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PRO FORMA BEROEPSCHRIFT
inzake de beslissing op bezwaar van Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 10 april 2013
tot (gedeeltelijke) ongegrondverklaring van het bezwaar van de Vereniging Gelijkbe
rechtiging Grondbezitters tegen het (primaire) besluit d.d. 27 juni 2012

GrfJIerechten ten laste van rekening courant
Edelachtbaar college,
l-’lierbij stel ik als advocaat en gemachtigde tijdig beroep in namens cliente, De Vereniging GelUk
berechtiging Grondbezitters, statutair gevestigd te Hoenderloo aan de Apeldoornseweg 250, waar
van u een kopie van het uittreksel uit bet Handelsregister van de Kamer van Koophandel aantreft
als bijlage 1.
Dit beroepschrift is gericht tegen het besluit van bet College van Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Drenthe d.d. 10 april 2013, met kenmerk 15/3.3/2013007 182 (bijlage 2) dat strekt tot (ge
deeltelijke) ongegrondverklaring van het bezwaar van cliënte tegen bet (primaire) besluit d.d. 27
juni 2012. Het pro forma bezwaarscbift d.d. 6 augustus 2012, inclusief bet (primaire) besluit, treft u
aan als bijlage 3. Het (aanvullend) bezwaarschrifl d.d. 26 september 2012 treft u hierbij aan als bij
lage 4.
Cliënte kan zicb met bet bestreden besluit niet verenigen.
Vriendelijk verzoek ik u mij een termijn van ten minste vier weken te verlenen om de gronden van
dit beroep aan te vullen. Nu al verzoek ik u dit beroep gegrond te verkiaren en verweerder te ver
oordelen in de kosten die zijn gemaakt voor bet voeren van deze beroepsprocedure en voor de be
zwaarprocedure en te gelasten het griffierecht te vergoeden.
Hoogachtend,

T. Barkhuysen

Bij lagen

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV, (ingeschreven in het Handeisregiater van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking, De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteoos verstrekt, Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaarvoorin artikel 51
Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Rechtspersoon
Sl N
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Të I efo on nu mm e r
Internetadres
E- ma i Lad res
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

820709177
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Vereniging GeLijkberechtiging Grondbezitters
Hoenderloo
Apeldoornseweg 250, 7351TA Hoenderloo
0553788126
www.vereniginggg.nL
vereniginggg®gmail.com
29-04-2009
27-04-2009
SBI-code: 94997 Overige belangenbehartiging n.e.g.
Het uitprocederen van de klacht bij de Europese Commissie over de door de
Nederlandse Staat aan Terreinbeherende Organisaties verstrekte subsidies voor de
aankoop van grond, met inbegrip van het voeren van beroepsproce- dures voor het
Gerecht van het Eerste Aanleg en het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen
-

Sestuurders

r1aam
eboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Gorter, Oene Oeds
09-05-1940, AIm elo
Korrenbergweg 5, 8162PC Epe
27-04-2009
Voorzitter
Gezamenli;k bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in fun ctie
Titel
Bevoegdheid

Baron van Voorst tot Voorst, Seger Emmanuel
25-12-1961, Zwolle
Grote Hagenweg 1, 8055PM LaagZuthem
27-04-2009
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Baron van Verschuer, Frans Jacob Albert
11-11-1957, Beesd
Marienwaerdt Biersteeg 4, 4153RS Beesd
27-04-2009
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Waarmerk

Een gewaarmerkt uittreksel is een ofticieel bewijs van inschrijving in het Handeisregister. Een papieren gewaarrnerkt uittreksel is
ondertekend. voorzies van een microtekst en uv-logo gedrukt op optisch dood papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.
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Woerden, 01-02-2013. Uittreksel is vervaardigd cm 10.04 uur.
Voor uittreks&

D±qitaal gewaarmerkt uittreksel uit hat Handeisregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 01-02-2013,
(02 2013)

orn 10:05:04 door MM.

van Eijl

Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www. kvk. nl/egd

M.M. van EijI, Wnd. Algemeen Directeur
De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaaL te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bUjft.
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Assen, 10 april 2013
Ons kenmerk 15/3.3/2013007182
Behandeld door mevrouw A.M. Wilkens (0592) 36 56 80
Uw kenmerk CK/AB 1023079-13035502
Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift inzake Wob-verzoek van de VGG van
11 april 2012

Geachte heer Al Khatib,
Met ons besluit van 27 juni 2012 hebben wij besloten op uw verzoek om informatie
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) van 11 april 2012 Bij
brief van 6 augustus 2012 hebt u namens de VGG een bezwaarschrift ingediend tegen onze beslissing op uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur. Bij brief van 26 September 2012 hebt u een aanvullend bezwaarschrift
ingediend met de nadere gronden van uw bezwaar.
Op 26 november 2012 is er een hoorzitting geweest. Het verslag hiervan treft u hierbij
aan.
'
Advies commissie rechtsbescherming
De commissie rechtsbescherming Provincie Drenthe heeft op basis van de stukken en
het verhandelde ter hoorzitting advies aan ons College uitgebracht. Het uitgebrachte
advies treft u hier bij aan.
In onze beslissing op het bezwaarschrift hebben wij gedeeltelijk het advies van de
commissie in deze overgenomen. Dit heeft geleid tot het alsnog openbaar maken van
bepaalde passages van de hier in het geding zijnde documenten. Voor het overige
hebben wij de motivering op onze primaire beslissing van 27 juni op onderdelen aangevuld of gehandhaafd.
Uit de bijgevoegde documenten blijkt welke onderdelen/documenten na heroverweging als nog openbaar zijn gemaakt.

Beslissing op uw verzoek om dwangsom
Bij brief van 28 januari 2012 hebt u namens de VGG ons in gebreke gesteld wegens
het uitbhjven van een beslissing op het bezwaarschrift. Op grond van het bepaalde in
de Aigemene wet bestuursrecht hebt u na verloop van twee weken - na de indiening
van de ingebrekestelling- recht op een dwangsom, voor iedere dag dat de beslissing
op het bezwaarschrift uitblijft. De verplichting tot het betalen van een dwangsom geldt
gedurende een termijn van 42 dagen. Nu deze termijn is overschreden hebt u recht op
een dwangsom van € 1260,-.
Beslissing op verzoek om veroordeling proceskosten
Op grond van het besluit proceskosten bestuursrecht is er recht op vergoeding van
gemaakte kosten van rechtsbijstand als het besluit (gedeeltelijk) wordt herroepen en
dit kan worden toegerekend aan het bestuursorgaan.
De vergoeding wordt aan u toegekend op basis van een puntenstelsel en zal € 472 bedragen (1 punt).
Inhoudelijke beoordeling reikwijdte verzoek om informatie
De commissie is in haar advies van oordeel dat gelet op de bewoordingen van het
verzoek om informatie het verzoek te beperkt is opgevat, dan wel de indiener van het
verzoek om een toelichting op de omvang van het verzoek had moeten worden gevraagd. Zij is van oordeel dat uit de bewoordingen van het verzoek kan worden opgemaakt dat het verzoek zich richt op alle documenten over de relatie van de provincie
met de TBO's. De commissie adviseert om alsnog te beoordelen of de provincie beschikt over andere documenten over de relatie van de provincie met de TBO's in het
gelijkberechtigingdossier.
Wij zijn echter van oordeel dat het verzoek om informatie terecht is opgevat als een
verzoek om informatie inzake documenten in het kader van de beroepsprocedure bij
Het Europese Hof van Justitie, gezien het onderwerp van de brief van de VGG d.d 11
april 2012 - "Beroepsprocedure van uw provincie bij het Hof van Justitie (inclusief
verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur)" - en de inhoud daarvan. Om de reikwijdte van een verzoek om informatie te bepalen kijkt de
rechter niet alleen naar de letterlijke tekst, maar tevens naar de strekking van een
verzoek om informatie. In het verzoek om informatie wordt als aanleiding van het verzoek verwezen naar het door de provincies ingestelde beroep tegen de beschikking
van de Europese Commissie van 13 juli 2011. Ook in de nadere toelichting van het
verzoek wordt stelselmatig verwezen naar genoemde beroepsprocedure (specificatie
onder nummers 1,2 en 4). Bij het laatste punt (6) van de omschrijving van het verzoek
wordt ten slotte verzocht om 'alle overige documenten die betrekking hebben op de
beroepsprocedure bij het Hof van Justitie'. Wij zien dan ook geen aanleiding om het
verzoek om mformatie ruimer op te vatten dan in onze primaire beslissing is vermeld
Ten overvloede merken wij nog op dat wij in het gelijkberechtigingdossier ook niet
over meer documenten beschikken buiten de in de primaire beslissing genoemde
documenten.
Documenten die behoren te berusten bij
Namens de VGG is tevens bezwaar gemaakt tegen het niet verstrekken van documenten die mogelijkerwijs bij het IPO berusten. De commissie is in haar advies van
oordeel dat het behoren te berusten in het kader van een Wob-verzoek niet relevant
is. Volgens de commissie bestaat de verplichting tot het verstrekken van documenten
alleen voor documenten die bij het bestuursorgaan feitelijk aanwezig zijn

WIJ volgen het oordeel van de commissie in deze niet. In bepaalde gevallen kan een
bestuursorgaan immers gehouden zijn om - kort samengevat - documenten op te
vragen zodat deze alsnog onder het bestuursorgaan komen te berusten
Urtde ter zake relevante (schaarse) rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak
le,den wij af dat documenten in drie gevallen bij ons College behoren te berusten Ten
eerste betreft het de situatie waarin de documenten berusten bij een onder verantwoordelijkheid van ons College werkzame instelling, dienst of bedrijf (ABRvS 3 oktober 2007, LJN: BB4735, ABRvS 6 mei 2004, LJN: A08867). Ten tweede gaat het om
de situate waarin de documenten door het bestuursorgaan bij een andere instelling
zijn ondergebracht om op die wijze de werking van de Wob te frustreren (ABRvS 25
mei 2011, LJN: BQ5933). Tot slot gaat het om die gevallen waarin het bestuursorgaan
op grond van een hierarchische relatie met degene waar de documenten zich bevinden respectievelijk op grond van een met deze (rechts)persoon gesloten overeenkomst dan wel bij of krachtens wettelijk voorschrift de mogelijkheid heeft om de betreffende documenten bij die (rechts)persoon op te vragen (ABRvS 19 maart 2008 LJNBC7085, ABRvS 13 juli 2005, LJN: AT9283).
Ten eerste dient vastgesteld te worden dat het IPO niet kan worden aangemerkt als
een onder de verantwoordelijkheid van ons College werkzame instelling. Voor de conclusie dat het IPO in dit geval zou werken onder verantwoordelijkheid van de provinces is - ingevolge vaste rechtspraak - vereist dat het IPO zich (in dit geval) moet
richten naar opdrachten of aanwijzingen van ons College (vergelijk de door de VGG
zelf aangehaalde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 mei 2011
U N : BQ5933 r.o. 2.4.3). Door de VGG wordt terecht niet gesteld dat de IPO zich in
haar relatie tot AKD dient te richten naar opdrachten of instructies van (onder andere)
ons College. Dat er over de aan het IPO uit te brengen offerte vooraf overleg is gevoerd met ambtenaren, alsmede dat de verzoekschriften in concept door AKD aan de
provinces zijn voorgelegd, maakt nog niet dat het IPO zich met betrekking tot haar
contractuele relatie met AKD en meer specifiek de door AKD aan het IPO verstuurde
declarat.es moet richten naar de aanwijzingen en opdrachten van (onder andere) ons
College.
'
Ten tweede dient vastgesteld te worden dat de documenten niet door ons College bij
het IPO zijn ondergebracht met het doel om de werking van de Wob te frustreren
Voorop moet worden gesteld dat de betreffende documenten door AKD rechtstreeks
aan het IPO zijn toegestuurd. De documenten zijn dus niet door ons College bij het
IPO ondergebracht. Evenmin heeft AKD op onze instructie de betreffende declaraties
rechtstreeks aan het IPO toegezonden. Hiervoor is reeds toegelicht dat het IPO namens de provmcies de beroepsprocedure bij het Gerecht coordineert en dat er in dat
verband sprake is van een overeenkomst tussen AKD en het IPO over de door AKD in
het kader van de beroepsprocedure te verrichten werkzaamheden. Niet kan dan ook
worden geoordeeld dat de declaraties door ons College bij het IPO zijn ondergebracht, laat staan dat er sprake is geweest van de kwade opzet om de werking van de
Wob te frustreren.
Ten derde dient vastgesteld te worden dat ons College aan haar relatie met het IPO in
dit dossier noch op basis van een bestaande contractuele relatie noch anderszins de
bevoegdheid kan ontlenen om de betreffende documenten bij het IPO op te vragen in
die an dat het IPO rechtens gehouden is om aan een dergelijk verzoek te voldoen '
De VGG stelt dat de documenten onder ons College behoren te berusten omdat er
sprake zou zijn van een functionele relatie tussen het bestuursorgaan en de documen-

ten. Naar ons oordeel kan er van een dergelijke functionele relatie slechts sprake zijn
indien ons College een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van het IPO Een dergelijke verantwoordelijkheid ontbreekt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen evenwel. Ons College merkt daarbij overigens op dat in de ter zake relevante rechtspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak het door de VGG bepleite criterium van 'een
functionele relatie' niet is vervat.
In onze primaire beslissing hebben wij aangegeven niet te beschikken over documenten betreffende de communicatie tussen de provincie en de TBO omtrent de beroepsprocedure, noch over documenten betreffende declaraties van dan wel betalingen aan
AKD. Er ,s geen specifiek overleg geweest met de TBO's inzake de beroepsprocedure
bij het Hof. Door ons is bij nader onderzoek van geen andere documenten gebleken
dan die in de bestreden beslissing reeds zijn genoemd en beoordeeld. Dit geldt eveneens met betrekking tot de door AKD ingediende declaraties. Tijdens de hoorzitting
hebben wij een factuur overgelegd van het IPO ten behoeve van de betaling van een
bedrag van € 16.700,-. Uit het IPO budget worden door het IPO de kosten van rechtsbijstand met betrekking tot de procedure voor het Europese Hof van Justitie betaald
Het IPO fungeert dan ook als opdrachtgever richting advocatenkantoor AKD Wij zijn
dan ook van oordeel dat wij voldoende aannemelijk hebben gemaakt over niet meer
documenten te beschikken inzake de relatie provincie en TBO's, dan in de bestreden
beslissing is verwoord.
Inmiddels hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel
Utrecht en Gelderland de declaraties bij het IPO opgevraagd en in het kader van een '
gel.jklu.dend bezwaar van de VGG de declaraties gedeeltelijk openbaar gemaakt Op
grond van jurisprudence kan de openbaarmaking van declaraties zich beperken tot de
vermelding van de totaalbedragen. Derhalve heeft de VGG inmiddels geen belang
meer bij de beoordeling van het bezwaar op dit punt.
Heroverweging verstrekte documenten
De commissie heeft in haar advies met betrekking tot de beoordeling van de toepassing van de weigeringsgronden opgemerkt dat de toepassing van de weigeringsgronden van artikel 10, tweede lid onder b, e en g onvoldoende is gemotiveerd Voor wat
betreft het aanmerken van documenten als documenten van intern beraad is de commissie van oordeel dat wij onvoldoende toepassing hebben gegeven aan de discret.ona.re bevoegdheid om informatie over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot
personen herleidbare vorm te verstrekken of, in het geval degene die deze opvattingen heeft geuit zich erachter heeft gesteld om de informatie in een niet tot personen
herle.dbare vorm te verstrekken, als dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering is gewenst.
1.

