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Geichte heer Bos.

CK/AB 10230791 2140918

ir sank idm
in urr hi id m 3) (k 1 ember 21)11 n in \ I r olr
op min
hnevcn van 2 november 2011 en 8 december 201
1 berl(:ht ik ij.

Contactpersoen

PWA.M, van net Veer

Domen

T)e provincie 1\oorcl-Brabant levert reen gronden
om met of onder de
i- I
a a in TbO in ne bgzondr r n
is nigin
Natuurnionumenten en (IC zogenaamde provinciale
Landschappen.
Mocht (Ic provincie, a! (Ian niet a BBL. overwegcn
om gronden te verkopen
ann particuhere terreinbeheerciers (waaronder. rnaar
niet uitsluitcrid. leden van
de \ GO o) I BC s) dan zal ne prO\iflcie dr op dat
iTiOmeflt geldende
staatssteunreuaels inclusief eventuele op dat mom
ent geldende vrijstellingen.
de
mededelmg grondverkoop of door de Europese
Commissie aaoednekeurdc
steunmaatregclen. in acht nemen.

Directie

Ecologie
Telefoon

(073) 680 84 74
Fax

(073) 680 76 41
Bijlage(n)
-

E-mai’
PvnVeer@brabont.nl

Met deze toezeggirig is de provincie volledig aan de
essentie van uw concept
dagvaarding, dat het verlenen van staatssteun in strijd
met (IC staatssteunregels
voorkomen moet worc1en tegemoet gekornen en heef
t de VGG geen enkel
belang bi bet door haar aangekondigde kort geding
. Mocht de \
GG
7
desondanks voornemens hlijven haar kort geding voor
t te zetten, dan verzoek ik
u mij dat te laten weten en rnij daarbij tevens in de
gelegenheid te stellen om de
verhinderdata van de zijde van de provincie op te geven

Het provinciehuis is voncif
bet centrool station bereik
boor met stadsbus, Iijn 61
en 64, babe Provinciehuis,

met de treintoxi en met de
OV-fiets.
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