
2. Er is ten onrechte nog niet inhoudelijk gereageerd op de sommatiebrief van 1 maart 2016. Het col-
lege heeft tot nu toe niet aangegeven of het voornemens is om tot terugvordering van de rente over te 
gaan. Evenmin blijkt uit de reactie van het college waarom coördinatie met andere overheden noodza-
kelijk is en waarom deze coördinatie het zo lang uitblijven van een reactie rechtvaardigt; 
3. Het had op de weg van het college gelegen een termijn te noemen waarbinnen de Vereniging Ge- 
lijkberechtiging Grondbezitters (hierna: VGG) een reactie kan verwachten. Het college neemt nu een 
ongelimiteerde tijd om te reageren. 

In het licht van voorgaande verzoekt klager om de klacht gegrond te verklaren en in het bijzonder om: 
- te erkennen dat het college te laat de ontvangst van de sommatiebrief heeft bevestigd; 
- te erkennen dat het college ten onrechte nog niet inhoudelijk heeft gereageerd op de sommatiebrief; 
- een termijn te specificeren waarbinnen klager een reactie kan verwachten op de sommatiebrief; 
- toe te zeggen dat in de toekomst wel tijdig op correspondentie gereageerd zal worden door het colle-
ge. 

3. Ontvankelijkheid 
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bevat bepalingen over de behandeling 
van klachten. Op grond van artikel 9:1 Awb heeft iedereen het recht om bij een bestuursorgaan te kla-
gen over de wijze waarop dat orgaan of een onder de verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzame 
persoon zich in een concrete situatie jegens de klager of iemand anders heeft gedragen. 
Artikel 9:4 Awb geeft aanspraak op de behandeling van een klacht volgens de regels van afdeling 
9.1.2. als de klacht aan enkele vereisten voldoet en luidt als volgt: 
1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de 
vereisten van het tweede lid, zijn de artikelen 9:5 tot en met 9:12 van toepassing. 
2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c, een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht. 
3. Artikel 6:5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Klager heeft een ondertekende klacht ingediend, gedateerd 11 mei 2016, welke is ingekomen per fax 
bij het college op 11 mei 2016 en op 12 mei 2016 per post. De klacht bevat de naam en het adres van 
de indiener en een omschrijving van gedragingen waartegen de klacht zich richt. 

De klacht voldoet aan alle in artikel 9:4, tweede lid, Awb genoemde vereisten. De klacht is derhalve 
ontvankelijk. De artikelen 9:5 tot en met 9:12 van de Awb zijn van toepassing. 

Artikel 9:8 Awb 
1. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een 
gedraging: 
a, waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de artikelen 9:4 en 
volgende is behandeld; 
b, die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 



c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden, 
d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet 
tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld; 
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie 
dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of, 
t. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van Justitie of een 
vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van 
een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van Justitie 
of een vervolging gaande is. 
2. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager 
dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 
3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 9:12, 
tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Een gedraging is een ruim begrip, te denken valt aan uiteenlopende onderwerpen, zoals onheuse be-
jegening, lang moeten wachten op mededelingen,  etc.  Algemene klachten over het beleid of uitvoering 
van het beleid hebben dus geen betrekking op een gedraging. Verder moet het gaan om een gedra-
ging jegens iemand; de klager zelf of een ander persoon. De desbetreffende gedraging kan betrekking 
hebben op een feitelijke handeling maar ook op een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke rechtshan-
deling. 
In voorliggende zaak is sprake van een klacht die in behandeling wordt genomen door het college. Het 
onderwerp van deze klacht betreft gedragingen van een bestuursorgaan dan wel een ambtenaar of 
bestuurder die onder verantwoordelijkheid van dat orgaan werkzaam is. 