notities, agenda's en besprekingsverslagen van de Brede Adviesgroep Landelijk
Geb.ed en agenda's en verslag van het vakberaad Grond IPO
De commissie is van oordeel dat bij niet alle weggelakte passages sprake is van
persoonl.jke beleidsopvattingen, maar deze deels ook objectieve feitelijke informatie
bevatten. Naar het oordeel van de commissie heeft het College onvoldoende gemotiveerd waarom de documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten Voor zover
er daarvan wel sprake is, is onvoldoende gemotiveerd dat de hierin opgenomen feiten

zodanig verweven zijn met de in de documenten voorkomende persoonlijke beleidsopvattingen dat openbaarmaking achterwege mocht blijven. Tevens ziet de commissie
met in waarom het College geen toepassing heeft gegeven aan het tweede lid van
artikel 11 Wob.
Ten aanzien van de notities, agenda's en besprekingsverslagen van de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied en de agenda's en het verslag van het vakberaad Grond
IPO hebben wij de genoemde documenten opnieuw beoordeeld. De passages die
informatie bevatten die los van de overige informatie als feitelijke informatie kan worden beschouwd en niet te herleiden is tot personen zullen wij alsnog openbaar maken
Ook zullen w,j de in de stukken opgenomen namen van betrokken ambtenaren van de
province Drenthe alsnog openbaar maken. Het College handhaaft ten aanzien van de
namen van ambtenaren van andere provinces hetgeen is vermeld in het primaire
besluit, ertoe strekkende dat deze namen (en andere persoonsgegevens) niet openbaar zullen worden gemaakt. Wij menen dat de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van deze niet onder ons gezag vallende ambtenaren dient te prevaleren
boven het belang bij het verstrekken van informatie. Door de VGG is bij alle provinces
een Wob-verzoek ingediend en is tegen alle daarop genomen (primaire) besluiten
bezwaar gemaakt. Dit betekent concreet dat er per provincie in het kader van de besl.ss.ng op bezwaar een afweging zal worden gemaakt of de namen van de ambtenaren van die provincie openbaar gemaakt dienen te worden. Wij menen dat deze afweging het beste op het niveau van de betreffende provincie kan worden gemaakt en dat
wij daar in ons besluit dus niet in moeten willen treden.
Ten aanzien van alle documenten waarbij artikel 11, eerste lid van de Wob tot weigenng van de gevraagde informatie noopt, heeft ons College afgewogen of toepassing
gegeven zou moeten worden aan de in het tweede lid van artikel 11 neergelegde
(discretionaire) bevoegdheid. Daarbij is ons College steeds op grond van dezelfde
argumentatie tot de conclusie gekomen dat er naar zijn oordeel geen ruimte bestaat
om tot openbaarmaking in niet tot personen te herleiden vorm over te gaan Ten aanz.en van verschillende documenten is dit expliciet in de motivering van het bestreden
besluit tot uitdrukking gebracht, terwiji ten aanzien van andere documenten is verwezen naar deze overwegingen.
In dat verband hebben wij meer in het bijzonder betrokken dat wij het onwenselijk
v.nden dat de opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol
gaan spelen, alsmede het belang dat ambtenaren in vrijheid moeten kunnen adviseren zonder dat zij bevreesd hoeven zijn dat zij - of degenen die zij adviseren - later
met hun opvattingen geconfronteerd zullen worden. Van belang is daarbij nog om te
benadrukken dat het gaat om documenten (verslagen en agenda's) die zijn opgesteld
in verband met het functioneren van de BALG en het Vakberaad Grond Deze ambtelijke overleggen zijn ingesteld teneinde in het kader van beleidsontwikkeling overleg
en afstemming tussen ambtenaren van verschillende provinces plaats te kunnen laten
vinden. Juist ten aanzien van deze overleggen acht ons College het van belang dat
opvattingen van ambtenaren in het publieke debat geen zelfstandige rol gaan spelen
alsmede dat ambtenaren vrijelijk met elkaar van gedachten moeten kunnen wisselen'
zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat zij later met hun opvattingen geconfronteerd
zullen worden. Ten aanzien van de betreffende documenten heeft ons College voorts
nog betrokken dat de documenten en de daarin vervatte persoonlijke beleidsopvattingen (met name) betrekking hebben op een nog aanhangige procedure. Daar komt nog

bij dat de kring van betrokkenen bij de BALG respectievelijk het Vakberaad Grond
beperkt is, zodat het niet moeilijk zal zijn om de identiteit van de betrokkenen te achterhalen.
Uit jurisprudentie blijkt dat het College discretionaire bevoegdheid heeft (zie bijv
AbRvS 4 mei 2010, AB 2010/213 en AbRvS 14 oktober 2009, nr 200900112/1/H3)
Het College heeft hierin dus een discretionaire bevoegdheid om met het oog op een
goede democratische bestuursvorming al dan niet over persoonlijke beleidsopvattingen informatie te verstrekken. Overigens mag het dit slechts in tot personen herleidbare vorm doen indien de betrokkene daarmee heeft ingestemd. De kring van de
betrokkenen kan een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een geanonimiseerde versie van de persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt Het is
echter met zo dat naarmate de kring van betrokkenen groter is, er eerder aanleiding
bestaat om informatie in niet tot personen te herleiden vorm openbaar te maken In dit
geval gaat het om een beperkte en aanwijsbare groep van ambtenaren. Hierin kan
een rechtvaardiging worden gevonden om geen geanonimiseerde versie van de qevraagde informatie te verstrekken.
Voor zover nodig, merken wij in aanvulling op hetgeen wij in het primaire besluit hebben overwogen op dat de hier beschreven belangenafweging ten grondslag ligt aan
onze beslissing om ten aanzien van geen van de onderhavige documenten informatie
te verstrekken over daarin vervatte persoonlijke beleidsopvattingen.
Wij zijn verder van oordeel dat informatie omtrent de processtrategie en de argumenten die ten grondslag liggen aan de beroepsprocedure bij het Europese Hof van Justitie op juiste gronden niet openbaar is gemaakt. Ten aanzien van de toepassing van de
weigenngsgrond die ziet op onevenredige benadeling is de commissie van oordeel dat
onvoldoende is gemotiveerd dat openbaarmaking kan leiden tot benadeling, waaruit
deze bestaat en waarom die onevenredig zou zijn.
De onevenredige benadeling van de provincie is gelegen in de schade c.q. benadeling
die openbaarmaking van de documenten kan toebrengen aan haar procespositie in de
lopende beroepsprocedure bij het Europese Hof van Justitie. Ook uit jurisprudentie
blijkt dat WIJ met zijn gehouden om informatie die de procespositie van de provincie
kan schaden openbaar te maken (ABRvS 16 februari 2011, AB 2011 99 en ABRvS
24 november 2004, LJN AR6306).
Door het nu al prijs geven van verweren en mogelijke tegenargumenten wordt de
procespositie van de provincie en ook de overige provincies in de lopende beroepsprocedure en de mogelijke gevolgen die de uitkomst van deze procedure kan hebben
onevenredig geschaad. Ook het belang van de bescherming van het interne beraad
speelt hierin een belangrijke rol.
Anders dan de commissie in haar advies aangeeft, zijn wij van oordeel dat de gevolgen van de EC-beschikking in het kader van de goedkeuring van de nieuwe subsidieregeling grondverwerving nog niet vaststaan.
In het bestreden besluit is aangegeven welke gedeelten van documenten niet openbaar worden gemaakt in verband met de aantasting van de procespositie van de provinces. Het gaat meer specifiek om informatie over kansen en (mogelijk) te voeren
verweren/argumenten in een nog lopende juridische procedure. Openbaarmaking van
de betreffende informatie maakt de daarin vervatte informatie beschikbaar voor een
ieder. Dit houdt onder andere het risico in dat de wederpartij (thans in ieder geval de
Europese Commissie) bekend zou kunnen raken met thans nog niet (volledig)
gevoerde verweren en met mogelijke door de provincies geinventariseerde tegenar-

gumenten. Voorts hebben de provincies, maar ook de andere partijen in de procedure
er belang b.j dat de gerechtelijke procedures in alle rust kunnen verlopen zonder dat
het gevaar bestaat dat de in een procedure gevoerde of mogelijk te voeren argumenten onderwerp (kunnen) worden van een publiek debat voordat de zaak uitgeprocedeerd is. In dat verband kan onder andere worden gedacht aan het belang om zelfstandig (zonder bemvloeding) van buitenaf de proceskansen te kunnen inschatten
processtukken te kunnen formuleren en dienaangaande gesprekken of onderhandelingen met de wederpartijen te kunnen voeren. Naar het oordeel van ons College
kunnen wij de benadeling van onze procespositie (en die van de andere provincies)
evenwel met meer concreet motiveren dan wij thans reeds hebben gedaan Indien wij
immers u.teen zouden zetten welke informatie wij meer specifiek niet openbaar zouden willen maken, zou reeds daarmee reeds inzicht worden geboden in de aangevoerde en mogelijk aan te voeren argumenten (pro en contra) en kan die motivering
leiden tot de hiervoor genoemde risico's die ons College juist wenst te beperken door
de betreffende informatie niet openbaar te maken. Blijkens de rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak had ons College ten aanzien van de betreffende informatie overigens - anders dan de commissie veronderstelt - kunnen volstaan met de
opmerkmg dat openbaarmaking van die informatie zal leiden tot een onaanvaardbare
aantasting van de procespositie van de provincies (ABRvS 17 mei 2006
200505903/1).
De rechtsvragen die voorlagen in de procedure bij het Gerecht van de EU hebben niet
een dermate objectief karakter dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat wij ons daarom met zouden kunnen beroepen op een onevenredige benadeling van de procespositie van de provincie. Anders dan in de door u aangehaalde uitspraak (AbRvS
16 december 2009, JB 2010/31), gaat het in onderhavig geval niet om het risico van
de province om betrokken te raken bij een bepaalde procedure, maar om het risico
van de province dat haar procespositie wordt verzwakt in een reeds lopende procedure. Voorts moet erop worden gewezen dat een procedure bij het Gerecht van Eerste
Aanleg naar aanleiding van een beschikking van de Europese Commissie, anders dan
het betrokken raken van een gemeente bij een planschadeprocedure, niet tot het
normale risico van een provincie behoort. Of er aanleiding bestaat tot het vergoeden
van planschade wordt in beginsel bepaald aan de hand van objectieve factoren
Er wordt daarbij onder andere een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe
planologische situatie. Het betreft feitelijk niet meer dan een begroting van het bedrag
waarop omwonenden mogelijk aanspraak kunnen maken. Het gaat bij planschade
bovendien om een wettelijke schadevergoedingsregeling die voorziet in aanspraken
van burgers jegens de overheid. De procedure bij het Gerecht van de EU kan bezwaarlijk vergelijkbaar worden geacht met de situatie in voornoemde uitspraak van de
Afdeling. Daarbij tekent ons College nog aan dat de door u bedoelde rechtsvragen in
de aanhang,ge procedure, veel meer dan bij de vaststelling van een aanspraak op
planschade het geval is, afhankelijk is van een beoordeling door de rechter van de
concrete omstandigheden van het geval. Deze opvatting van ons College vindt ook
steun in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat verband wijzen
wij meer in het bijzonder op de uitspraak van de Afdeling van 18 augustus 2010 (AB
2010, 289) waarin door appellant, onder verwijzing naar de door u ingeroepen uitspraak over de planschaderisicobeoordeling, werd verzocht om openbaarmaking van
een adv.es van de landsadvocaat. De Afdeling oordeelde, voor zover hier relevant
als volgt over de door de appellant gemaakte vergelijking met de door u ingeroepen
uitspraak:

Wat het advies van de landsadvocaat betreft, dient in aanmerking te worden genomen dat de daarin vermelde regelgeving weliswaar een objectief gegeven vormt doch
dat verschtllende opvattingen kunnen bestaan over de handelwijze die het algemeen
bestuur tn het licht van deze regels diende te verklezen en over de argumenten die
mede met het oog op eventuele juridische procedures, daarvoor en daartegen kunnen
worden aangevoerd. Het advies van de landsadvocaat heeft daarom, anders dan
voormelde planschaderisicoanalyses, geen overwegend objectief karakter "
WIJ hebben derhalve op goede gronden toepassing gegeven aan de weigeringsgrond
van artikel 10, tweede lid onder g Wob.
Van belang is nog om op te merken dat bij de openbaarmaking van de informatie met
betrekking tot de procedure ook de belangen van de andere provincies en de TBO's
zijn betrokken. Openbaarmaking leidt niet alleen tot benadeling van de procespositie
van de province Drenthe, maar gelet op de verwevenheid, ook tot een benadeling van
de procespositie van de andere partijen die beroep hebben ingesteld leidt Daar komt
nog bij dat bij een rustig verloop van de procedure ook de belangen van het Gerecht
en de Europese Commissie zijn betrokken. Het College wijst er daarbij nog op dat ook
het Hof van Justitie het wezenlijke belang heeft onderschreven van geheimhouding
van op lopende procedures betrekking hebbende stukken. Volgens het Hof is daarmee het zwaarwegende belang gediend dat gedurende de gehele procedure het debat tussen partijen en de beraadslagingen door de gerechtelijke instantie ongestoord
kunnen verlopen. In het kader van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en
onder g, dient het College niet alleen het belang van de (proces)positie van de provinc e te betrekken, maar dient het belang van openbaarmaking te worden afgewogen
tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van derden in het
algemeen.
Ambtshalve overwegen wij hierbij nog dat het Gerecht op 19 februari 2013 een beschikking heeft gegeven - kort gezegd - strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van
verzoekers. Tegen de betreffende beschikking staat thans nog een rechtsmiddel
open. Over het al dan niet instellen van dat rechtsmiddel vindt thans advisering en
gedachtevorming plaats. Deze advisering en gedachtevorming zou worden doorkruist
indien de in de betreffende documenten vervatte informatie thans reeds openbaar zou
worden gemaakt. Bovendien heeft de provincie er belang bij dat in het geval zij ertoe
besluit een rechtsmiddel tegen de beschikking van het Gerecht aan te wenden de in
de betreffende documenten vervatte informatie (om dezelfde redenen waarom de
informatie tijdens de behandeling van het beroep bij het Gerecht niet openbaar werd
gemaakt) met openbaar wordt gemaakt. Ook in zoverre behoudt de provincie er belang bij dat haar procespositie wordt beschermd. De andere provincies en de TBO's
hebben hetzelfde belang. Het thans openbaar maken van de betreffende informatie
zou de (vrije) gedachtevorming en advisering over het al dan niet aanwenden van een
rechtsmiddel Hlusoir maken. Daarnaast zou openbaarmaking van de informatie ertoe
leiden dat de procespositie van de provincie ten aanzien van een (eventueel) aanhangig te maken hoger beroep op voorhand zou worden geschaad. Ook dit geldt voor de
andere provincies en de TBO's. Wij merken daarbij nog op dat het Gerecht een beschikking heeft gegeven die strekt tot het niet-ontvankelijk verklaren van verzoekers
Dit betekent dat het Gerecht niet is ingegaan op de zaak ten gronde (vergelijk beschikking, randnummer 59). Voor zover de aan de orde zijnde informatie ziet op
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argumenten die betrekking hebben op de zaak ten gronde, merken wij aanvullend nog
het volgende op. De provincie wenst deze argumenten ten voile te kunnen voeren
indien en voor zover zij - na het aanwenden van een rechtsmiddel tegen de beschikking van het Gerecht - alsnog ontvankelijk zou worden geacht in haar beroep Bovendien kunnen de argumenten die zien op de zaak ten gronde niet los worden gezien
van de positie van de provincies ten aanzien van andere aanhangige
(klacht)procedures bij de autoriteiten van de Europese Unie met betrekking tot - kort
gezegd - het verlenen van subsidies aan TBO's. De provincies hebben derhalve ook
in zoverre een zelfstandig (los van de procedure staand) belang dat zich tegen openbaarmaking van de betreffende informatie verzet. Hetzelfde geldt voor de TBO's.
Aangezien de beschikking van het Gerecht (en daarmee de beschikking van de Europese Commissie) nog niet onherroepelijk is geworden, behouden de provincies en de
andere partijen er belang bij dat de advisering en gedachtevorming over het mogelijk
instellen van een rechtsmiddel in alle rust kan verlopen, alsmede dat het verloop van
een eventuele hoger beroepsprocedure anderzijds in alle rust kan verlopen zonder dat
het gevaar bestaat dat de in hoger beroep aan te voeren argumenten onderwerp
(kunnen) worden van een publiek debat voordat de zaak uitgeprocedeerd is Daarbij is
mede van belang dat de beschikking van het Gerecht uitsluitend betrekking heeft op
de ontvankelijkheid van verzoekers, zodat met de beschikking de inhoudelijk door de
province (en de andere verzoekers) aangedragen argumenten nog niet openbaar zijn
geworden. De argumenten met betrekking tot de ontvankelijkheid zijn voorts slechts in
samengevatte vorm en slechts voor zover door het Gerecht van belang geacht in de
beschikking vervat.
De commissie is van oordeel dat ons College onvoldoende heeft geconcretiseerd en
geprecseerd dat openbaarmaking de financiele en economische belangen van de
provincie(s) schaadt.
Wij hebben uitsluitend twee specifieke onderdelen van de agenda voor respectievelijk
het verslag van het Vakberaad Grond van 15 September 2011 geweigerd op deze
grond. De met openbaar gemaakte stukken bieden (deels op provincieniveau) inzicht
in de problemen met betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en de in dat verband verkende oplossingen. In aanvulling op hetgeen in het primaire besluit is aangegeven merken WIJ daarbij op dat meer in het bijzonder wordt ingegaan op de financiele consequenties voor verschillende provincies als gevolg van de uitputting van deze regeiing
(op landelijk niveau). Openbaarmaking van deze gegevens heeft gevolgen voor de
positie van de provincies in verhouding tot het Rijk over de uitvoering/financiering/omvang van voornoemde faciliteit. Het bezwaar op dit punt is op
grond van het bovenstaande ongegrond. Ons College heeft desalniettemin aanleiding
gezien, mede naar aanleiding van het advies van de Commissie, de betreffende informatie na heroverweging alsnog openbaar te maken.
2.

adviezen

Ten aanzien van de adviezen aan de provincies van AKD advocaten en correspondent* van en met AKD advocaten zijn wij van oordeel dat wij op juiste gronden deze
stukken hebben aangemerkt als intern beraad. Voor de motivering hiervan verwijzen
WIJ naar de bestreden beslissing. Deze memo's bevatten adviezen en opvattingen
over de gevolgen van de beschikking van de Europese Commissie, de daartegen
openstaande rechtsmiddelen, de pro's en contra's dienaangaande en een inschatting
van de kansen in een eventuele procedure. Deze onderdelen van de adviezen hebben
w,j aangemerkt als persoonlijke beleidsopvattingen. De betreffende informatie raakt
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bovendien de procespositie van de provincies en kan in een (eventuele) procedure
tegen de provincie worden aangewend. Zoals ook hiervoor opgemerkt kan het prijsqeven van deze informatie de procespositie van de provincie onevenredig benadelen
Voor zover in de adviezen feitelijke informatie staat opgenomen die los staat van de
strategie en argumentatie van de provincie in een (eventuele) procedure worden bepaalde passages door ons alsnog openbaar gemaakt.
Het College heeft de openbaarmaking van een deel van de hiervoor genoemde documenten bovendien geweigerd omdat dit zou leiden tot onevenredige benadeling van
de province. Dit belang dient in dit geval zwaarder te wegen dan het belang van
openbaarmaking van de documenten. Het betreft in het bijzonder de adviezen van
AKD en de e-ma,lcorrespondentie tussen de provincies en AKD. Openbaarmaking van
deze informatie zou de procespositie van de provincies kunnen schaden Dit aspect is
eerder in de beslissing op bezwaar reeds toegelicht. Wellicht ten overvloede voegen
WIJ daaraan nog toe dat openbaarmaking van de betreffende informatie niet alleen de
procespositie van de provincie raakt, maar ook van de andere provincies en TBO's die
beroep hebben ingesteld. Daar komt nog bij dat - zoals hiervoor reeds is toegelicht ook de Europese Commissie (als wederpartij) en het Gerecht er belang bij hebben dat
informatie over de procedure niet openbaar wordt gemaakt in verband met het zwaarwegende belang van een goede rechtsbedeling. Wij zijn tevens gehouden om deze
belangen van de andere provincies, de TBO's, het Gerecht en de Europese Commissie te betrekken in onze op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef
en onder g van de Wob, gemaakte belangenafweging. De hiervoor kort geschetste
belangen van deze partijen hebben wij mede ten grondslag gelegd aan onze weigering om de betreffende informatie openbaar te maken.
3.

