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Samenvatting
De Europese Commissie heeft op 13 juli 2011 en 20 april 2011 geoordeeld dat Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties ondememingen zijn. Dit heeft tot gevoig dat (aankoop)subsidies
die aan Nedertandse natuurbescherrr
I
van deE””

Op 2 september 2011 heeft de Verenigirrg Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG)
advocatenkantoor Stibbe een brief laten sturen aan de Staat en alle provincies waarin z vordert
dat de Staat en de provincies een moratorium atkondgen op de verstrekking van
verwervingssubsidies en het doorleveren van natuun ronden aan de
rijks- en provinciale F
en de proviricies tevens aansprakelijk year eventuele schade die de leden van de
stelt de
VGG zouden hebben geleden, als gevolg van de beweerde onrechtmatige subsidieverlening aan
de TBO’s in het verleden,
IPO h
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2.

Toelichting
De Europese Comn,issie heeff bij besluiten van 13 juli 2011 (N308/201 0) en 20 april2011
(N376/201 0) geoordeeld dat Nedertandse natuurbeschermingsorgansaties ondernemangen zijn.
Dit heeft tot gevoig dat (aankoop)subsidies die aen Nedertandse natuurbeschermingsorganisaties
verstrekt onder’- 3atssteuntoruropese Commissie valler

IPO heeft de AKD (advocatenkantoor) verzocht am in deze kwestie advies uit te brengen.

Oak inzake de afliandeling van de brief van

3.

Bestuurujke aandachtspunten
Geen.

4.

Relatie met Programmabegroting
Met van toepassing,
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5.

Juridische asp&ten

6.

Inkoop- en aanbestedingsaspecten
Opdrachtverlening aan ADK verloopt via P0,

7.

Financiële aspecten
De kosten van inhuur van voornoemd advocatenkantoor bedragen € 16.70000 per Provincie en
worden ten laste gebracht van de pMJP/ILG middeten.

8.

Formatieve aspecten
Nit van toepassing.

9.

10.

Voorstel
Conform

2. Mr. PH.LM. Kuypers en mr. N. van Nutand dan wel een hunner kantoorgenoten van het
advocatenkantoorAkD, Louizalaan 240, te (B-I 050) Brussel, Belgie aanwijzen om aHe
noodzakelijke processuele handelingen te verrichten ten behoeve van het insteilen van beroep
tegen de genoemde besluiten bij het Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg, waarcnder
het eventueel nstellen van hoger beroep tegen het arrest van het Gerecht.
3. De Nadere regels subsidies particuliere terreinbeherende natuurbescherrningsorganisaties van
22 januari 2008 (Prov. Glad 2008, nr. 13) conform bijgaand Provinciaal Glad intrekken.
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Versiag lie Aankoopoverleg Limburg 27 september 2011
Aanwezig:

I. Opening
de vergadering.
2. Mededelingen
Afmeldingen:

7, Verslag aankoopoverfeq 12 januari 2011
Geen opmerkingen.

9. SIuitk

Volgende aankoopoverteg:
Datum: Dinsdag 29 november 2011
Tijd: 1330 uur
Locatie: DIG Roermond
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