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Doorlevering van gronden aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

+

Wob-verzoek

Geacht college,
Als advocaat en gemachtigde van de Vereniging Geljkberechtiging Grondbezitters (hierna:
“VGG’), gevestigde te Hoenderloo, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Recentelijk heeft de VGG vernomen dat uw provincie voornemens is om op basis van in het verle
den gemaakte juridisch afdwingbare afspraken gronden door te leveren aan Staatsbosbeheer en aan
Natuurmonumenten.’ Deze voorgenomen doorleveringen zijn (vermoedelijk) in strijd met het
staatssteunrecht enlof het gelijkheidsbeginsel. Voorts is niet aangetoond door uw provincie dat er
inderdaad juridisch afdwingbare afspraken zijn gemaakt. Dit licht ik hierna toe.
Aan Staatsbosbeheer wordt 345 hectare om niet doorgeleverd. Niet is aangetoond door uw provin
cie waarom de doortevering juridisch afdwingbaar is. De doorlevering geschiedt, zo dient mede in
dit verband te worden opgemerkt, niet tegen een marktconforme waarde en daarmee wordt met
overheidsmiddelen een voordeel verstrekt aan Staatsbosbeheer. Dit is in strijd met het staatssteun
recht nu Staatsbosbeheer als een onderneming in de zin van artikel 107 van Verdrag betreffende de
Werking van de Europese Unie (“VWEU”) kwalificeert. Staatsbosbeheer verricht namelijk ver
schillende economische activiteiten (o.a. het organiseren van excursies, het verhuren van wonin
gen/kampeerruimte en het verkopen van producten) waarmee zij rechtstreeks concurreert met parti
culieren. In die zin onderscheidt Staatsbosbeheer zich niet van andere terrein beherende organisaties
(TBO’s’) zoals Natuurmonumenten en de 12LANDSCHAPPEN. De gemaakte afspraken zijn
daarom niet juridisch afdwingbaar. U dient, behoudens de mogelijkheid dat anderszins is voldaan
aan de regels van het staatssteunrecht, niet over te gaan tot doorlevering van de gronden aan Staats
bosbeheer.
Voor wat betreft de doorlevering van de gronden (in totaal 60 hectare) aan Natuurmonumenten is
de doorlevering eveneens (vermoedelijk) onrechtmatig. Vooropgesteld zij dat de selectie van Nahttp://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id166393. Het nieuwsbericht treft u tevens aan als
bijlage bij deze brief.
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tuurmonumenten als koper van de gronden niet is geschied nadat eventuele andere geschikte parti
culiere gegadigden zijn benaderd. Er is zonder een (voor de VGG bekende) goede reden voor Na
tuurmonumenten als koper gekozen waarmee uw college heeft gehandeld in strijd met het gelijk
heidsbeginsel. Voor de VGG staat evenmin voldoende vast of de transactie conform het staatssteun
recht is geschied nu zij geen inzicht heeft in de taxaties die zouden zijn verricht.
In dat licht verzoek ik namens de VGG uw college, zo nodig met een beroep Wet openbaarheid van
bestuur, om de volgende informatie binnen uiterlijk vier weken na dagtekening van deze brief te
verstrekken en op de volgende vragen te antwoorden:
•

Alle stukken (o.a. contracten, correspondentie) op basis waarvan uw college meent dat de
doorlevering van de betreffende gronden aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ju
ridische afdwingbaar is.

•

Waarom meent uw college dat het toegestaan is om Staatsbosbeheer, die eveneens eco
nomische activiteiten verricht en daardoor kwalificeert als een onderneming in de zin van
artikel 107 VWEU, gronden om niet (dus onder de marktwaarde) door te leveren? De
VGG verzoekt uw college om alle stukken (in het bijzonder advies van advocaten en
ambtenaren) over de verenigbaarheid van deze transactie met het staatssteunrecht open
baar te maken.

•

Alle stukken waarin de gronden die doorgeleverd worden aan Natuurmonumenten en de
gronden die doorgeteverd worden aan Staatsbosbeheer getaxeerd worden. Voor zover
geen taxatie is verricht, vemeemt de VGG graag van uw college hoe dit zich verhoudt tot
het staatssteunrecht.

•

Alle stukken waaruit blijkt om welke redenen is gekozen voor Natuurmonumenten als
koper van de betreffende 60 hectare grond. Voor zover dergelijke stukken niet bestaan
verneemt de VGG graag van uw college op welke gronden u deze keuze heeft gemaakt.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw snelle reactie op dit ver
zoek graag binnen vier weken tegemoet.

T. Barkhuysen

Bij lage
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Provincie Getdertand draagt grond over aan Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten om op basis van in het verleden gemaakte juridisch
afdwingbare afspraken aan Staatsbosbeheer 345 hectare om niet door te leveren en 66 hectare tegen
betaling van de marktconforme waarde. Aan Natuurmonumenten wordt 60 hectare. doorgeleverd tegen
betaling van de marktconforme waarde.
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