verzoekschriften

Voor wat betreft de verzoekschriften die door de provincies en de TBO's zijn ingediend bij het Gerecht van de EU is de commissie van oordeel dat wij niet voldoende
hebben gemotiveerd op welke wijze de provincie wordt benadeeld als deze documenten openbaar worden gemaakt. Wij zijn echter ook hier van oordeel dat door openbaarmaking de procespositie van de provincie kan worden benadeeld De verzoekschriften maakten onderdeel uit van een procedure bij het Gerecht. De provincie heeft
er belang b.j dat deze stukken niet openbaar worden omdat daarmee de procedure
onderwerp kan worden van publiek debat, hetgeen indruist tegen het belang van de
partijen in die procedure om zonder beinvloeding van buitenaf hun standpunten te
kunnen w.sselen (belang van een goede rechtsbedeling). Tevens kan betekenis worden toegekend aan de regels die gelden bij het Hof van Justitie van de Europese
Unie. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 21 September 2010 in de gevoegde zaken C-514/07 P, C-528/07 P en C-532/07 P, Association
de La Presse Internationale (API) blijkt dat het noodzakelijk is om gedurende de gehele gerechtel.jke procedure de op die procedure betrekking hebbende documenten niet
openbaar te maken, teneinde te verzekeren dat de debatten tussen de partijen en de
beraadslagmg van de betrokken rechterlijke instantie over het aanhangige geding
sereen verlopen. Het openbaar maken van deze documenten levert een onevenredige
benadeling op van de bij de procedure betrokken partijen. Dit belang dient naar ons
oordeel zwaarder te wegen dan het belang van openbaarheid van de betreffende
informatie.
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4.

e-mailberichten

Ten aanzien van de afwegingen van de commissie met betrekking tot verschillende
e-mailberichten overwegen wij het volgende.
Ook hier is de commissie van oordeel dat voor bepaalde passages niet duidelijk is
waarom hier het verstrekken van informatie van feitelijke aard achterwege is gebleven. In de bestreden beslissing hebben wij de namen van ambtenaren ook bij deze
documenten niet verstrekt. Na heroverweging hebben wij ook hier besloten om de
namen van ambtenaren werkzaam bij de provincie Drenthe alsnog openbaar te maken. De feitelijke informatie die los gezien kan worden van persoonlijke beleidsopvattingen is alsnog verstrekt. Hierbij hebben wij ons laten leiden door het uitgangspunt
dat de openbaar te maken informatie afzonderlijk van de overige in het document
opgenomen informatie kan worden gelezen.
Voor het overige verwijzen wij naar de motivering van de bestreden beslissing en de
nadere motivering die wij hiervoor hebben gegeven.
Beoordeling specifieke documenten
Beleidsbrief aan GS
Na heroverweging hebben wij ook van dit document de namen van ambtenaren werkzaam bij onze provincie openbaar gemaakt, alsmede de feitelijke - niet strategische informatie.
In afwijking van het oordeel van de commissie zijn wij van oordeel dat door de enkele
opmerking "Openbaar: ja" op het kopblad de inhoud niet openbaar is. Bij een verzoek
om informatie op grond van de Wob moet op grond van de inhoud van het document
een beoordel.ng plaatsvinden op grond van de Wob. Het onderliggende document is
met actief openbaar gemaakt, doch enkei het besluit van ons College.
Memo provincie AKD 25 april 2012
Ook na heroverweging zijn wij van oordeel dat dit memo ziet op afstemming tussen
advocaat en de provincie over het door de VGG ingediende Wob verzoek en heeft
daarmee geen objectief karakter. Ook hier is de bescherming van het interne beraad
en de voorkoming van de benadeling van procespositie van de provincie een zwaarder wegend belang dan het belang van openbaarheid. Bovendien beperkt de verplichting om op grond van de Wob informatie te verstrekken zich tot informatie die op het
moment van indiening van het verzoek bestaat. Het verzoek van de VGG heeft dan
ook in ieder geval geen betrekking op documenten die zijn vervaardigd na de datum
van het verzoek (zijnde 11 april 2012). Nu dit document is opgesteld op 25 april 2012
derhalve na de datum van het verzoek, weigeren wij reeds op grond hiervan de openbaarmaking hiervan.
Op grond van het vorenstaande beslissen wij:
-

-

het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat betreft de toepassing
van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob en op onderdelen voor
wat betreft de toepassing van artikel 11 van de Wob;
het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklarenovereenkomstig het voorgaande alsnog de bewuste passages (groen gearceerd)
openbaar te maken;
aan de VGG een dwangsom uit te betalen ten bedrage van € 1.260,-;
aan de VGG een tegemoetkoming in de proceskosten toe te kennen ad € 472,-.
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Ten state wijzen wij u erop dat u tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van
verzending beroep in kunt stellen bij Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie verwijzen wij u v w w j ) r o y j r a a g ^ ^
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe

ecretaris
Bijlage(n):

jtter

Commissie Rechtsbescherming
Secretariaat.Postbus 122, 9400 AC Assen
telefoon (0592) 365673
rechtsbescherming@drenthe.nl

Verslag van de openbare hoorzitting van de commissie ex artikel 7:7 van de Aigemene wet bestuur*
recht. De zitting is gehouden op 26 november 2012 en betrof het bezwaarschhft v a s l Z
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^ ^ e Staten van 27 juni 2012

^ d e r van de Wet openbaarheid '

mevrouw mr. C M . de Jonge, voorzitter;
de heer mr. S.J. de Moel, commissielid;
mevrouw mr. L.C. Commandeur, commissielidmevrouw A M . Wilkens en mevrouw T.M. Jonker, namens Gedeputeerde Statenmevrouw S.I. Mulder, secretaris.

Afwezig:

Met kennisgeving, Stibbe advocaten (namens de VGG)

De VOORZITTER opent de zitting, stelt de leden van de commissie voor en legt het karakter van d .
bezwaarschnftenprocedure uit. Vervolgens stelt zij het bezwaarschrift aan de orde

voegd). Wat betreft de facturen merkt zij op dat de provincie die niet heeft. Wel heeft de orovinr J n a
de md.en.ng van het verweerschrift een factuur (brief IPO d d 19 november
I
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Mevrouw WILKENS legt uit dat de voornaamste reden daarvan is dat de provincies onder.ino niet tot

zonder dat ,s geanonimiseerd. Wat maakt dat daar nu anders mee is omgegaan.
Mevrouw WILKENS zegt dat deze lijn op basis van jurisprudentie met andere provincies is afgespro-

De heer DE MOEL vraagt in welke mate overleg heeft plaats gevonden.

Document nr: 00358371

Mevrouw WILKENS geeft aan dat over de besluitvorming afstemming heeft plaatsgevonden. De
hoofdreden is, dat het gaat om stukken van intern beraad in verband met het vormen van gedachten
en de beroepsprocedure.
Mevrouw DE JONGE merkt op dat veel van die stukken in de beroepsprocedure grotendeels via
openbare bronnen zijn te vinden. Zij vraagt of de VGG als partij in deze procedure wordt aangemerkt.
Mevrouw JONKER geeft aan dat op het verzoek van Stibbe advocaten om aan te sluiten bij de EC
nog niet is besloten.
Mevrouw DE JONGE vraagt waar het in zit dat de procespositie van de provincie wordt ondermijnd.
Mevrouw WILKENS antwoordt dat dit te maken heeft met argumenten en de strategie om beroep in te
stellen. Argumenten worden soms achter de hand gehouden.
De VOORZITTER deelt mee dat de commissie zich thans voldoende geinformeerd acht. Na vastgesteld te hebben dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en na in het kort het verdere verloop van
de procedure te hebben geschetst, sluit zij de zitting.
Aldus vastgesteld, 26 november 2012
Hoogachtend,
de Commissie rechtsbescherming

^Sxttefife.
S.I. Mulder, secretaris

C M . de Jonge, voorzitter

Commissie Rechtsbescherming
Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen
telefoon (0592) 365673
rechtsbescherming@drenthe.nl

Aan:
het college van Gedeputeerde Staten van
de provincie Drenthe

Assen, 14 februari 2013
Ons kenmerk RB20120084 - 00358363
Onderwerp: Advies inzake het bezwaarschrift van Stibbe advocaten, namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

Geacht college,
Aan de commissie is ter advisering een bezwaarschrift voorgelegd van Stibbe AdvocatPn , n „n* •
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Uw college heeft na onderzoek verschillende documenten aangetroffen die - al dan niet qedeelteliik
betrekking hebben op de bestuurlijke aangelegenheid waar het verzoek op ziet.
9edeelte"* "

-

Uw college beschikt niet over documenten betreffende de communicatie tussen de provincie en de
TBO's inzake de beroepsprocedure, noch over documenten betreffende declaraties van, dan wel betalingen aan AKD en kunnen daarom niet openbaar worden gemaakt.
Ten aanzien van de aangetroffen documenten, besluit uw college tot (gedeeltelijke) openbaarmaking.
De niet openbaar gemaakte stukken/passages komen niet voor openbaarmaking in aanmerking omdat deze passages bestemd zijn voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder c Wob) en persoonlijke
beleidsopvattingen (artikel 11, eerste lid Wob) bevatten dan wel dat voornoemde passages leidt tot
onevenredige benadeling van zowel de provincie als de TBO's (artikel 10, tweede lid aanhef en onder
g Wob) in verband met de procespositie in de lopende beroepsprocedures bij het Gerecht van Eerste
Aanleg Voorts worden de in die stukken voorkomende namen van ambtenaren, opstellers en portefeuillehouders niet openbaar gemaakt (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e Wob).
Een document van de provincie aan AKD wordt door uw college niet openbaar gemaakt. Het gaat
hierbij om correspondentie tussen een advocaat en diens client, welke niet voor openbaarmaking in
aanmerking komt omdat het een stuk betreft ten behoeve van intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste lid Wob). De twee verzoekschriften tot nietigverklar.ng van het
besluit van de Europese Commissie besluit uw college niet openbaar te maken. Het betreffen hier
processtukken in een nog lopende beroepsprocedure. Dergelijke stukken hoeven met openbaar gemaakt te worden. Openbaarmaking schaadt de procespositie en leidt tot onevenredige benadeling.

Bezwaren
Namens de VGG wordt bezwaar gemaakt omdat ten onrechte is geweigerd documenten openbaar te
maken met als motivering dat daarover niet wordt beschikt, dan wel dat ten onrechte is geweigerd om
een deel van de documenten waarover wel wordt beschikt, (volledig) openbaar te maken.
Ten aanzien van de openbaarmaking van documenten waarover het college niet zou besch.kken
wordt opgemerkt dat het college het verzoek te beperkt heeft opgevat als te zijn ger.cht op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie en niet het gelijkberechtigingsdossier.
De VGG betwist dat de provincie niet zou beschikken over documentatie over de relatie van Drenthe
met de TBO's Het is de VGG bekend dat regelmatig gesprekken en briefwisselingen plaatsvinden
tussen de TBO's en vertegenwoordigers van de provincie over het dossier. Verwezen wordt o.a. naar
het verslag Vakberaad Grond van 15 September 2011, waaruit blijkt dat vertegenwoordigers van de
TBO's betrokken en aanwezig zijn geweest. Volgens de VGG is er sprake van een intensieve samenwerking welke ook blijkt uit documenten die door andere provincies zijn verstrekt. De VGG vindt het
dan ook merkwaardig dat Drenthe niet zou beschikken over documenten betreffende de commumcatie
tussen de provincie en de TBO's over de beroepsprocedure. Dat het IPO de beroepsprocedures van
de provincies coordineert doet daar niet aan af.
De VGG begrijpt niet dat niet wordt beschikt over informatie met betrekking tot de hoogte van de declaraties van AKD Uit de stukken blijkt dat de provincies opdrachtgever zijn van AKD en gezamenlijk
de declaratie zullen betalen; er mag worden verwacht dat de provincie dan ook beschikt over de betreffende declaraties. Naar de VGG aanneemt dient ook de provincie het betaalde bedrag te verantwoorden.
Voor zover het college niet zou beschikken over documenten omdat deze bij het IPO berusten, dient
het college naar de mening van de VGG toch over te gaan tot openbaarmaking. In Ovenjssel zijn deze
documenten geweigerd met als motivering dat de Wob niet van toepassing zou zijn omdat het IPO
geen bestuursorgaan is en evenmin onder de verantwoordelijkheid van Overijssel staat. De VGG is
van oordeel dat de vraag centraal zou moeten staat of deze documenten niet ook behoren te berusten
bij de provincie.

De VGG wijst erop dat de volharding van het besluit om bedoelde documenten niet openbaar te ma
ken op grond van het feit dat deze niet bij de provincie berusten maar bij het IPO een schen i o " e
M t van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM^
D,t artikel bevat een recht op informatie jegens de overheid en het IPO is opgericht door en voor de
provmc.es en wordt ook bestuurd door (vertegenwoordigers) van die provincies
d ^ ^ ? T ? d 3 t ^ ° n d e r ^ 4 4 V a n h e t bezwaarschrift genoemde documenten op onjuiste qron
den met volled.g openbaar zijn gemaakt. Het betreft hier de gronden dat
a.

het documenten zijn die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad die persoonlijke bele.dsopvatt.ngen bevatten als bedoeld in artikel 11 WobsoonnjKe be

b.

de documenten persoonsgegevens bevatten die gelet op de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen niet openbaar gemaakt wordenPersoonlijke
het belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met betrekking tot een deel van
die .nformat.e niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoor of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wobhet belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met betrekking tot een deel van
die informatie niet opweegt tegen de economische of financiele belangen van de p r o v l i e s
als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b Wob.

In verband met het onder a genoemde, merkt de VGG op dat de vraag of er sprake is van documen
VGG b J fTr
T ' a f h a P k e , i J k iS V a n h e t ° ° 9 m e r k W 3 a r m e e d i e d o c u m e n " e n zijn opgeste d D e
VGG etwijfelt, onder verwijzing naar de Memorie van Toelichting, of de stukken wel met het oogmerk
van ntern beraad zijn opgesteld, gelet op de kring van betrokken personen en het structured karakte
van het overleg. Ook indien er toch sprake is van stukken van intern beraad met persoo f e be e ds
opvattingen had het college moeten beoordelen of de betreffende beleidsopvattingen nie met he t o t
op een goede en d e m o c r a t i z e bestuursvoering hadden kunnen worden verstrek in niet tot p e r l e n
herleidbare vorm. Deze afweging is niet in alle gevallen gemaakt en dit is een motiveringsgebrek
Ten aanzien van het onder b genoemde, stelt de VGG dat uit het besluit niet blijkt welke weiqerinas
grond ,s toegepast. Indien het artikel 10, tweede lid onder e Wob zou betreffen, merkt
S
Z
het her met gaat om een absolute weigeringsgrond. De afweging tussen de belangen heeft het C O e
ge Waarbhjk wel gemaakt, maar nauwelijks gemotiveerd. Volgens de VGG zou deze afweging in het
voordeel moeten uitvallen van openbaarmaking van de betreffende namen omdat het nie gaa om
pnvacygevoelige gegevens en het hun beroepshalve functioneren betreft.
°
Met betrekking tot het onder c genoemde wijst de VGG erop dat aan de inroeping van deze weiae
nngsgronden zware motiveringeisen worden gesteld. Het college heeft dit in het besMt n a g ^ n en"
m het bijzonder nagelaten waarom openbaarmaking leidt tot benadeling van de provincieln un pro
cespositie en/of financiele positie.
M-uvincie in nun proWat betreft het onder d genoemde, betwist de VGG dat het gaat om informatie die de financiele posi
tie van de province schaadt. Bovendien heeft het college niet geconcretiseerd en gepreciseenTwaa
om openbaarmaking tot schade voor de provincie zou leiden.
gepreciseerd waarVervolgens gaat de VGG in op de weigeringsgronden genoemd onder a en c ten aanzien van de do
cumenten die betrekking hebben op de adviezen van AKD.
De VGG merkt op dat ten aanzien van adviezen van advocaten is nagelaten te beoordelen of de in
orma .e oo kan worden aangemerkt als persoonlijke beleidsopvatting. Doorslaggevend daar ij is 0 J
het informa e betreft waarin de deskundigheid van de advocaat wordt aangewend voor beleidsvor
m.ng of besl.ssingen over de uitvoering daarvan.
oe.eidsvor-

Heeft het advies een overwegend objectief karakter, dan is geen sprake van een persoonlijke beleidsopvatting. De VGG betwijfelt en betwist of alle onleesbaar gemaakte delen wel zijn aan te merken als
persoonlijke beleidsopvattingen. Verwezen wordt in ieder geval naar de memo van 26 September
2011 aan het IPO.
Hierin komen de gevolgen van de beschikking van de Europese Commissie voor de provincie aan de
orde en wordt specifiek ingegaan op de gevolgen voor de in het verleden verleende en in de toekomst
te verlenen subsidies. Dit betreft informatie met een overwegend informatief karakter en is daarom ten
onrechte onleesbaar gemaakt.
Ten aanzien van de weigeringsgrond genoemd onder c is de VGG van oordeel dat er sprake is van
objectief bepaalbare informatie en leidt de verstrekking daarvan volgens haar niet tot onevenredige
benadeling van de provincie. Bovendien blijkt niet dat een afweging is gemaakt of de openbaarmaking
niet dient te prevaleren boven het belang van de onevenredige benadeling.
De verzoekschriften van de provincies en TBO's zijn door het college geweigerd openbaar te maken
op basis van artikel 10, tweede lid onder g Wob. De VGG ziet niet in hoe openbaarmaking de procespositie kan schaden. Openbaarmaking heeft geen gevolgen voor de procedure bij het Gerecht van de
EU. Er is al veel bekend over de argumentatie in het verzoekschrift. De middelen zijn beschikbaar
gepubliceerd door het Gerecht zelf en zijn verkrijgbaar uit openbare bron. Nu deze al grotendeels
openbaar zijn, geldt volgens de VGG een verzwaarde motiveringsplicht waaraan in het besluit niet is
voldaan.
Inzake de e-mailberichten (nader gespecificeerd in het besluit) heeft het college besloten dat het gaat
om documenten ten behoeve van intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten en waarvan openbaarmaking zou leiden tot onevenredige benadeling van de procespositie. Volgens de VGG
heeft het college ten onrechte nagelaten te motiveren waarom het college hier geen gebruik kan maken van de bevoegdheid van artikel 11, tweede lid Wob. Verder verwijst de VGG naar het eerder aangevoerde ten aanzien van de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid onder g Wob.
De e-mailberichten d.d. 20 September, 12 oktober en 23 november 2011 zijn openbaar gemaakt met
uitzondering van de namen en telefoonnummers van ambtenaren. De VGG is van mening dat het
college geen belangenafweging heeft gemaakt tussen het belang van openbaarmaking en het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Niet te begrijpen valt waarom de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen. Het betreft hier slechts de uitwisseling
van feitelijke informatie en de weggelaten gegevens zijn geen privacygevoelige informatie.
De beleidsbrief van 22 november 2011 is slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt en geweigerd in verband met artikel 11, artikel 10 tweede lid aanhef en onder e en g Wob. De eerder aangevoerde bezwaren inzake deze weigeringsgronden worden door de VGG ook hier opgevoerd. Ten aanzien van
de memo van de provincie aan AKD stelt de VGG dat het college hier niet nader heeft gemotiveerd
dat sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen en verwijst naar de gemaakte opmerkingen.