4. Klachtencommissie en gehouden hoorzitting 
Op 26 maart 2015 is het Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland 2015 (kenmerk 
15001638) vastgesteld. Hierin is bepaald dat afdeling 9.1.3 van de Awb in aanvulling op afdeling 9.1.2. van 
de Awb zal worden gevolgd. Dit houdt in dat een onafhankelijke commissie is ingesteld die belast wordt met 
de behandeling van en de advisering over klachten. De klachtencommissie heeft klager en het college in de 
gelegenheid gesteld hun standpunten toe te lichten tijdens een hoorzitting gehouden op 19 juli 2016. Alleen 
het college heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Verwezen wordt naar het aangehechte proces-
verbaal van de zitting. De commissie heeft zich over de bevindingen beraden in de volgende samenstelling: 
de heer mr. M. de Hek (voorzitter), mevrouw mr. R.H. van Marie (lid) en mevrouw mr. H.C. Fraaij (lid). 

5. Overwegingen college 
Met het oog op de hoorzitting heeft het college een verweerschrift opgesteld. In het verweerschrift 
wordt ingegaan op de diverse klachtonderdelen. 

Allereerst benoemt de commissie de onderdelen van de klacht en vervolgens de reactie van het colle-
ge. 

1. Klager stelt dat het college pas op 22 maart 2016 een ontvangstbevestiging van de sommatie-
brief van 1 maart 2016 heeft gestuurd. Een responsief en goed functionerend bestuur behoort 
aanzienlijk sneller de ontvangst te (kunnen) bevestigen. 

Het college stelt dat het de ontvangst van de sommatiebrief bevestigd heeft bij brief van 22 
maart 2016 en daarbij direct heeft aangegeven dat het niet binnen de gevraagde twee weken 
zou kunnen antwoorden wegens de interprovinciale afstemming die nodig was. 

2. Klager stelt dat ten onrechte nog niet inhoudelijk is gereageerd op de sommatiebrief van 1 
maart 2016. Het college heeft tot nu toe niet aangegeven of het voornemens is om tot terug-
vordering van de rente over te gaan. Evenmin blijkt uit de reactie van het college waarom 
coördinatie met andere overheden noodzakelijk is en waarom deze coördinatie het zo lang uit-
blijven van een reactie rechtvaardigt. 

Het college stelt het te betreuren dat de beantwoording van de sommatiebrief veel tijd heeft 
gekost en voert twee redenen aan waarom de beantwoording zo lang op zich heeft laten wach-
ten. Ten eerste de afstemming binnen het Interprovinciaal Overleg (hierna: IPO) en ten tweede 
de (Juridische) complexiteit van de materie. 



Ten aanzien van de afstemming met het IPO stelt het college dat niet alleen het Zeeuwse col-
lege, maar ook de minister van Economische Zaken en de 11 andere provinciale colleges een 
sommatie hebben ontvangen van de VGG. De subsidieregeling waarop de sommatie betrek-
king had, had een looptijd van 1993-2012. In die periode werd de regeling aanvankelijk uitge-
voerd door het ministerie van Economische Zaken en pas na de decentralisatie vanaf 2007 
dooi' de provincies. Gezien de gezamenlijke betrokkenheid van deze 13 overheden bij dezelf-
de regeling, moest afstemming plaatsvinden over de beantwoording van de sommatiebrief. 
Ten aanzien van de (juridische) complexiteit stelt het college dat de sommatie van klager geen 
alledaagse is. Het betreft een sommatie om bij derden rente te vorderen, die verschuldigd zou 
zijn omdat de regeling reeds werd uitgevoerd voordat de Europese Commissie haar goedkeu-
ring hieraan had gegeven. De regeling is eind 2015 goedgekeurd. Gezien de grote impact die 
het vorderen van de rente zou hebben op de positie van de TBO's, verdient de beantwoording 
van de sommatiebrief een zorgvuldige voorbereiding, aldus het college. Daarnaast speelde 
nog dat inzake dezelfde materie twee zaken aanhangig zijn bij het Hof van Justitie in Luxem-
burg. Ook daarover moest volgens het college binnen het IPO afgestemd worden in hoeverre 
Nederland in die zaken wenste te interveniëren. 