Verweerschrift
In het Wob-verzoek is de VGG ingegaan op de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Uw college
merkt op dat het individuele belang geen rol speelt bij de beoordeling van de openbaarheid van documenten in het kader van de Wob. Van het uitgangspunt van de Wob dat bij de overheid berustende
documenten in beginsel openbaar zijn, kan alleen op basis van aan de in de wet opgenomen gronden
worden afgeweken. Het publieke belang vraagt eveneens dat het bestuursorgaan rekening houdt met
een ieder op wie de gevraagde informatie betrekking heeft. Het gaat dus niet alleen om een afweging
van het belang van de verzoeker van informatie, maar om alle betrokken belangen.
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Ten aanzien van he, beroep op artikel 10 van he, EVRM merkt het college op dat dit recht on inform.

Intern beraad:

f

Volgens de junsprudentte Is er sprake van persoonlijke beleidsopvattingen bij een o p v a Z o
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Hierbij is het niet van belang dat de persoonlijke beleidsopvattingen niet te herleiden zijn tot een individueel persoon. Dat bij dit overleg, externe partijen (gedeeltelijk) zijn betrokken doet daaraan ook met
af Uit de Memorie van Toelichting van de Wob blijkt ondermeer dat, van intern beraad ook sprake kan
zijn wanneer externe personen of organen bij het verzamelen van gegevens, het ontw.kkelen van
beleidsalternatieven en/of de afronding van het beraad binnen het overheidsorgaan worden betrokken.
, . .
_i i •
Dit kan anders zijn als er sprake is van gestructureerd overleg, dan wel advisering en de knng van
personen die bij het beraad betrokken zijn dusdanig groot van omvang is dat er met meer sprake is
van intern beraad. Zowel de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied als het Vakberaad Grond z.jn ,ngesteld om het door de provincies te voeren beleid aangaande (de inrichting) van het landelijk gebied te
kunnen voorbereiden en dienaangaande afstemming te laten plaats vinden. Het toezenden van verslagen en agenda's aan de betrokkenen bij het overleg maakt niet dat deze stukken algemeen openbaar zijn.
De VGG stelt dat niet is gemotiveerd waarom de informatie met het oog op een goede en democratische bestuursvorming niet in geanonimiseerde vorm is verstrekt. Hiervoor is niet gekozen omdat het
college het onwenselijk acht dat opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige
rol gaan spelen. Daarnaast vindt het college het van groot belang dat ambtenaren in vnjheid kunnen
adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat zij - of degenen die zij adviseren - later met hun
opvattingen geconfronteerd zullen worden. Het college wijst op haar discretionaire bevoegdheid in
dezen.
Persoonlijke levenssfeer:
Het college ziet geen aanleiding de namen van de betrokken ambtenaren alsnog te verstrekken. Het
gaat hier niet om ambtenaren die uit hoofde van hun beroep "publiekelijk" naar buiten treden en dan
weegt volgens het college het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder
dan het aigemene belang van openbaarheid (ABRvS, 12 September 2009, LJN: BJ5104).
Onevenredige benadeling artikel 10, tweede lid onder g Wob:
De VGG verwijst ter onderbouwing van haar standpunt naar een uitspraak van de ABRvS van 16 december 2009 (JB 2010/31). Volgens het college gaat het nu om informatie die bepalend kan zijn voor
het verloop en de afloop van de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie tegen de commissiebeschikking van 13 juli 2011 en indirect voor de rechtmatigheid van de in het verleden verleende subsidies voor de aankoop van gronden voor natuurbeheer. Het college is van oordeel dat ondanks het
objectieve karakter van de regelgeving, er verschillende opvattingen over de toepassing en uitleg van
deze regels kunnen bestaan, waardoor openbaarmaking van de gevraagde stukken kan leiden tot
onevenredige benadeling van de provincie. Verwezen wordt naar de uitspraak van de ABRvS van 18
augustus 2010 (AB 2010/289). Van belang hierbij is dat het gaat om een nog lopende beroepsprocedure waarin de argumenten, strategie en inschatting van de proceskansen in vertrouwelijkheid moeten
kunnen worden bepaald. Openbaarheid van deze informatie op dit moment kan dan ook nadelig z.jn
voor de procespositie van de provincie. Anders dan in de uitspraak van de ABRvS van 16 maart 2011,
UN- BP7778 betreft het hier geen gelijkluidende informatie die op andere wijze al openbaar is gemaakt Volgens het college is de informatie op juiste gronden geweigerd. Het college wijst er nog op
dat er geen sprake is van het achterhouden van gegevens. Ten aanzien van het beleid is volstrekte
openbaarheid gegeven. Het gaat hier om het recht om in vertrouwelijke steer te komen tot een standpuntbepaling en de bescherming van de (proces)strategie in het kader van een lopend geschil.
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Ten aanzien van de motivering om de adviezen van AKD advocaten en correspondent met AKD niet
openbaar te maken verwijst het college naar het primaire besluit.
™*
Intern beraad/persoonlijke beleidsopvattingen:
Het college bestrijdt dat de informatie betreffende de gevolgen van de beschikking van de Europese
Commiss.e van 13Juli 2011 voor de provincie, en de gevolgen voor de in het verleden vereen e en in
de toekomst te verlenen subsidies, is aan te merken als objectieve informatie
Het gaat hier met om objectieve informatie en daarnaast is het van belang om in vertrouwelijke sfeer
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Onevenredige benadeling artikel 10, tweede lid onder g WobOnder verwijzing naar de in het primaire besluit opgenomen motivering en de eerder aanqehaalde
argumenten en jurisprudentie bestrijdt het college ook hier dat er sprake is van objectief b e C t e «
informatie. De met openbaar gemaakte stukken bieden (deels op provincieniveau) inzic t7n de pro
blemen met betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en de in dat verband verkende oplos ngen Open
baarmaking van deze gegevens heeft gevolgen voor de positie van de provincies in verhTudhg tot het
Rijk over de uitvoering, financiering en omvang van voornoemde faciliteit.
o ^ n h l f f ^ V , G G d 3 t d G V e r Z O e k s c h r i f t e n v a n d e P^incies en TBO's ten onrechte zijn geweigerd
openbaar te maken nu deze grotendeels openbaar zijn gemaakt door het Hof van Jus iti zetf Het
co ege merkt op dat het hier enkel gaat cm de hoofdlijnen van de gevoerde argumenta ie zonder de
nadere onderbouw-ng te vermelden. Het college is van oordeel dat de verplichting tot openbaarm
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Het college is van oordeel dat de overige documenten, bestaande uit e-mails tussen de provincie en
haar advocaat en e-mailberichten tussen ambtenaren ter voorbereiding van de adviserhg over de
und.sche posrtie van de provincie, de te voeren (proces)strategie, concepten voor brieve en b e ' e p
schnft op ju,ste gronden zijn geweigerd. De VGG wijst erop dat niet is gemotiveerd waarom e
Z
gebruik ,s gemaakt van toepassing van artike, 11, tweede lid van de Wob. Volgens hei coHege gaat
het hier om een discretionaire bevoegdheid, en zij meent dat daar - met het oog op de overige toeqe
9
paste weigeringsgronden in deze - terecht geen gebruik van is gemaakt.
Wat betreft de drie e-mailberichten uit 2011 is al eerder in het verweerschrift gesteld dat het hier niet
gaat om ambtenaren die uit hoofde van hun beroep "publiekelijk" naar buiten treden Naar het oo dee
van het college is er geen reden om de namen van de betrokken ambtenaren alsnog te v e ^ e k k e
(ABRvS van 12 September 2009, LJN: BJ5104).
verstreKKen
Ten aanzien van de beleidsbrief van 22 november 2011 is het college van oordeel dat op juiste wiize
toepassing ,s gegeven aan de weigeringsgronden. De aangevoerde argumenten zijn e e Z op af
doende wijze weerlegd. Het college verwijst voor de motivering naar het besluit en de nadere motivering hiervan in het verweerschrift.
Hetzeifde geldt voor de memo van de provincie aan AKD. Het gaat hier om een document voor intern
beraad, waann persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen. Dat het hier een document van een
externe, ingehuurde advocaat, betreft doet niet af aan het karakter van intern beraad

Voorbereiding van het advies
De commissie heeft partijen in de gelegenheid gesteld in haar zitting van 26 november 2012 te worden gehoord. Een verslag van deze hoorzitting treft u hierbij aan.

Overwegingen van de commissie
Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Het voldoet ook overigens aan de eisen die de Aigemene wet
bestuursrecht (Awb) stelt. Het bezwaarschrift is dan ook ontvankelijk.
Inhoudelijk
Voor een begrip van de casus en de beoordeling van het bezwaar acht de commissie de volgende
achtergrondinformatie van belang.
De provincie heeft (samen met de overige provincies en de TBO's) beroep ingesteld bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie (Gerecht van Eerste Aanleg) naar aanleiding van de beschikking van
de Europese Commissie d.d. 13 juli 2011. Bij deze beschikking heeft de Europese Commissie geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn in de zin van Europese
regelgeving. Dit heeft tot gevolg dat (aankoop)subsidies die aan Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties zijn verstrekt onder het staatssteuntoezicht van de Europese Commissie vallen. In het verleden verleende (aankoop)subsidies zijn mogelijk onrechtmatig verleend, waardoor het risico bestaat
dat deze subsidies met rente teruggevorderd moeten worden.
Uit het primaire besluit blijkt dat het college enkele specifieke rechtsvragen aan het Gerecht heeft
voorgelegd waarvan het oordeel van het Gerecht kan bijdragen tot het beantwoorden van de vraag of
subsidising van natuurbeheer leidt tot (onrechtmatige) staatssteun. Dit betreft onder meer de vragen
in hoeverre natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn en in hoeverre subsidies voor de
verwerving van natuurterreinen een voordeel oplevert voor de begunstigde.
Het Wob-verzoek betreft documenten aangaande de relatie van de provincie met de TBO's in het onderhavige dossier en documenten betreffende de beroepsprocedure van de provincie bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie. Het college heeft ten aanzien van een deel van de verzochte documenten besloten deze gedeeltelijk, dan wel niet openbaar te maken met een beroep op artikel 11,
eerste lid en artikel 10, tweede lid onder b, e en g van de Wob. Ten aanzien van een deel van de gevraagde informatie heeft het college gesteld niet over de gevraagde documenten te beschikken. De
commissie ziet zich gesteld voor de vraag of het college op goede gronden tot het bestreden besluit is
gekomen.
Bij de beantwoording daarvan zijn de volgende bepalingen uit de Wob van belang.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder c, van de Wob wordt onder intern beraad verstaan: het beraad
over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid.
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder f, van de Wob wordt onder persoonlijke beleidsopvatting verstaan: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten.
In artikel 3, eerste lid van de Wob is bepaald dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtne
m.ng van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
yewnnga met inachtneingevolge artikel 10, tweede lid van de Wob is bepaald dat het verstrekken van informatie ingevoloe
deze wet eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
b e l a n e n v a n d e Staa
d t i n ^ T f 6 °[finanCme
9
<- d * andere publiekrechtelijke lichamen of
de in artikel 1 a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
heltvoorkomen-van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
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Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit docu
menten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over d d a a r i n opoeno"
men persoonlijke beleidsopvattingen.
opgenoIngevolge het tweede lid van dit artikel kan over persoonlijke beleidsopvattingen, met het oog op een
goede eri democratische bestuursvoering, informatie worden verstrekt in niet tot personen hedeidba"
vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gested daa ^ e heeft
mgestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt
De commissie overweegt dat op grond van de Wob het college gehouden is tot openbaarmaking tenzij e zich een van de in de Wob geformuleerde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoet Het
recht van openbaarmaking ingevolge de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede e n
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Ten aanze^ va de
openbaarheid kan daarom geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de ooomer
o f T b T f V h e ; ZOek K er B i j d G t S V e r P i C h t e n b e l a n 9 - a f - 9 ^ - r d e n dan ook betrokken he^aigemene
of publieke belang b,j openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de (relatieve) weioe
nngsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeke He S n o
van controle op geoorloofde dan we, ongeoorloofde staatssteun maakt dee, uit van het b e t van
een g o e s en democratische besluitvorming. Dit geldt eveneens voor het belang van con role op de
integr e,t van de besluitvorming. Aan de door de VGG gestelde belangen kan'daarom g i n extra
geen extra
gewicht worden toegekend.
Het verzoek
V

" t r e e r S t d a t h e t C o l , e 9 e h e t Wob-verzoek ten aanzien van de relatie van de provincie
met e TBO s te beperkt heeft opgevat, namelijk als te zijn gericht op de beroepsprocedure b he H o f
van Jus tie. De commissie zich gesteld voor de vraag of het verzoek breder bedoeld had kunnen zih
dan zoa s door uw college is opgevat. Uit het Wob-verzoek kan worden opgemaakt dat deze , ^ 0
op alle documenten over de relatie van de provincie met de TBO's in het onderhavige dossier en de
beroepsprocedure bij het Hof van Justitie. Gelet op de woorden "in het onderhavige doss er e n de
beroepsprocedure" had het naar de mening van de commissie op de weg van u j cc lege geteaen
hierover tenminste een verhelderende vraag te stellen. De commissie is dan ook
l^TeefZuw
college het verzoek te beperkt heeft opgevat.
f

f

e t

T

a

t

Het bezwaarschrift kan als een aanvulling op het verzoek worden aangemerkt. Vastgesteld wordt dat
het verzoek met op deze manier is opgevat en dat het verzoek niet in dat kader is beoordeed De
commissie adviseert uw college daarom alsnog te beoordelen of de provincie besch kt over andere
documenten over de relatie van de provincie met de TBO's in het gelijkberechtigingsdoss er
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Behoren te berusten
De VGG stelt dat had moeten worden nagegaan of de in geding zijnde documenten - zo deze al bij het
IPO berusten - niet ook behoren te berusten bij de provincie. Ter ondersteuning verwijst de VGG onder meer naar overweging 2.4.3. van de uitspraak van de ABRvS van 25 mei 2011, LJN: BQ5933. De
commissie kan de VGG niet volgen in haar stelling over de uitspraak. Allereerst is de casus een andere. In de uitspraak gaat het om een op de Wob gebaseerd verzoek aan de VNG waarvan de Afdeling
met de rechtbank van oordeel is dat de VNG geen bestuursorgaan in de zin is van artikel 1:1, eerste
lid Awb en evenmin een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling is in
de zin van artikel 3, eerste lid van de Wob.
De conclusie van de VGG dat het IPO (identiek aan de VNG) een onder verantwoordelijkheid van de
provincie werkzame instelling is, kan dan ook geen stand houden.
Verder is de commissie van oordeel dat door de Afdeling in 2.4.3. slechts wordt overwogen dat, "indien verzoeker vreest dat hierdoor de werking van de Wob kan worden gefrustreerd en indien hij inzage wil hebben bij de VNG aanwezige documenten omtrent een bestuurlijke aangelegenheid, hij op
grond van de Wob een verzoek om verstrekking van die documenten kan richten tot het bestuursorgaan waarbij die documenten behoren te berusten. Ingeval het aangezochte bestuursorgaan bij zijn
besluit op het verzoek weigert de gevraagde documenten te verstrekken op de grond dat het daarover
niet beschikt, kan in een bestuursrechtelijke procedure tegen dat besluit worden beoordeeld of de
weigering op die grond terecht is". Uit de overweging volgt naar het oordeel van de commissie niet dat
het college had moeten nagaan of de documenten niet ook behoren te berusten bij de provincie. De
commissie kan de VGG dan ook niet volgen in haar standpunt.
Overigens is de commissie van oordeel dat het behoren te berusten in het kader van een Wobverzoek niet relevant is. Bepalend is of een document berust bij het bestuursorgaan. Immers ingevolge artikel 1, onder a van de Wob wordt onder een document verstaan: een bij een bestuursorgaan
berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat. De commissie stelt dan ook vast dat
de verplichting tot het verstrekken van documenten alleen bestaat voor documenten die bij het bestuursorgaan feitelijk aanwezig zijn.
Uit het bestreden besluit blijkt dat het college niet beschikt over documenten betreffende de communicatie (correspondentie, gespreksverslagen etc.) tussen de provincie en de TBO's omtrent de beroepsprocedure, noch over documenten betreffende declaraties van dan wel betalingen aan AKD. In het
verweerschrift merkt het college op dat inzake de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie geen specifiek overleg is geweest. Tevens stelt het college dat nader onderzoek geen andere documenten
heeft opgeleverd dan de stukken die in de bestreden beslissing reeds zijn genoemd en al dan niet
gedeeltelijk zijn verstrekt.
Verder stelt het college niet over documenten te beschikken betreffende de declaraties van advocatenkantoor AKD, omdat de inschakeling van AKD is geschied door het IPO. Er zijn dan ook geen
nota's van AKD door het college ontvangen. Ten behoeve van de kosten heeft het college een bedrag
van € 16.700,- gereserveerd in het IPO-budget "Vitaal Platteland". Tijdens de zitting overlegt het college een ingekomen factuur van het IPO, waarin het college wordt verzocht om het afgesproken bedrag over te maken aan het IPO.
De VGG verwijst naar het verslag van het Vakberaad Grond van 15 September 2011 en concludeert
daaruit dat er sprake is van een intensief contact tussen de TBO's en de provincies.
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De VGG vindt het dan ook merkwaardig dat de provincie niet zou beschikken over documenten betref
fende de commumcatie tussen de provincie en de TBO's omtrent de beroepsprocedure Ter aanzen
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Wanneer een bestuurorgaan stelt dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet
meer b,j hem berust en een dergelijke mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt dient in beonse
egene die om informatie verzoekt aannemelijk te maken dat een bepaald documen to
onde he