De beantwoording van de sommatiebrief was ten tijde van het opstellen van het verweerschrift 
in procedure en inmiddels op 12 juli 2016 aan klager verzonden. 

3. 	Het had volgens klager op de weg van het college gelegen een termijn te noemen waarbinnen 
de VGG een reactie kan verwachten. Het college neemt nu een ongelimiteerde tijd om te rea-
geren. 

Het college betreurt dat de beantwoording van de sommatiebrief veel tijd heeft gekost. Gezien 
de afstemming die nu reeds heeft plaatsgevonden met de andere provincies en het ministerie 
van Economische Zaken over dit dossier, is de verwachting van het college dat in de toekomst 
geen (drie) maanden nodig zullen zijn voor beantwoording van correspondentie in dit dossier. 
Toegezegd wordt te streven naar een voortvarende en zorgvuldige beantwoording van corres-
pondentie van klager en daarbij redelijke termijnen te hanteren. 

6. Beoordelinq van de klacht 

Algemeen oordeel 
De commissie ziet zich voor de centrale vraag gesteld of de grens van behoorlijkheid is overschreden. 

De Nationale ombudsman heeft in het kader van dienstverlening door overheden behoorlijkheidsnormen 
opgesteld. 

De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in vier kernwaarden: 
- Open en duidelijk 
- Respectvol 
- Betrokken en oplossingsgericht 
- Eerlijk en betrouwbaar 

De commissie is van oordeel dat het college geen behoorlijkheidsnorm heeft geschonden. Hieronder zijn de 
diverse klachtonderdelen nader uitgewerkt. 

Oordeel per klachtonderdeel 

Ad 1: te late ontvangstbevestiging 
De commissie stelt vast dat de provincie Zeeland basis servicenormen voor haar dienstverlening heeft 
vastgelegd in het Kwaliteitshandvest Provincie Zeeland. Hierin is bepaald dat na ontvangst van een 
brief, de verzenden binnen twee weken een inhoudelijke reactie of een behandelbericht ontvangt. Een 
behandelbericht bevat de reden waarom directe afhandeling niet mogelijk is; de contactgegevens voor 
nadere informatie en de geldende afhandeltermijn. 

De sommatiebrief van klager is op 1 maart 2016 per fax bij het college binnengekomen en op 2 maart 
2016 per post. Het college heeft op 22 maart 2016 een ontvangstbevestiging verzonden. De commis-
sie constateert dat hiermee niet is voldaan aan de genoemde afspraak uit het Kwaliteitshandvest Pro-
vincie Zeeland. 



Uit de op de zaak betrekking hebbende stukken en het verhandelde ter zitting is het de commissie 
gebleken dat klager niet alleen het college aanschrijft omtrent de sommatie, maar ook de minister van 
Economische Zaken en de 11 andere provinciale colleges. Ter zitting heeft het college aangegeven 
ernaar te streven om binnen twee weken een ontvangstbevestiging te versturen. Het college stelt ter 
zitting vervolgens dat nu klager zowel tegen het college als de andere betrokken overheden procedeert 
en het college derhalve de beantwoording van alle op deze zaak betrekking hebbende correspondentie 
van klager afstemt met deze overheden, het niet mogelijk is gebleken aan de termijn van twee weken 
te voldoen. Het college had middels deze afstemming gezamenlijk een geldende afhandeltermijn willen 
vaststellen. Ten slotte heeft het college ter zitting gesteld dat toen bleek dat de afhandeltermijn niet te 
overzien was wegens de complexe materie van de zaak, het college de ontvangstbevestiging heeft 
verzonden, 

Gezien de samenhang met gelijksoortige bij andere provinciale colleges en de minister van Economi-
sche Zaken aanhangige zaken, acht de commissie het redelijk dat het college afstemming zoekt met 
de andere betrokken overheden omtrent de afdoening van de sommatiebrief en de daarvoor benodig-
de termijn. De commissie oordeelt derhalve dat de noodzaak tot afstemming een rechtvaardiging 
vormt voor het feit dat de ontvangstbevestiging niet binnen twee weken, maar binnen drie weken, op 
22 maart 2016, is verzonden. 