2ooZlZan TUSt ? " vaste rechtspraak van de Afde,ing < ufe P raak van ^e apTaoSe
200509349/1, onder meer herhaald bij uitspraak van 12 oktober 2011, 201100843/1 /H3).
De commissie is van oordeel dat door de VGG niet aannemelijk is gemaakt dat onder het colleqe do
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verband een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. De declaraties behoren daarom al nieUe be
rusten b,j uw college. Dat het college een budget heeft gereserveerd doet daar niet aan af

Beroep artikel 10 EVRM
Verder stelt de VGG dat de volharding van het besluit om bedoelde documenten op grond van het feit
dat deze met bij de provincie berusten maar bij het IPO, niet openbaar te maken een schendTng be re"
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denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeaeht
grenzen. De wetgever in formele zin kan deze verplichting in een formee, wettelijke bepling inperke
W o b T b e d o e : d e 7 P e n b a a t r m a k 6 n " " d ° C U m e n t e n d ° 0 r b e s t — r g a n e n is genormee do d e
Wob. De bedoelde documenten zijn niet onder het college en kunnen daarom niet worden verstrekt
De commissie ,s dan ook van oordeel dat er geen strijdigheid bestaat met artikel 10 EVRM.
Verstrekte documenten
Ten aanzien van de (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten heeft de commissie, om een oordeel te kunnen vormen, kennis genomen van de betreffende stukken-

2.

notrt.es, agenda en besprekingsverslagen van het overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied en agenda's en het verslag van het Vakberaad Grond IPO"
adviezen aan de provincies van AKD advocaten en correspondentie van en met AKD advoca-

3.
4.

verzoekschriften provincies en TBO's bij het Gerecht van de EU;
e-mailberichten.
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Weigeringsgronden ad1
a. Intern beraad: persoonlijke beleidsopvattingen
Niet in geschil is dat de stukken onder het intern beraad zouden kunnen vallen. De VGG verwijst naar
de Memorie van Toelichting en betwijfelt, gelet op de kring van betrokken personen en het structurele
karakter van het overleg, of de stukken wel met het oogmerk van intern beraad zijn opgesteld. Het
college is van oordeel dat sprake is van intern beraad nu met verschillende provincies van gedachten
wordt gewisseld over beleidsvorming en uitvoering in vertrouwelijke sfeer. Dat bij dit overleg, externe
personen of organen (gedeeltelijk) zijn betrokken doet daaraan volgens het college niet af.
De commissie overweegt dat uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie van de Afdeling (LJN:
BQ9881) volgt dat het interne karakter van een document wordt bepaald door het oogmerk waarmee
het stuk is opgesteld. De opstellers van het document moeten de bedoeling hebben gehad dat het zou
dienen voor gebruik binnen de overheid. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat van intern beraad
ook sprake kan zijn bij door externe personen of organisaties verzamelde gegevens of opgestelde
rapporten, die bij de beleidsvoorbereiding of beleidsontwikkeling van een bestuursorgaan worden
betrokken. Het beraad wordt echter niet langer als intern beschouwd, wanneer daaraan het karakter
van advisering of gestructureerd overleg moet worden toegekend.
Naar de Afdeling (LJN: AM2598) heeft aangenomen duidt deze passage met name op adviezen van
onafhankelijk deskundigen, met name de adviseurs in de zin van artikel 3:5 Awb.
De commissie stelt vast dat de aard van de overleggen tussen de provincies is het voorbereiden van
het te voeren beleid aangaande (de inrichting) van het landelijk gebied en daarover afstemming te
laten plaatsvinden. Dat bij de behandeling van specifieke onderwerpen in het overleg Vakberaad
Grond enkele externe personen zijn betrokken maakt naar het oordeel van de commissie niet dat er
sprake is van advisering of dat aan het overleg waarbij de externen zijn betrokken een structureel
karakter moet worden toegekend. Evenmin is de kring van betrokken externen dermate groot dat
daardoor het interne karakter zou ontvallen. Het interne karakter van het beraad is daarmee naar het
oordeel van de commissie voldoende bepaald.
De commissie overweegt verder dat artikel 11, eerste lid van de Wob imperatief is gesteld. In beginsel
wordt, voor zover er sprake is van een document opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Aan het voorgaande doet echter niet af dat het college ingevolge het tweede lid een discretionaire
bevoegdheid is toegekend om informatie over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen
herleidbare vorm te verstrekken of, in het geval degene die deze opvattingen heeft geuit zich erachter
heeft gesteld in tot de persoon herleidbare vorm, als dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.
De commissie is van oordeel dat het college niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. De weggelakte passages bestaan niet uitsluitend uit
persoonlijke beleidsopvattingen. Het gaat ook om objectieve feitelijke informatie welke volgt uit de
beschikking van de EC en de actieve vervolgstappen die zullen worden ingezet en niet zozeer om de
daarop gebaseerde argumenten en standpunten. Voor zover er wel sprake zou zijn van persoonlijke
beleidsopvattingen, is onvoldoende gemotiveerd dat de hierin opgenomen feiten zodanig verweven
zijn met de in die documenten voorkomende persoonlijke beleidsopvattingen dat openbaarmaking
achterwege mocht blijven.
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°°k n i 6 t ^ W a a r ° m h 6 t C ° l l e g e 9 e e n t o e P a s ^ 9 heeft gegeven aan het tweede
lid. Het feit dat het h.er een discretionaire bevoegdheid betreft en dat het onwenselijk wordt qeacht dat
opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol gaan spelen acht de commissie in ieder geval ontoereikend. Gelet op de aard en inhoud van de documenten en het belanq van de
democratische bestuursvoering, heeft het college naar het oordeel van de commissie niet in redelijkheid kunnen afzien van deze bevoegdheid.
De commissie is dan ook van oordeel dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat de docu
menten geweigerd kunnen worden op grond van artikel 11, eerste lid Wob en dat ten onrechte aeen
toepassing is gegeven aan het tweede lid.
b. Persoonlijke levenssfeer
Uw college heeft deze documenten verstrekt met uitzondering van de namen van de opstellers en
betrokkenen daarbij, deze zijn weggestreept ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder e Wob.
Aan een beroep op artikel 10, tweede lid Wob moet een belangenweging ten grondslag liggen Er
dient beoordeeld te worden of de belangen van het tweede lid aan de orde zijn. Zo ja dan dient be
oordeeld te worden of het college het belang van de weigeringsgrond zwaarder heeft kunnen laten
wegen dan het publieke belang van openbaarmaking. Met betrekking tot de vraag of het openbaarheidsbelang meer of minder zwaar weegt dan de genoemde belangen dient het uitgangspunt van de
Wob -openbaarheid is regel - zwaar te wegen.
Het is vaste jurisprudentie dat waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren
slechts in beperkte mate een beroep kan worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun
persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het gaat om het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn persoonsgegevens en het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten (ABRvS 4 juni 2008 LJN- BD3114)
Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dient te worden afgewogen tegen het
belang van de openbaarmaking. Bij die afweging dient het uitgangspunt van de Wob - openbaarheid is
rege, - zwaar te wegen. Daarnaast speelt hierbij de functie van de betrokkene een rol Gelet op de
bestuurlijke aangelegenheid, de inhoud van de stukken en het beroepsmatig handelen ziet de com
missie met ,n op welke manier de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen in het qedino
». Er ,s dan ook naar het oordeel van de commissie geen sprake van een situatie waarin de persoon
l.jke levenssfeer van betrokkenen zou moeten prevaleren. Openbaarmaking heeft het college dan ook
met kunnen weigeren op grond van artikel 10, tweede lid onder e Wob.
c. Onevenredige benadeling
In de documenten zijn passages onleesbaar gemaakt in verband met het belang van de onevenredige
benadeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g Wob. Het gaat volgens het college
om het recht in vertrouwelijke sfeer te komen tot een standpuntbepaling en de bescherming van de
(proces)strategie in het kader van een lopend geschil.
De commissie overweegt dat dit artikel tevens het belang beschermt bij het voorkomen van onevenredige benadeling van de provincie met het oog op haar procespositie
Voornoemd artikel spreekt echter van een onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokkenen
Dat betekent dat de openbaarmaking van een document niet geweigerd kan worden wegens een bevoordeling of benadeling, maar dat er een evenredigheidstoets moet plaatsvinden. Het is de commis
sie echter met duidelijk geworden hoe openbaarmaking kan leiden tot benadeling, waaruit deze be
staat en waarom die dan onevenredig zou zijn.
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De gevolgen van de EC-beschikking staan immers al vast en het gaat hier om het gebruik van publieke bevoegdheden van de provincie. Bovendien gaat het in het proces meer om de vraag of de TBO's
als ondememing zijn aan te merken. De openbaarmaking op zichzelf leidt volgens de commissie met
tot een benadeling, en van onevenredigheid daarvan is de commissie niet gebleken.
De commissie is dan ook van oordeel dat het college openbaarmaking niet heeft kunnen weigeren
met een beroep op artikel 10, tweede lid onder g.
d. Economische/financiele belangen
Bij een tweetal documenten heeft uw college de informatie geweigerd omdat het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de financiele of economische positie van de provinc e ^ ) als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b Wob.
Volgens uw college geven de concrete bedragen en percentages inzicht in de financiele positie van de
provincies met betrekking tot de PNB-leenfaciliteit. Openbaarmaking zou de financiele positie van de
provincies ten opzichte van het Rijk onevenredig benadelen.
Ook hier is de commissie van oordeel dat het college onvoldoende heeft geconcretiseerd en gepreciseerd dat openbaarmaking de financiele en economische belangen van de provincie(s) benadeeld.
Niet kan worden volstaan met de veronderstelling dat openbaarmaking de positie van de provinces
ten opzichte van het Rijk onrechtmatig zou worden geschaad. De genoemde bedragen zijn volgens de
commissie zonder context. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat financiele of economische
belangen van de provincie bij openbaarmaking kunnen worden geschaad.
De commissie is dan ook van oordeel dat het college openbaarmaking niet heeft kunnen weigeren
met een beroep op artikel 10, tweede lid onder b.
Weigeringsgronden ad 2
, ----- -

,

a Intern beraad/persoonlijke beleidsopvatting
De VGG betwijfelt of alle onleesbaar gemaakte delen wel zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen vanwege het overwegende objectieve karakter van het advies. Verwezen wordt naar de
memo van 26 September 2011, waarin de gevolgen van de beschikking van de Europese Commissie
voor de provincie aan de orde komen en wordt ingegaan op de gevolgen voor de in het verleden verleende en in de toekomst te verlenen subsidies. Het college stelt dat het van belang is om in vertrouwelijke sfeer te kunnen brainstormen en dat de betrokkenen hierbij in alle vrijheid hun gedachten en
opvattingen kunnen uiten.
De commissie overweegt dat niet in geschil is dat de stukken zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad en dat een door een advocaat uitgebracht document persoonlijke beleidsopvattingen kan inhouden.
.. ,
Ten aanzien van het objectieve karakter overweegt de commissie dat de van toepassing zijnde regelgeving een objectief gegeven vormt. Dat betekent echter niet dat er geen verschillende opvattingen
kunnen bestaan over de gevolgen van de beschikking voor de provincie. De commissie is echter van
oordeel dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat de stukken niet louter een overwegend
objectief karakter hebben.
b. Onevenredige benadeling
Volgens de VGG leidt de verstrekking niet tot onevenredige benadeling van de provincie. Bovendien
blijkt niet dat een afweging is gemaakt of de openbaarmaking niet dient te prevaleren boven het belang van de onevenredige benadeling. Het college stelt dat openbaarmaking haar procespositie kan
schaden.
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De niet openbaar gemaakte stukken bieden (deels op provincieniveau) inzicht in de problemen met
betrekking tot de PNB-leenfaciliteit en de in dat verband verkende oplossingen. O p e Z a r m a k i n g "an
deze gegevens heeft gevolgen voor de positie van de provincies in verhouding tot het R ! over de
uitvoering/financiering/omvang van voornoemde faciliteit.
Zoals

de commissie eerder

heeft Qverwogen
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sprake zijn van een onevenredigheid. Een dergelijke onevenredigheid als gevolg van de openbaarla
king ,s de commissie niet gebleken. Uw college heeft de openbaarmaking dan ook ten o n r e c h t e T
weigerd met een beroep op artikel 10, tweede lid onder g Wob.

°

Weigeringsgronden ad 3
a. Onevenredige benadeling
De VGG ziet niet in hoe openbaarmaking de procespositie kan schaden. Openbaarmaking heeft qeen
gevolgen voor de procedure bij het Gerecht van de EU. Er is a, veel bekend over de a gumen a'e in
he verzoekschrift. De middelen zijn beschikbaar gepub.iceerd door het Gerecht zelf en z . ^ v e r -jobaar u,t openbare bron. Nu deze al grotendeels openbaar zijn, geldt volgens de VGG een v e r Z a d e
mot.ver.ngspl.cht waar aan in het besluit niet is voldaan.
verzwaarde
Het college stelt dat het gaat om processtukken in een lopende procedure en dat deze niet openbaar
hoeven te worden gemaakt (LJN: AR6306). Openbaarmaking schaadt de procespositie v i n de T B o "
W w
dee da d e " " ? F T * * * " n ^
^
* h e b b e n i n g e d i e n d - H e t college s van oor
deel dat de verplichting tot openbaarmaking niet verder gaat dan de reeds gedane publicatie door het

i S c ^ S ^ "** * h°°fd,ijnen ™ * "

~

^ *

^

Allereerst wordt opgemerkt dat de commissie geen kennis heeft van de inhoud van de verzoekschriften, daar deze geen onderdeel uitmaakten van de ter inzagelegging aan de commissie
Op basis van het gestelde en onder verwijzing naar het eerder door de commissie'overwogene in
verband met deze weigeringsgrond, is de commissie van oordeel dat het college niet d e u g S heeft
gemotiveerd wat de benadeling is en waaruit de onevenredigheid bestaat. Uw college heeft e open
baarmakmg dan ook ten onrechte geweigerd met een beroep op artike, 10, tweede lid onder g Wob
Weigeringsgronden ad 4
a. Intern beraad/persoonlijke beleidsopvatting

d°aet r n t n ^ r ^ '?• niet ° P e n b a a r

96maakte de en

'

P e r s o ° n "i k e beleidsopvattingen bevatten en

dat ,s nagelaten te motiveren waarom geen gebruik kan worden gemaakt van de bevoegdheid van
art ke 11, twee e lid Wob. Volgens het college is de informatie op juiste gronden geweigerd en l e n t
dat z,j daar, gelet op de discretionaire bevoegdheid, - met het oog op de overige toegepaste we!qe
nngsgronden ,n deze -terecht geen gebruik van heeft gemaakt.
toegepaste weigeDe commissie is van oordeel dat niet ten aanzien van alle documenten de weigeringsgrond juist is
toegepast. Het college heeft meer passages weggelakt dan noodzakelijk zou zijn. Onde7 erTi z no
naar het eerdere overwogene, is de commissie van oordeel dat het college niet in redenjkhe,™ eeft
kunnen afzien van het toepassen van het tweede lid.
reoenjKneid heeft
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b. Onevenredige benadeling
•„«
t,
De VGG verwijst naar het eerder aangevoerde ten aanzien van de weigeringsgrond van artikel 10,
tweede lid onder g Wob en is van mening dat de stukken geen voor de provincie(s)/TBO's nadelige
informatie bevat. Het college is van oordeel dat de overige documenten, bestaande uit e-mails tussen
de provincie en haar advocaat en e-mailberichten tussen ambtenaren ter voorbereiding van de advisering over de juridische positie van de provincie, de te voeren (proces)strategie, concepten voor bneven en beroepschrift op juiste gronden zijn geweigerd.
Zoals de commissie eerder heeft overwogen naar aanleiding van deze weigeringsgrond, moet er
sprake zijn van een onevenredigheid. Een dergelijke onevenredigheid als gevolg van de openbaarmaking is de commissie niet gebleken. Uw college heeft de openbaarmaking dan ook ten onrechte geweigerd met een beroep op artikel 10, tweede lid onder g Wob.
c. Persoonlijke levenssfeer
De e-mailberichten d.d. 20 September, 12 oktober en 23 november 2011 heeft het college openbaar
gemaakt met uitzondering van de namen en telefoonnummers van ambtenaren. De VGG is van mening dat het college geen belangenafweging heeft gemaakt tussen het belang van openbaarmaking
en het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Niet te begrijpen valt waarom de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder zou moeten wegen. Het betreft hier slechts de
uitwisseling van feitelijke informatie en de weggelaten gegevens zijn geen privacygevoelige informatie.
Het college stelt dat het hier niet gaat om ambtenaren die uit hoofde van hun beroep "publ.ekel.jk
naar buiten treden en verwijst naar haar eerdere motivering. Naar het oordeel van het college is er
geen reden om de namen van de betrokken ambtenaren alsnog te verstrekken.
Onder verwijzing naar het eerder overwogene is de commissie niet gebleken dat de persoonlijke levenssfeer in geding is. Er is dan ook naar het oordeel van de commissie geen sprake van een situatie
waarin de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zou moeten prevaleren. Openbaarmaking heeft
het college dan ook niet kunnen weigeren op grond van artikel 10, tweede lid onder e Wob.

Specifieke documenten
Beleidsbrief aan GS
Het college heeft dit document gedeeltelijk geweigerd openbaar te maken op de grond dat deze persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11), de onevenredige benadeling (artikel 10, tweede lid
onder g) en gelet op de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e).
De commissie is van oordeel dat de beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten geen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Het betreft een feitelijke beschrijving van de in gang gezette stappen. Voorts is
de commissie van mening dat de inhoud reeds openbaar is. De commissie ziet zich hierin bevestigd
door de optekening "Openbaar: Ja" op het GS-stuk.
Onder verwijzing naar de eerdere overwegingen is de commissie van oordeel dat de weigermg tot
openbaarmaking evenmin kan worden gebaseerd op artikel 10, tweede lid onder e en g Wob.
Memo provincie aan AKD d.d. 25 april 2012
Dit document heeft het college niet openbaar gemaakt op de grond dat het correspondents betreft
tussen een advocaat en diens client. Het betreft een document voor intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. De VGG stelt dat het college hier niet nader heeft gemotiveerd dat sprake is
van persoonlijke beleidsopvattingen en verwijst naar de eerder gemaakte opmerkingen.
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De commissie heeft geen kennis gehad van de inhoud van dit document. De commissie ziet zich
daarom met in de positie een beoordeling te geven. Uw college wordt geadviseerd dit document oo
meuw te beoordelen met inachtneming van dit advies.
Samengevat is de commissie van oordeel dat de openbaarmaking niet kan worden geweigerd OD
grond van artikel 10, tweede lid onder b, e, en g Wob. Ten aanzien van de toepassing van artikel 11
Wob adviseert de commissie uw college met inachtneming van het hieromtrent gestelde in het advies
een meuw besluit te nemen.
Ten aanzien van het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 tweede lid Awb
overweegt de commissie als volgt.
Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, Awb worden de kosten die de belanghebbende in verband met de
behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken op verzoek van de belanghebbende
door het bestuursorgaan vergoed voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan
het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Voor zover uw college in de beslissing op bezwaar
alsnog kan voldoen aan de motiveringsplicht, is er geen sprake van herroeping van het besluit en is er
aldus ook geen aanleiding de proceskosten te vergoeden. Indien uw college niet kan voldoen aan de
motiveringsplicht, dient uw college het bestreden besluit te herroepen en ziet de commissie aanleiding
het verzoek om vergoeding van gemaakte proceskosten te honoreren.

Advies van de commissie
De commissie adviseert eenstemmig:
1•
2.
3.
4.

het bezwaarschrift gegrond te verklaren ten aanzien van de weigeringsgrond artikel 10 tweede lid onder b, e en g Wob en de motivering van artikel 11 Wob;
met inachtneming van dit advies een beslissing op het bezwaar'te nemen;
voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
met inachtneming van dit advies een beslissing te nemen op het verzoek om vergoeding van
de proceskosten op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb.

Hoogachtend,
de Commissie rechtsbescherming

S.I. Mulder, secretaris

C M

.

de Jonge; voorzitter

Beleidsbrief

aan gsdepifearcfe sfetesi van Drenthe

AeMdqwnt wor * , r e s , p , h o f e f M

B9ttep , t(Ssre]S) sfefeml

^

B

Syibsidisring verwerving EMS

,
I

hUfdi9@ S u b s f e
S
r
e g e f « n g Vfcrwervhg EHS (onderdeel van het pMJP)
P
J
i^gtetelten nieuwe Subsidrewoelin^ ff^aankoop EHS

commissie van 11
S- • VasfeteSIen van het procesbeafciK Provindewec waardoor AKD n
l gemachtigd wordt namens de
^ yrsniihe if© nandeien.

Cbr^p{

ocr^\

Mde0§b^i&i

Bm

gs^®p" te8 ^ @ slat@n mn Drentte

Boifeiding
Op 13 juli 2011 heeft de Europese commissie (EG) een nieuwe regeiing voor de s u b s i d i n g van
n
orondaankopen EHS peedgekeerd. Deze regaling te bedoeld als opvolgsr van de huidige regeiing
Verwerving EHS - resfesie natuuf', onderdeel van net provlnciaal Meerjarenprograrnma Dren^e. Bij
brief w 2S auausius heeft hot rainMerie van EL£i deze nieuwe sobsidieregeling aan de provino.es
gestuurd met de opmeddng dat de regeiing kan wonton vastgesteld door slie provincies.j3eSangn,k
punt is dat de EC <«sn zoning te dat er sprato te van gecrdoolde a^afesfenn en dat de I BO s ate
ondernfirnirg w~rden ear;ge^ed"L
^ R , , r „ f !llS , or ,>.,, sri -o n -.*.n een nieuwe eutsidteregaline te parSoufieren op deze#de w e ais de
terreinbeherende organisaties (TBO's) toegang te geventotde subsidies. Tot op heden kunnen alleei
TSC^ voor 100% veraepdnqssubsidie r. aanmerking kemem Padfculieren zip aangewezen op de
subsidie voor fynofeverandenng; dit te circa 85% .an de agrarbche markiwaarde. De nieuwe regeinc
is enerziids een uitwerking van de verklaring van Linschoten. anderzijds kg-; er sinds ^ december
900S een kfecht van de Vereniging Geiijkbsrschtiging Grondbezitters {v"GG} bij oe fcuropese
Commissie. De VGG rfoht zfch in het bijzonder op het in resbfe bestrijden van de dlscnminerercte
subsidies die de Mededandse overheid verleent aan een beperkte g g g M e a B Q - s f l P " - * * ' - *"*
R l

weoroPsfeid wordt de h» udige regeiing in te trekken en de nieuwe regeiing vast te stelen De ~eowe
;^j::7.^
,.=! ,... . , ,,,,,, •.
.., ,. ,-,;,>;,*-: 5 <=, s i s r . - Csamaasi sal ce uitvoering van de
reoelino *:*:r'sr vor:'e- ~r 'lei ^d:otdiers~ ~u c«x ^.:cm-:j.-e YOU. «*-..• «•=••* --^v *~- - ••-- ««- • ••«*»in de Bi-ede adw'esgrosc Lsnde?'"- Ger?e-;'„.--- ~- «'.3--—>••-'--• - C l _ _
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Op ? September en IS oktober jl. hebben alle provinoies een sommaflebrief van het Advocatenkanfeor
Stibbe (namens haar oliente, de VGG) anbfangen. Hierin wordt verwezen naar de rfacnt d » *i 2008 »s
ingediend bij de Europese Commissie en wordt verzoofM om per direct een moratorium at ce kondigen
o £ r de verstrekking van aankeopsubsidies onder de huidige s u b s i d i s i n g en de doorlevenng van
gronden om niet of onder de marktprijs aan TBO's. De VGG stelt de prawnee zoned* aansprakel.-k
« o r de schade die haar leden hebben geleden en nog zullen lijden ten gevolge van oa, naar hun
mening. verstrekking van onreohtmatige atmaetoun aan TBG's in het verleden en de coekoms,
De provincies hebben besloten gezamenlijk op te trekken in dit traject en advies in te winnen over
deze fe^stie bij AKD Advocaten. en notaWontoor (hierna AKD) to Brussel 8n het adviee wordt
ingegaan op de oevoigen van de beechnddng van de EC van 13 juli jl. De vraag heeft »n het byzonder
betrekking op dewijze waarop de provinoies kunnen omgaan met het in verleden verieente a u t a d «
i aan
Mfiivo
was&tM
provinoies hiermee in het heoen
m«,^ -vsum,'^
voor de verwerving van gronden
»BO s en^noerim
wijze
waarop
JO de
»«w»
en in de toekomst kunnen omgaan.
Fen van de adviezen van AKD is om beroep in te stellen tegen de beschikkingfen) van de EC en dan
met name fegen het feit dat TBO's worden beschouwd ais ondernemingen; door de gezamenlijke
provincies te aan AKD een vervolgopdraohi gegeven voor het uiiwerken van d«t beroep. Voorgesteld
U d t in te stemmen met het instelien van beroep en AKD namens de provino.es »laten handelen.
Hiervoor is het nodig om een prooesbesluit vast te stellen waarin AKD gemachtigd wordt om namens

Beleidsbrid
de provincie Drenthe processuele handelingen te mcgen verrichten.
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Intrekken huidige subsidieregeling Verwerving EHS (onderdeel van het pMJP)
Vaststellen nieuwe Subsidieregeling grondaankoop EHS
Vaststellen subsidiepiafond van de Subsidieregeling grondaankoop E H S op 0 e
Snstemmen met -hat inst9i!en van beroep teaen net besi; # VPY ^ P P. >r
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Vaststellen van het procesbesluit Provinciewet waardoor AKD gemachtigd wordt
de provincie Drenthe te handelen
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Argumenten voor het insteilen wan ter

AKD kan namens de provincies

handelen.

Net onderligsend procesbesluit Provinciewet geeft AKD de mogelijkheid om alle nood^ateiiike
processuele handelingen te verrichten ten behoeve van het insteilen van beroep t«qen 4c
genoemde besluiten bij het Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg, waarond-r h e f
eventueel insteilen van hoger beroep tegen het arrest van het Gerecht.
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Beleidsbrief
Tijsfepiaswiiireg
De gezamenlijke provincies stellen beroep in tegen het besluit van 13 juli 2011; parallel i
zal in IPO verband het gesprek met de VGG worden aangegaan met als doel het verkennen van de
mogelijkheden tot het intrekken van de klacht door de VGG.

Fii nation
De kosten voor de inzet van AKD worden gezamenlijk gefinanderd door de provincies (€ 16.700,- per
provincie). Dit wordt betaald uit proceskosten pMJP,

Gedurende dit iraject wordt intensief door de afdeling ROM&N aan deze zaak gewerkt. Daarnaast
wordt advies gevraagd aan de jurist van BCC. E.e.a. kan binnen de bestaande formatie worden
geregeld.
Sraopese aspsoSeni
De Europese Commissi© heeft b| besluiten van 13 juli 2G11 (M308/2Q1Q) en 20 april 29i 1
(N376/2010) geoordeeid dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn. Dit
hssft VQV gevdg dat faankoopjsubsidies die aan Mederiandse natuurbeschermingsorganisaties sijn
verstrekt onder het staatssteuntoezicht van de Europese Commissie vallen.
sci! svaraat
:au VYYOHY!'.ai^p

S:Peifi;j Yiet-YsCijeneYo
- de gezamelijke provincies: ziijn opdraehtgever voor AKD1
- AKD: zal de provincies venegenwoordigen in de beroepszaken
- Terreinbeherende organisaties. AKD vertegenwoordigt ook de terreinbeherende organisaties,
- Stibbe .Advocaten namens de VGG: heeft provincies een sommatiebnef gestuurd

- brief aan alle extern betrokkenen waarin we aangeven dat we de Subsidieregeling Verwervinc
hebben Ingetrokken, de subsidieregeling grondaankoop EHS hebben vastgesteld en het
subsidiepiafond op 0 euro hebben gesteld.
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provincie Urenthe

Procesbesluit Provinciewet

Gedeputeerde Staten van Drenthe overwegen ais volgt:
De Europese Commissie heeft bij besluiten van 13 juli 2011 (N308/2010) en 20 april
2011 (N376/2010) geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn. Dit heeft tot gevolg dat (aankoop)subsfdies die aan Nederlandse
nateurbeschermingsorganlsaties zjjn verstrekt onder het staatssteuntoezicht van de
Europese Commissie vallen. In het verieden verieende (aankoop)subsidfes zijn mogelijk onrechtmatig verleend, waardoor eenrisicobestaat dat deze subsidies met rente
teruggevorderd moeten worden.
Gedeputeerde staten van Drenthe besluiten ingevolge artikel 158 Provinciewet tot het
insteilen van beroep tegen genoemd besluiten van 13 juli 2011 (N308/2010) en 20
epril 2011 (N376V2010) en wijzen mr. P.H.LM. Kuypers en mr. N. van Nuland dan wel
een hunner kantoorgenoten van het advocatenkantoor AKD, Louizaiaan 240, te {B1050) Brussel, Beigie aan om alle noodzakelijke processuele handelingen te'verrichten ten behoeve van het insteilen van beroeptegende genoemde besluiten bij het
Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg, waaronder het eventueel insteilen van
hoger beroep tegen het arrest van het Gerecht
13decmeber2011

gedeputeerde staten van Drenthe,

AGENDAPUNT: 4

OVERLEG BALG D.D.: 13 OKTOBER 2011
Goedkeuring Europese Commissie Subsidieregeling grondaankopen
EHS - brief Stibbe
Korte ©mschdMng
Y:;EYY";Y:

3feP/YS

Oi3T§~Mi 2011 heeft de Europese Commissie de Subsidieregeling
grondaankopen EHS vastgesteld waarna de firma Stibbe op 2
septem^r il een brief aan aiie provnicies heeft gestuurd waarin de
Provincies worden gesommeerd op per direct een moratorium af ter
kondigen over de verstrekking van aankeopsubsidies onder de
huidige subsidiereggisng en doorteverino. om niet aan de TBO's.

Ter kennisname/informatie
x Ter bespreking/besluitvorming
Besluiten AKD een (vervoigtopdracht te geven voor het
uitwerken van een beroep tegen de beschikking van de
Europese Commissie van 13 juli jl. De kosten van deze
opdracht worden gefinanderd door de provincies gezamenlijk
{€ 16.700,- per provincie).
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naar Stibbe te sturen. Wei zal over ongeveer 3 weken door
de provincies een procesbrief aan Stibbe worden nagestuurd.
5

MogeBjfcheden verkennen om in overleg te treden met ds
VGG.
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In de nieuwe regeiing kan nu een ieder in aanmerking komen voor 100% siih*™* „„
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;ij haar oordeel is de EC samengevat van mening dat begunstioers van de reoelina
r^^T^' d e * * * » ' - P u n c t a t e Landecheppen, Sflonfinoen V^emomSo - r
r^oe^l? T m m f n Z ^ n N n n e n d s k a d e r s v a n d e Europese regete (op b a s i van
JJjg^ke oob.engsten zoals verkoop hout, riet, paoht en toeristisohe a c L e S n o f f J S
2 ^ 2 ^ Europese rechtspraak is een ondememing een entfteit die economische
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OD 23 december 2008 heeft advocatenkantoor Stibbe namens de Vereniging
op ^ u ^ - i u - i ---^
„.rr,
f/iprhf innprliend over de verstrekiono van
Getjkberechtiging Grondbezitters (VGG) een kiacni ingeaienu uv«
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Orqanisaties (TBO's. dat zijn Natuurmonumenten en de twaafl provinciate L a n d s c h ^ . i ; .
~".X^7. ;. . :
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w H d e S « w f besluit nemen over de nieuwe subsidieregeling Grondverwervmg ten
behoeve van natuurbehoud
De kiacht betrof in het bijzonder de bevoordeling van >Vereniging M a * ^ ^ n T b t z ^ a r e n
twaelf provincial Landschappen ten opzichte van part.culieren .Een deeI van de^bezwa en
7 iin in de beschikkino van de EC besproken en weerlegd. Blijft nog wel staan het Teit dai oe
h r t £ ^ viglrende sTsSeregeiing voor aankopen (de PNB-regefing) niet ,s getoetst voorda,
s u b s S ^ n verieend. in het kader van POP 1 heeft Nederland als een; geweest
van de fiches
of bij de
d«
PNB-regeiing meegestuurd. Toen is echter geen specifieke beoordeling ,
PNB-regeling sprake was van staatssteun.
Ais derhalve de EC van mening is dat ook bij deze voorioper van de onlangs door de
S o ^ C o m m i e goedgekeurd Regeiing er sprake is van geooriootde staatssteun dar
^ J K a a f E e ^ de verplichting om de rente over de verK,egen. subs«die ^ d e
begunstigers terug te vorderen voor de periode 1999 tot nu toe Ate er sprake s van
ongeoorioofde staatssteun dan zal het onrechtmatige subsidiebedrag plus de rente ovei
:.6is:1,::a periode cerugbetaaid moeten worden.
In feite maakt de VGG prlncipieel be
Natuurmonumenten en de Landschs
Nederland. Deze TBO's zijn door he nip
uitvoeringsorganisaties van rijksbele
SBB en recreatieschap. De VGG sts
opzichte van andere iandgoedeigen.
EC.

? bijzondere positie van de TBO's ais
nleg en het beheer van natuurgebieden in
i LNV) gepositioneerd ais
ni) publieke partijen, vergelijkbaar met
5 daardoor worden bevoordeefd ten
vinot in eerste instantie weerksank lod| ae

? D ° 8 d s - o t e ^ b ? ] i heeft het Vakberaad Grond uitvoering gesproken ever het advies van
, ^ , r n - , i r 1 f l H H H H - ' : t-"F ! De volgende punxen / aoviezen aan net b,-4t_,„. woroesi
door het Vakberaad gedaan:
Het Vakberaad adviseert om AKD (vervoig)opdracht te geven voor het uit
;sif

AGSfTIDAPiuJTflY Y.