De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

Ad. 2. Inhoudelijke reactie op sommatiebrief 
De commissie stelt vast dat het college op 12 juli 2016 een inhoudelijke reactie heeft gegeven op de 
sommatiebrief van klager van 1 maart 2016. 

De commissie heeft reeds geoordeeld de afstemming met de andere betrokken overheden omtrent de 
afdoening van de sommatiebrief redelijk te achten. Daarnaast ziet de commissie in de stukken en het 
verhandelde ter zitting geen aanknopingspunten waaruit blijkt dat het college ten onrechte eerst op 
12 juli 2016 inhoudelijk heeft mogen reageren. 

De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

Ad. 3 Benoeming reactietermijn 
De commissie stelt vast dat het college in de ontvangstbevestiging die op 22 maart 2016 naar klager is 
verzonden, aangeeft dat het college klager nader zal berichten op welke termijn klager een antwoord 
kan verwachten. 

Ter zitting heeft het college aangegeven klager geen nadere termijnstelling te hebben gestuurd. Ten 
tijde dat het college inzicht kreeg in de wijze van beantwoording van de sommatiebrief, was het tijds-
bestek waarbinnen ook daadwerkelijk een reactie op de sommatiebrief zou worden verzonden, Vrij 
kort. Het college heeft derhalve besloten de sommatiebrief af te doen, zonder eerst nog een nadere 
termijnstelling te sturen. 

Het is de commissie uit de op de zaak betrekking hebbende stukken en het verhandelde ter zitting 
aannemelijk geworden dat het college beoogd heeft een afdoeningstermijn te stellen en een spoedige 
voortgang van de afhandeling van de sommatiebrief voor ogen had. Dit biedt naar het oordeel van de 
commissie een rechtvaardiging voor het feit dat het college de behandeltermijn uiteindelijk niet heeft 
bekendgemaakt aan klager, maar heeft besloten op 12 juli 2016 een inhoudelijke reactie te geven op 
de sommatiebrief van klager. De door klager gevraagde specificatie van de reactietermijn is derhalve 
niet meer aan de orde. 

De commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond. 

Toezegging tijdige correspondentie 
Klager verzoekt het college ten slotte toe te zeggen in de toekomst wel tijdig op correspondentie te 
reageren. 

De commissie stelt vast dat het college in zijn reactie van 12 juli 2016 reeds aangeeft dat gezien de 
afstemming die nu reeds heeft plaatsgevonden met de andere provincies en het ministerie van Eco- 



nornische Zaken over dit dossier, het de verwachting is dat het college in de toekomst geen maanden 
nodig zal hebben voor beantwoording van correspondentie in dit dossier. 

De  corn  missie is van oordeel dat de term ijnbepaling voor toekomstige beantwoording van correspon-
dentie van klager buiten de reikwijdte van haar beoordeling valt. Wel benadrukt de commissie het be-
lang van heldere en tijdige communicatie in het algemeen. Door een goede communicatie wordt begrip 
voor de situatie gekweekt, ook indien klager het niet eens is met de beantwoording van het verzoek. 

7, Advies 
De commissie adviseert het college, op grond van bovengenoemde overwegingen, alle klachtonderde-
len ongegrond te verklaren. 

Middelburg, 19 juli 2016 

/  
'Mr.  M. de Hek, voorzitter.  

NM. de Bruijne, secreta7T, 

2016.05003 	 16011128 
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Casenummer: 2016.05003 
	

Documentnummer: 16010846  

Verslag' van de hoorzitting van de klachtencommissie van de provincie Zeeland gehouden op 19 juli 
2016 om 16:00 uur in het provinciehuis te Middelburg. 

Samenstelling commissie: 

Dhr. mr. M. de Hek 	 voorzitter  
Mw.  mi. RH. van Marie 	 lid  
Mw.  mr. H.C. Fraaij 	 Jid  
Mw.  N.M. de Bruijne 	 secretaris  
Mw.  R. de Nooijer 	 notulist 

Aan de orde is de klacht van Stibbe advocaten en notarissen namens cliënte, de Vereniging 
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) van 11 mei 2016 inzake het uitblijven van een reactie op een 
sommatiebrief d.d. 1 maart 2016. 

Verschenen partijen: 
Zie presentielijst; gehecht aan het verslag. 

De voorzitter opent de hoorzitting en geeft het woord aan de vertegenwoordigers van gedeputeerde 
staten. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat de sommatiebrief inmiddels is beantwoord. 
De voorzitter geeft aan dat er subsidies zijn verleend aan de Terreinbeherende Organisaties (TBOs) 
om de ecologische hoofdstructuur vorm te geven. De VGG heeft dit als staatssteun betiteld en is een 
proces gestart waarbij de vereniging rente vordert. De voorzitter vraagt of de vertegenwoordigers van 
gedeputeerde staten kunnen toelichten welk belang de VGG heeft om te procederen. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat deze procedure tegen de overheid al sinds 2008 loopt. De VGG betrekt 
zowel het Rijk als alle provincies die subsidies verlenen aan TBOs in de procedure. De VGG heeft een 
klacht bij de Europese Commissie neergelegd omdat zij de steun ongerechtvaardigd vond, De 
Europese Commissie heeft lang over de beoordeling gedaan. Uiteindelijk heeft dit erin geresulteerd dat 
de Europese Commissie in december 2015 een uitspraak heeft gedaan. In deze uitspraak komt naar 
voren dat de Europese Commissie het betreurt dat er op basis van de voormalige subsidieregeling 
steun is verleend. Maar als de regeling, op basis waarvan de steun was verleend, was gemeld dan 
was de steun niet ongerechtvaardigd geweest. Ook heeft de Europese Commissie aangegeven dat het 
niet uitgesloten is dat de organisaties die steun hebben gekregen een economisch voordeel hebben 
gehad. De VGG heeft besloten om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de Europese 
Commissie. Omdat de VGG van mening is dat rente over steun altijd moet worden teruggevorderd, 
heeft zij besloten het Rijk en de betrokken provincies te vragen de rente terug te vorderen, 
Mevrouw Fraaij vraagt wie de rente verschuldigd is. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat de VGG niet specificeert wie de rente zou moeten betalen en welke 
organisatie voordeel heeft gehad. 
Mevrouw Fraaij geeft aan dat het opmerkelijk is dat men rente moet betalen over het verkrijgen van 
steun welke later onterecht blijkt te zijn. Zij geeft aan dat men als organisatie zijnde niet weet dat de 
steun onterecht is verkregen. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat Europese regelgeving bepaalt dat wanneer men onterecht steun krijgt, 
men dit moet terugbetalen. Organisaties behoren dit te weten. Er zijn een aantal uitzonderingen maar 
in principe moet alle staatssteun worden terugbetaald. Zolang de steun niet is terugbetaald, mogen 
geen nieuwe Europese subsidies worden ontvangen. In deze zaak ligt er een uitspraak waar het 
laatste woord nog niet over is gezegd. 
De voorzitter geeft aan dat intussen een reactie is gestuurd aan Stibbe advocaten en notarissen/VGG 
Op 22 maart 2016 is een ontvangstbevestiging gestuurd op de sommatiebrief van 1 maart 2016. De 
voorzitter geeft aan dat de provincie een kwaliteitshandvest heeft waarin staat dat binnen twee weken 
een ontvangstbevestiging wordt verstuurd. De voorzitter vraagt waarom dit langer dan twee weken 
geduurd heeft. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat het inderdaad het streven is om de ontvangstbevestiging binnen twee 
weken te versturen, helaas wordt dit niet altijd gehaald. Mevrouw Diwan geeft aan dat de VGG iedere 
brief die zij stuurt, naar alle betrokken provincies stuurt. Daarom wordt er ook over de 
ontvangstbevestiging overleg gepleegd met alle betrokken provincies. De keuze om gezamenlijk op te 