POe kosten van AKD zullen in gezameVkneid p W > c W .._ .,.. ........ , r ,
: • . -, moeten 'worden beca&id Ori zal ca. € 200.000,= kosien (Ofifeo- JY rjsi i x , T t , « - per provincie.
<SHL..r:_-. .YT~:

YYOOYY

,

.

Hev Vskbersad Grc-nd SY
ihoudelijke brief / reactie naar
Stibbe te sturen. Wei zai
jvincies een procesbrief aan
Stibbe worden nagestuurd - - •
.—. a eva! wordt gemeld dat "wij ons nog beraden"
hherwn zijn geen nsico's verbonden zolang de provincies niet meer gronden Liten
doorleveren op basis van de huidige, oude PNB-Regeiing.
treden^9^ V?^^231 ^ ^
: :
'
'- -•-'-- •'•'•'

Verkend

° f S f m o 9 e } i J k h e d ^ zijn om in overteg te
'- —• near! agger, em opcvao;0g6. '•-,- [5 voc~- $@

AGENDAPUMTs 4

••=*>:-

Voorstel/besluit BALG
1. Besluiten AKD een (vervoig)opdracht te geven voor het uitwerken van een beroep
tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juii jl. De kosten van deze
opdracht worden gefinanderd door de provincies gezameniijk (€ 16.700,- per
provincie).

4. Besiuiten op korte termijn geen inhoudelijke brief / reactie naar Stibbe te sturen. Wei
zal over ongeveer 3 weken door de provincies een, procesbrief aan Stibbe worden
nagestuurd.
5. Mogeiijkheden verkennen om in overleg te treden met de VGG,

•MM

~~

MHMlWMHftf' -P

Besprekingsverslag vergadering BALG 13 oktober 2C

BcvEura

13 oktober 2011
AtlSC-lSi'

OOYQ

o.

JJpeomg srrii vasfisteJUiiitiig agenda
A/elkom - mededelingen vooraf van^fc(benoeming nieuwe functie) en,
|(wijziging runctis)
Oisslecmrageini
- Natuun/vet;
PAS discussie;
Natuurbeschermingswet
Hsrnpdo-agS^S/DoeoDTJraJfisau'Irs
> Adviescommissie laatst

met de politieke situatie, die binnen sommige provincies de

AKB;#4?93505;ri

Booo"

t vraagt.
Belangrijkste readies naar aanleiding van de voorgestelde notitie:

- De toelichting van de verdeelsleutei zal worden opgenomen in het voorstel.
- Praces organiseren met welke mensen we komen tot een goede verdeiing en wanneer
gaan de daadwerkelijke betalingen plaatsvinden.

Procedurevoorstel: Maandagmiddag wordt sen nieuwe versie van beide documenten
toegestuurd aan BALG-ieden, waarna woensdag de definitieve versie wordt opgesteld, die
u'.srW. dcrrdsrdaooohiend naarda gedsputeerden gaat. zoos::, oo gaoajYTaaaa,: rag :,s
tiid hebben :-m Oa: in 0--S ts oespreken.
op, waarin hij ook het proces aan de gedeputeerden en de BAL
ieder. tceiicbt.
In bet portefeuiilehoudersoverif
opgenomen.

;en dat geen cijfers of tabellen worden

W%jj§k et een oproep aan de provincies om de gedeputeerde te ondersteunen met dit MvT
Ian ais sr naga' o<n dezs iijdig is melden, zodat die oggehe'derd Yanner '.vorden.
luibsyoeregsDlrag graradaainitopein! EHS
Met inachtneming van de afspraak dat een paraiieitraject van overleg wordt ingezet, wordt
de besluiteniijst doorgenomen. Met uitzondering van onderstaande punten wordt met de
ling ing_estemd.

flKQ:#479350Sv3.

__

. ,

Verslag en actiepuntenlijst BALG 22 September jl
Niet besproken.
4.

Rondvraag en sluiting

Er wordt nog voor de BALG 2-daagse op 23 en 24 november e % e x t r a # L G vergadering
volgende vergadering:
,i;
*%*
9 november a.s. van 16 tot 18 uur; Vredenburg t^echt, metiaanslurtel%soep en broodje:
s.
23 en 24 november a.s. aanvang 16:00 uur BALG tweerdaagse

^\fo^y:i<.,_

-.

df

':'-

PO
'-'' C.r-:. -. • -f:

3/4
AKO:*4793505vl

Aovielijs: BALQ

BALG date
22-09-201'

22-09-2011

Onderbouwing van de 25.000 ha
rond:?;;.::''*":

Toelichting en achterliggende tabelien
distribueren onder de BALG-leden
(fan-in -^t'-^Tira -ffeai:i

22-09-20'! 'I

v —.-

ekort 126 min in relatie tot de

vei-!io'o:: ; ngen waarorrder H e v o l a n d

22-09-2011

Procedurevoorstel herijking EHS
(ter bespreking in eerstvolgende BALG
op 13 oktober a.s.)

22-09-2011

Voorstel: inhoud en bemensing van het
,.^.^;„r-.j..„ -ten<3rpraiiSS'fe

(ter bespreking in eerstvolgendaBALG
:•••: -'•••: Y Y : O Y , ' a o . '

22-09-2011

roe^icb-'dna bii bet correct

22-09-201 •

PrGosdore'?oon=teJ ?.fre''.3,'"!'nr

4/4

AKD:#4793S05vl

AG.EMUAIPSUHT: &

Brede Adviesgroep Landelijfc Gebied (BALG)
OVERLEG

BALG

D.D.:

9 NOVEMBER 2011

Goedkeuring Europese Commissie SubsidieregelkSg" grondaankopen
EHS - brief Stibbe
|V<OAQ -, v~~ v,- Y • ,_
I.05'i>on.1d]:

Op 13 juii 2011 heeft de Europese Comrnissie de SubsldleTe^BJing—
grondaankopen EHS vastgesteld. Deze goedkeuring is op 14 oktober
2011 gepubliceerd. Stibbe heeft op 2 September respectievelijk 18
oktober jl. een brief aan alle provnicies gestuurd waarin de provinces
worden gesornmeerd om per direct een moratorium af te kondigen
over de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige
subsidieregeling en doorlevering om niet aan de TBO's.
Op 2? oktober jl. heeft net vakberaad Grond hierover gesproken In
deze notitie wordt kort ingegaan op de resultaten van deze
besprekinc

ssfeferjsi;;•

BALG:
SiMiuiS

~

x Ter kennisname/informatie
x s er bespreking/besfuitvorming
•

'

J

""-'-"

Kermis nemen van de uitkomsten van de bespreking vanTieT"
Vakberaad Grond d.d. 27 oktober 2011 aangaande'de
sommatiebrief verstrekking aankoopsubsidies en doorleverino
gronden aan TBO's.
~ "" "
Bespreken vervosg.

Secrstariaat van de By
email:
is

Postbus 90151, 5200 IMC 's-Hertccgnbosch
Aanieklina
in de vergadering van de BALG d.d. 13 oktober is gesproken over een voorstei van het
Vakberaad voor de volgende punten:
I. Besluiten AKD een (vervolg)opdrachi te geven voor het uitwerken van een heroes
tegen de beschikking van de Europese Commissie van 13 juli jl. De kosten van dez
.j-oracm words- caAaY,..;--,- door- da pro-rincies aszsman'iik « i.a 7 nov .p ^S
provincie).
••' •
Ss£g&£$s£

AGEKBAiPUNT; 3
j

nagestuurd.

g. Mogeiijkheden verkennen om in o

i H

AGENDAPUNT: 8

AGENDA
BKEDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED
Agpt. Trekker

Onderwerp

Omschrijving

Vergadering : 9 november 2011
Tijdstip
: 16.00 -l&OO uur (incl broodjes + soep)
Locatie
: Vredenburg 19, Utrecht
Besttspunt/advies

Opening en vaststelling
agenda
2.

Mededelingen

3.

PAS
nazending

X Ter bespreking/
besluitvorming

4.

Nieuwe wet Natuur
Oplegnotitie, 1 bijlage

X Ter bespreking/
besluitvorming

Kennis nemen van ambtelijk advies over het
ontwerp wetsvoorstel Natuur.
Gedachtewlsseling voeren ter voorbereiding van
besluitvorming over het IPO advies wet Natuur.
Uitbrengen advies aan Adviescommissie Vitaal
Platteland.

Herijking EHS /
Decentralisatie toelichting akkoord
Oplegnotitie, 2 bijlagen

X Ter bespreking/
besluitvorming

Bespreken onoverkomenlijke punten voor de
vaststelling door PS
Bespreken laatste stand van zaken advies Nysingh
Bespreken laatste stand van zaken PBL-rapport
Uitnodigen Samenwerkingsverband Nationale
Parken voor een gesprek

SNL - verdeling kosten
Oplegnotitie

X Ter bespreking/
besluitvorming

Wijzigingen WILG
Oplegnotitie, 3 bijlagen

X Ter bespreking/
besluitvorming

itiytstemmen met

Bespreken proces concept-reactie wijzigingen
WILG

AGENDA
BREDE ADVIESGROEP LANDELIJK GEBIED
Agpt. Trekker

Onderwerp

Omschrijving

Vergadering : 9 november 2011
Tfldstip
: 16.00 -18.00 uur (incl broodjes + soep)
Locatie
: Vredenburg 19, Utrecht
Beslispunt/advies
Eventuele opmerkingen uiterlijk 11 november
inbrengen

Subsidieregeling
grondaankopen EHS
Oplegnotitie, 2 bijlagen

X Ter bespreking/
besluitvorming

DLG
Oplegnotitie, 2 bijlagen

X Ter bespreking/
besluitvorming

Kennis nemen van de uitkomsten van de
bespreking van het Vakberaad Grond d.d. 27
oktober 2011 aangaande de sommatiebrief
verstrekking aankoopsubsidies en doorlevering
gronden aan TBO's.
Bespreken vervolg.
Bespreken van de voorgestelde verdeling.

Verslag BALG 13 oktober
2011
Rondvraag en slufting

DATUM, TIJD & LOCATIE VOLGEND OVERLEG:
23 november 2011, 16.00 - 20.00 uur
Eemshotel, Zeebadweg 2, Delfzijl

Besprekingsverslag vergadering BALG 09 november 2011

9 november 2011
fluieur

ToleYcGtj

w i f e Door
senoiiucj an Yoodafeiltasj sgpi
iWelkom
fededlefegrso

Gomite van Toezicht;
Megastallen en GLB;3
Agenda 2-daagse BAIG^
PNB Leenfaciliteit;!
Rijkscoordinatie team (RCT)
NOK2Q12
Financiering nationale parken

MCD:#4793794vt
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BNL - verdeling kosten

?.

Wijzigingen WILG
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

B.

Subsidieregeling grondaankopen EHS
Besproken en vastgesteld kan worden, dat de onderbouwing wordt gedeeld.

P.

DLG
BALG stemt in met het voorstel, verdeling vindt plaats voor het jaar 2012.

10.

Verslag en actiepuntenlijst BALG 13 oktober jl.
Vastgesteld, wijzigingen op de actielijst worden door

N1.

loorgegeven.

Rondvraag en sluiting
BALG 2-daagse op 23 en 24 november 2011; agendapunten, die buiten de reguliere
agendering vallen worden gemventariseerd.
Theo heeft 2 mededelingen inzake GLB en megastallen, die hij vrijdag per mail zal
distribueren.
CvTJ
WVerkgroep
Grand
- Rijkscoordinatieteam;
NOK;

Volgende vergadering:
23 en 24 november a.s. aanvang 16:00 uur BALG twee-daagse
Agendapunten na inventarisatie:
Organisatiestructuur BALG
Theo zorgt dat er een position paper GLB komt.
Tijdens 2-daagse wordt afscheid van Wiilem Visser genomen. Aandacht voor traditie om
cadeau uit eigen provincie mee te nemen.

3/4

Actielijst BALG
BALG data

Actie

Wie

Geen openstaande actiepunten

m.
Y;«'
Jfi »;

r
:,..'. ,:i..

—

V

5/5
AKO:#4793794vl
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Da'EMms 15 sepiioiiuiibsir 2011
TD|C3S 9 3 0

- 12L®© yyif

Plaats: kamer 15.13 bij DLG in Utrecht (Herman Gorterstraat 5)

:•]„ QO'-YVYYY; or.; Yfj'^odofegossi

*

Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grond, volgens schema verslag door
de provincie Overijssel.

IL ¥Qi,'silag wofiige yeirgaeteritrag
Bijgevoegd verslag van de vorige reguliere vergadering d.d. 26 mei 2011.

SIYMTESSCH

So BBL-bezit

Toelichting stand van zaken door DLG 3

*tt

l ^ ^ f c P i g ^ d de aanbieding

door BEL van het beat per 1-1-2011 alsmede een nadere uitwerking landelijk, over de
verspreiding van de tabelien per provincie worden ter vergadering nadere afspraken
gemaakt.
4, Briar SSobfc)®
Ter vergadering nadere afspraken maken over de consequenties varute brief van Stibbe
alsmede de provinciate reactie. Bijgaand een memo yan \ & $ H f l H H l ^ Eveneens
bijgaand de brief van Stibbe alsmede het besluit van de Europese Commissie.
5„ Terygkoppeling AOgemeein! Overleg (AO) Tweede Kameir
Bijgaand een korte, schriftelijke terugkoppeling van het AO op woensdag 7 September

2011.

MAKIOEEl
6. Stand van zaken kasproblematiek PNB-leenfaciiiteit bij NM

1

AKD:#47879S9vl

Terugkoppeling behandeling BALG, zie annotatie
van zaken Garantieiening:
en huidige stand:
€1.708.445
^YYYfY'Y.
€ 689.914
Drenthe:
€1.137.827
Overijssel:
€3.694.172
Flevoland:
€ 20.039
Noord-Holland: €803.018
Zuid-Holland: € 1.108.102
Zeeland:
€ 464.961
Ndord-Brabant: € 4.086.317
Utrecht gaat binnenkort ondertekend worden, € 2.083.949
Nog niet ondertekend:
weideriand, := '! .231 <3&p
Limburg, €2.111.192
Direct beschikbaar is er dus € 13,7 miljoen, binnenkort € 15,8 miljoen en kan het € 1 q ?
miljoen worden. De geiden van Utrecht, Gelderiand en Limburg staan bij ons op de rekenina
en zyn reeds aangetrokken. Het wacht dus alleen op de ondertekening van de overeentaSt.
Bijlage is de verdeling van de € 41 m
p'YYlr: :\ ;s-

Jit de garantieleningen in jaarritme en

In het pMJP en BALG is gesproken over de uitputting van de leenfa-

PJf-;~-' ~ v. '
-

'

'

'

-

:

-

•

*

'

-

=

:

het laatste overzicht van de uitputting per 1 September 2011. Het BAl
Vakberaad gevraagd om voorstellen te doen voor de verrekening tussen de
provincies van de bed
•=nke:e p''-o-''Ir,-:Eso nooer hebben •,!;t?es^-.••-••- -'qs-. -•-•> o-

In de tabel zijn ook de beschikbare bedragen per 1-9-2011 van de garantieieniMf:
opgenomen.
Ter verdere bespreking.

A:;3:ji!.;570soi/i

7. Rondvraag en sluiting 12.00 uur

AKD:#47879S9vi

(Concept)Verslag Vakberaad Grond 15 September 2011
Aanwezig:
•^aBBfesr^pjjZH). voorzitter
'~#'"';'"'fc(*jron)
|B(Ffsl)
lanja Jonkei • HX

HP ( 0 v )

•W^^
&:•
„• :'''
Y

" <-. o

• | U )
ftfHffi •
^

„,,

Y !>:;•.:

•(Lb)
. w t ^ scnappen)
DLG)
(DLG) (ag.puat 3)
Ov), verslag

'• .Opening en rnerierifijjjvspni
' ^ ^ S B J ^ j h ' s s S a^H Ieder wslkom. Geen bijzouderheden.
2.

Verslag voriqe wffyyfarjjfig

Concept-verslag 25 mei 2011 wordt vastgesteld.
STRATEGISCH

brief d.d. 27 jut

•(DLG),projecttekfar ia&vocrziealngaerijfdragEHSgeeHsentoelkhHugOBDF GEJ.Y.-2'J

!

^

:

"-"" " ' ' • ' "

Stibbe: l'V-

"~'"~° • r ~ " - ^ '

*-'*£*

Afspraken:
!
« ^ P H B B H s t u u r t de opdracht aan AKD rond.
2. Prcvindes zorgen zeif voor ontvangstbevesting op brief van Stibbe*
gevert een vocrbeeld
;;a-; .'-r ---•" ••-' y:f -'-^' Y3bnuikteontvangstbevestiging.
J A J f P p ^ A p a a k t komende week een coneept-reactie op de brief van EL&F van 26 augustus 2011
waarby(nogmaals) benadrukt wordt aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan willen de provincies
^^voi£ee^g^^g^Dgmd

e

opdracht door te sprefan. Aan dit gesprek n e f f i e n deel:,'

RHBHmipHi^Q Tanja Jonker.

5.

JmglmmMlAM'sieiszn
Geen bijzcnderHiedea!.

Qverteg (AQ) Tweede Karflgr

FlfNANCiEEL

6. Sand VSJI zaken kasproblematiek PNBjeenJacjjAeit bij NM
^ • H H i i ^ g e e f i : uiteenzetting over (historie) van PNB. Limburg en Gelderland moeten nog een
overeenkomst met het Groenfonds siuiten om gebruik te kunnen maken van de Garantielening.
fMieeft een drietat opties uitgewerkt voor verrekening van door enkele provincies teveel gedane uitgave?..

issiisiiiiiiii

Het Vakberaad komt niet tot een eenduidige

1. N.a.v. vraag van^P
K inventariseertl
p^-binnen DLG/BBL naar
knelpunten en levert de uitkomst aan b i j f l B H H J M I B M l t de uitkomst voor een check/aanvuliing rond
TaTidf; te'fen wJo :~ne/.-. ?:: YY:. ~:vv=.;: :i-r: xr^oo LY.JL.-Y., " .