Dit verslag is een korte en zakelijke weergave. 



trokken in de beantwoording aan de VGG, is gemaakt omdat de VGG zowel tegen het Rijk als alle 
betrokken provincies procedeert. Mevrouw Diwan geeft aan blij te zijn dat het is gelukt om binnen drie 
weken de ontvangstbevestiging te versturen. 
De voorzitter vraagt wat er is afgestemd met betrekking tot de ontvangstbevestiging. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat afgestemd is of binnen een bepaalde termijn antwoord kon worden 
gegeven op de sommatiebrief van I maart 2016. Deze afstemming is echter niet gelukt. Verder geeft 
mevrouw Diwan aan dat het streven is om binnen twee weken te antwoorden, maar dat dit geen 
wettelijk voorschrift is. Er zijn uitzonderingen mogelijk en dit is een uitzondering die ertoe heeft geleid 
dat het drie weken heeft geduurd. 
De voorzitter vraagt of hij het goed begrepen heeft dat mevrouw Diwan aangeeft dat gedeputeerde 
stalen met de andere betrokken provincies wilden afstemmen of er een geldende afhandeltermijn kon 
worden vastgesteld. 
Mevrouw Diwan antwoordt hierop dat dit klopt. 
Mevrouw Van Marie geeft aan dat in de ontvangstbevestiging geen afhandeltermijn vermeld staat. 
Mevrouw Diwan geeft aan dal uit het overleg met de betrokken provincies naar voren is gekomen dat 
zij de afhandeltermijn niet konden overzien in verband met de moeilijke materie die de zaak betreft. De 
ontvangstbevestiging is toen verzonden. Gedeputeerde staten betreuren hot dat door de afstemming 
niet alleen het versturen van de ontvangstbevestiging maar ook de beantwoording zo lang heeft 
geduurd. 
De voorzitter geeft aan dat in de ontvangstbevestiging van 22 maart 2016 staat dat nader bericht over 
do afhandeltermijn volgt. De voorzitter vraagt of dit nadere bericht nog is verstuurd. 
Mevrouw Diwan geeft aan dal het nadere bericht niet is verzonden. Toen inzicht werd verkregen in de 
afdoening van de sommatiebrief van 1 maart 2016 zat er dusdanig weinig tijd tussen, dat is besloten 
de sommatiebrief af te doen. 
De voorzitter vraagt of het niet verzenden van het nadere bericht vanuit de gedachte gedaan is dal op 
Vrij korte termijn een reactie zou volgen op de somrnatiebrief. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat dit juist gezegd is. Zij benadrukt dat wanneer een brief via gedeputeerde 
staten verzonden moet worden dit een paar weken kost, 
De voorzitter geeft aan dat een betalingsverzoek om rente wordt gedaan. Hij vraagt of dit te 
kwalificeren valt als een verzoek om een besluit te nemen in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat dit een moeilijk te beantwoorden vraag is, omdat het niet duidelijk is op 
basis waarvan men de terugvordering van de rente vraagt. 
De voorzitter vraagt of de grondslag van het verzoek, om de rente te betalen, niet duidelijk is. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat gedeputeerde staten ervoor gekozen hebben geen besluit maar een 
privaatrechtelijke actie hierin te zien. 
Mevrouw Fjpjj vraagt of de rente pas teruggevorderd kan worden op het moment dat de uitspraak 
onherroepelijk is of dat de rente nu ook kan worden teruggevorderd. 
Mevrouw Diwan geeft aan dat mede gelet op de gevolgen ervan, een invordering alleen wordt gedaan 
op het moment dat de uitspraak onherroepelijk is. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de hoorzitting. 

Middelburg, 19/07/2016 
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- NA. de Bruijne, secretaris 
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