„ ^

. - _t_
^Na check/aanvulling door

7. Kondviraag
Geen bijsoader'ksden.
3.

Shifting

Het volgende overleg is gepland op 27 oktober 2011.

~m - -- -'-

- - - .

u.=

ar uit inclusief risico's

AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 27 oktober 2011
T5JriL° 9 , 3 0 - 1 2 . 0 © LOLOir

Plaats: kamer 15.13 bij DL<5 m Utrecht (Herman Gorterstraat 5)
u Qp-svMg, YY mwterMkwjxi
•

Bijgaand de deelnemerslijst van het Vakberaad Grond, volgens
s schema verslag doc
de provincie Flevoland.

Verslag vorige vergadering
Bijgevoegd concept verslag van de vorige reguliere vergadering d.d. 15 se
epternber 2011.

BirM S-Slfefors w Macht W©3
Bijgaand de annotatie

voor de BALG, Goedkeuring

Europese Comrnissie

Subsidieregeling grondaankopen EHS - brief Stibbe, alsmede het verslag van deze
vergadering. Nadere toelichting ter vergadering (voor zover niet geagendeerd).
Voor de beantwoording van vragen van de EC over de klacht van de VGG door het

in de BALG is stilgestaan bij de vraag of het insteilen van een beroep
provincies wenselijk is. Een korte notitie / voorstel aangaande dit on

zal

worden nagezondeo / ter vergadering uitgereikt.

AKQiS^-rGCJOSGvi

Op 19 oktober is een tweede brief van Stibbe door provincies en Rijk ontvangen.
Bijgaand een aangepast voorstel voor een conceptbrief / reactie van de
provincies aan Stibbe. Ter vergadering een rondje om te inventariseren op welke
wijze de provincies omgaan met verzoeken voor doorlevering.
In de BALG is afgesproken dat de provinciale brief aan het Ministerie van EL&I
nog niet uitgaat en dat hierover overleg plaatsvindt met het Minister

Y:^::::';''''"'Y

J. Stand van zaken uitputting PNB-leenfaciiiteit bij Natuurmonumenten
•

Stand van zaken uitputting leenfacititeit per 1 oktober 2011.

5. iFtosTiclwaag en skmmg 12.M© uw:

:\i:3!;>C70GS3Sv?.

AGENDA VAKBERAAD GROND IPO
Datum: 5 april 2012

Tijd: 13.30-1630 uur
IPiaats: Heidezaa! bij DLG in Utrecht fSint Jacobstraat 000, 3511 BTte l l t r e d

Afschrift Federatie Particulier Grondbezit verzoek reactie naleving Verklaring van Linschoten
grondmarkt gelijkberechting, zie bijgaand.

"" ^ © e p Oerechv 5ca UrA<Bmhw<-% mzak<s mmws agelong gramdaamikopcsirs e-HS
D

Zie bijgaande notitie procedures

a

Concept oplegnotitie Q&A (Questions and AnswersJ

Q

Concept Q&A voor provincies

•

Samenvattingen van beroep bij Gerecht

So EC©r2 geidfeg ¥©SP s'Sand ¥an zaken mondsSIsnig

4o ECiaelh'fi Eyropess Commissi® ¥@€3
Zie bijgaande notitie procedures

5. imptemer?Sa\i;is Faneirewe Usgmlmg,, umwertmrn model
Als voorbereiding op dit agendapunt bijgaand een questionnaire opgesteld door AKD
Verzoek is om voorafgaand aan de bijeenkomst van het Vakberaad uiterlijk 3 april a.s,
het ingevulde questionnaire te sturen aan Niels van Nuland (NvanNuland@akd.eu) eiri

Bijgaand een notitie 'Advies gescheiden boekhouding'

7. Uitkomsten onderhandelingsakkoord rijk - provincies en Invulling grond voor grond
pOiYdpe

8„ FytracJionerefiTi Vakberaad Ground
••^••;^^^•v:.^•^'•:.,.,'-•,.,•,••-"r-:".•^•,,•^^,•v.,,v','•,--

JO. Vtewfflf Y/re punt in de agenda pmien de pmwndes samm alleen verder mei
hetretddswi i ~.J ::eo: y -r/vek -irproo* '-P' d voor de P'MSdeenfwdkek
9o PNB-leenfaciliteit

•

Bijgevoegd stand van zaken uitputting PNB-leenfaciliteit per 1-9-2011

•

Nagezonden een notitie met een verrekenvoorstel voor de PNB-Leenfaciliteit
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Advies staatssteun - Beschikking EC 14 juli 2011
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heeft de volgende opbouw:
Samenvatting
Relevante feiten en aannames
Advies

Samenvatting
Wat zijn de gevolgen van de Beschikking?
4

-

De

Beschikking heeft onder meer de volgende oevotoen.-

voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperfclng van de a a n s p ^ r k L r r

" ^ - l * " * • * « H* oedran van het e j n rislc . O ^ Z ^ ^ . ,
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5. 1

Welke mogelijkheden
keren?

hebben de provincies

om de gevolgen van de Beschikking

te

6. De provincies hebben de volgende mogelijkheden om de gevolgen van de Beschikking te
keren:
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Hoe om te gaan met verwervingssubsidies

Hoe om te gaan met verwervingssubsidies
12.

uit het

verleden?

in het heden en i>
en in de

toekomst?
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Je ara^&ysfes 2® o'e ifepfeY wai'J Yfe

Retevan'te 'Mtera aim garramiaswas
-J 7 Dit advies is gebaseerd op de volgende feiten an aanramss. Indien ®& of meer vm
Sere fSSn of aannames met j u m zouden zijn, dan verneem ik dat, graag Qm dat dat de
inhoud van do's advies Bean beTnvtosden.
18 00 13 Jul! 2 0 i i heeft de C « i s S i e bij SeschiWdng geoordseld da« <te Sufosjdfersgefog
worKrwervIng ten behoeve van natuurbehoud (hierna ook: »SAta-regfmg ) - naar
a a « » vW i e n staatesteunroeidlng door Nederland - staa^teur.betreft die
verentabaar is men artikel 107 VwEU. In de Beschikkingfcwabfieeertde U>mm.aste d«
^ S S e r . van de SANI-regellng (waaronder de TBO's) als onaernemmgen. De
S
f
t
op 14 juii 2011 aan de Nederlandse atit»r«a.l»n verzonden.
19. voor de onderbcuwir.g van dK corded, verwijst d , ^ ^ J f * ^ f t S f S S K 8 "
d#> Commissie d d 50 april 2011 m de steisnzaak M j76/2010, iset.etrenae suiesta^
So^aSIrbeiieer. waarin seo uitgebreide onderbouwlng daarvan Is opgenomen. m
fee b S k k l n g worden de TBO's uitdrukkelljk als begunstlgden genoemd en
vervolgens ate ondememing gekwalificeerd.
20 Voor zover mij bekend is, zijn de Beschikking en beschikking N 376/2010 (nog) niet
tl7uS^rTl^^bMebtaii
van de Europese Unie. Dit is overigens d«g*vraagd
beves 3 5oo" dc behandelende ambtenaren van de Europese Comm.ss.e. Wd nouden

-\[;D::>30MS»;1
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! f f , i r ^ i C a t i e b i a d . ? a n * E u r ° P 6 3 e « * * dageiijks in de gaten, zodat de publicities
direct door ons zulfen worden opgemerkt.
puoneaaes
" ' r ^ ^ m * i S S i t h u e f t i n e e n D u t e e z a a k u i t 2 0 0 9 ^enaens geoordeeld dat beoaalde
f ^ Z l ^ f ^ ? ? ™ o n d e ™emingen In de zin van artikel 107 lid 1VwEU zHn
S ^ M I ' ^ " 2 0 0 9 ' m 8 / 2 0 0 9 ) - D u i t s , a n d h e e f t ^ g e n daze b e S k k ? n q
wordt hierin onder meer door Nederland ondersteund.
t~i«s«md
22

' s i f e m b e r S f i ? ? ' i T * 9 ? " b ^ ° e p te!en d e B e s c h * k i n g ingesteW. Op 26
v r > £ ™ I K L f , d e b e r ?fpstermijn voor de Staat verstreken. Het is niet bekend of de

^ a W r t W f c ^ v a n het ministerie van E U behandelt

23. Uit het dossier van de VGG oe de website WAm.-.^-enhavnaaa P? binw rw- , K r v r • r
1 3 ^ 1 2 0 U d e ; * « K T , o , e d a r 5 ^ de C ^ i i T ^ e ^
£
^ T
«Gb j e 2 ^ procedure- OP veraoek van de Commissie kennelijk qepauzeerd " o d a f d<=

il^l-Tt
• a h e S f t d e V G G a * « c s t a n k a n t o Q r Stibbe eer, brief | a t e n sturen aaro
« &aafc « „ de prov.naes waarin m vm-dsrt dat de 3tea6 en de provincies e - n
™ r a « » ™ m a&ondsgen o P de verstrekking van v e r ^ n r t n g s s u t e l d f e s en h ^ d o o r i e v e r e r
van namurgrenden aan de TBO's op basis van de huidige rijks- en prevhrta - « ?
' '

zouden hebben geleden als gevolg ven de beweerde onrechematlcie S y h s W S - r t R « '
S
aan de i BO"s , n het verieden. Zij dreigt ermee dal tear leden W
^
scnauevergoeding va R de provincies of de SteaS: s u i e n vorderen en sfcuifc -venruele
verjaringstermrjn in dat kader (of dat a a n geldige shifting is, vale overigens te bezien),
ZS

' I f l ! e o r r « f » c ' d ? n « « h a e n de VGG en de Commissie kan worden afgeieid dat de
2 0 U n
o f v r - T e ^ r % Z , C h in, h e t VOoriaar
° 9 i n d 8 ^ooriopige o n d a n 5 5 f t i £ ' bUo,id
Oe V & , had de Commissie verzocht een formele onderzoeteorocedure op te S r t e n
welk verzoek de VGG onder druk van de Cornmfesfe aanvankelijk hetft moSen
intrekken. Het Is niet duidelijk in hoeverre de VGG dit verzoek oelHk m J T S w ^ •

v j j d . W.chtprocedure heeft herhaald. W e l K S S f f r t ' S ^ ^

26

' ^ L ^ / H T ! ? P ? ^ n t i e S U S S e n d e V G G ' d e N e deriand S e overheid en de Commissie falHfcttevens dat de VGG gewag heeft gemaakt van het terugvorderen door de f t e S n r f J f
overheid van in het verleden veretrekte verweivlnqsaubsidlea. " " ™ e N e d e r « a n ^ e
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Advies
YY;;/afe rfe gwosgos* van o<:- ZascM'-Mcdg?
27 DP Beschikking is door de Commissie gegeven naar aanleiding van de aanmeMlng van
" ' de SANI-regeling voor de subsidising van da s a n t a e p van rebjuiterreinen door
eenieder die voddoet aan de vooncraardem zsais opgenomen in de SANI-regellng.
28. De aanvankelljk gemelde SANI-regeling beperkte het aantai begunstlgden tot bepaalde
,, ; r,*.r.-=.;r: -:Pk±ooc,o
2-s vsr. a*:fe! - ^ c - e s c Y r e ^ na^urac-e^r. -r^r-,-::-.^ ^ .
Dit is tijdens de meldlngsprocedure en onder druk van de VGG verbreedt tot een ieder
die deze natuurdoelen zou onderschrijven. Dit betekent concreet dat de Beschikking
betrekking heeft op een aigemene subsidteregeiing, die niet beperkt is tat een bepaalde
groep begunsfcw
. De TBO's worden niettemin een aantai malen concreet en met naam genoemd in de
Beschikking als (potentiele) begunstlgden van de gemerde SANI-regeling. In de
Beschikking kwaiinceert de Commissie de begunstlgden ate o n d e ^ m i n g e n . rtervoor
verwijst de Commfesle naar de beschikking van de Commissie d.d. 20 april 2011 m de
steunzaak N 376/2010, betreffende subsidies voor natuurbeheer, waarin ^
uitgebreide onderbouwing daarvan is opgenomen. De Commissie mere m de S ^ c h f e h n s
ten aanzien van de kwalificatie van de begunstigden ate ondememing, geen uitzondering
gemaakt voor de TBO's. De TBO's zijn faggevollg doar de Commissie ate ondernemingen
iirinnsr>2i- l . l ! , L'

31 Er is sprake van staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU wanneer financiele
steun (of -op aeBd waordeerijare steun) aan de volgende vijf cumulaaeve criteria voktoet:
1) Zij verschaP: aer. voordeeS aan eera ondememing dat deas niet langs rasrrrrale,
comrnarciete vrnq zou hebben verfsragsm ('niat-marEctconfer.u voof-sasl'i;
2} Zij wordt door da overheid verleend of met overheidsmlddelen bekostigd;
3) Zij komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of bepaalde productles
{.seiecrjvlteit);
.„ .
*) Zij H d t tot (draigenda} vervafcing van de snedeaonging; en
5) Zij leidE tot ongunstige belnvloeding van hat handelsverkeer tussen de lidstaten.
32. De Beschikking heart In het licht hiervan sen aantal andere belangrijke gevoigen:
De Commissie kwalificeert TBO's ais ondernemingen, zodat andere subsidies die
aan TBO's worden verleend dienen te worden getoetst aan de Europese
scas^sKfcurn-egails.
__._..
,. , • -•
S.3S:K.YY:..IY

- - Y e a ^ «an de Y .

7

:;H

l Y Y i Y f Y i ; , ^ , ^ . ,

_

staatssteun en zijn - tenzij de Commissie dese verenigbaar heeft verkiaard met
de interne markt - onrechtmatig verleend.
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39. Tegen een beschikking van de Commissie staat op grond van artikel 2S3 (vierde alinea)
VWEU beroep open voor partijen die rechtstreeks en indivfdueei geraakt zrjn door de
Beschikking.
•0, Provincies zijn publekrechtalijkes iichamen an hebben
rechtspersoonttjkheid. Op grond
van «rflfcel 2*i al. 4 1.,-nw el, Wr*,< b.TW< c!j btaren ^ ? ee maanden as
rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de beschikking beroep insteilen b.j het.
:?•:• -„--(• ,:. demerit •••?•>,•;- de precesv&ersrcg a n het ^erecnc: vtoeic vervolgens
( ^-.-'-,voort dat de beroepstermijn pas ingaat op de veertiende dag na de bekendmaking in het
Publicatiebiad. Voorts tooct de termijn aan het eind nog 10 dagen door wegens
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n civiel vonnis kan hogei
:g.=irieid =M dser~a svarr;

i s - Y da Hcga Raad.

s.-den vs-rsi-cht 3m prajadidete vraasn
egd kan in alle instantie
(of var lustitje in luxem
YSit;igr»eid >mp. de Besch
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71.

72.

ge;

in de beweerde schendingen door de Staat en de provincies van d e
unregels. Zij meent dat deze overbeden hier 5a onrecmrnatig
" "'"nsbb«r
is haar leden, zodat deze Ieder? rac : hei-ber; 35 sc
lee oeze schade te vorderen van de 5taz M V V dS pfOVS!'
•e-yce-Jinc ;Y -'.=:•-; = :!Y:;; -r:;.a «,~^ -,-.-.,-=.--.: afasr. in asn boderi
jevordard.
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Mocht u h i e r o v e r nog v r a g e n of o p m e r k i n g e n h e b b e n , dan v e r n e e m ik graag van u.
Met v r i e n d e l i j k e groet,
Mede n a m e n s Pieter Kuypers,
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Niels van Nuland
AKD
Bijlagen
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MEMO
VERTROUWELUK
VAN

Pieter Kuypers en Niels van Nuland
advocaten
TELEFOON +31 88 8B 253 50 B5
FAX + 3 1 88 88 253 SO 50
E-MAIL pkuypers@akd.eu & nvannuland@akd.eu

AAN IPO

DATUM
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aria v a n d e r V e l d e n

KOPIE AAN

(AKD)

ONDERWERP

Vragenlijst Provincies

AKD is een handelsnaam van AKD Prinsen Van Wljmen bvba, RPR Brussel, BTW nr. BE 0463.349.796. Alle diensten en
(andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met AKD Prinsen Van
Wljmen bvba. Op de overeenkomst zljn, onder ultslultlng van enige andere aigemene voorwaarden, de aigemene
voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid Is opgenomen. Iedere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de aigemene voorwaarden
kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op www.akd.eu.
AKD:#39Z9440v2
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AAN IPO en de 12 Provincies
Leden van het Provinciaal Vakberaad

<^>akd
Niels van Muland
advocaat
TELEFOON -1-31 88 253 50 85
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+31 S3 253 50 50

DATUM 16 maart 2012
ONS KENMERK

VAN
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nvannulanrj@akd.eu

BR750493

KOPili AAN

Tussentijds versiag procedures Gerecht en Commissi?

Dit memorandum bevat een beknopt tussentijds verslag van het procedureverloop van het
beroep dat bij het Gerecht te Luxemburg ingesteld tegen de beschikking van de Europese
Commissie van 13 juli 2011, zaak N308/2010, alsmede van de stand van zaken in de
klachtprocedure die de Vereniging voor Gelijkberechtiging Grondbezit (hierna ook: "VGG")
bij de Europese Commissie aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot vermeende
staatssteun op het punt van de verwervingssubsidies voor de I BO's.

2,

Eeroapsptrosssliarra Sjoj SUSY (SarreeihrJ

Op 6 januari 2012 hebben wij bij het Gerecht twee verzoekschriften ex artikel 263 lid 4
VWEU ingediend: een namens de provincies en een namens de rBO's. Onlangs hebt u

Bij deze verzoekschriften ging een begeleidende brief waarin wij het Gerecht de volgende
zaken hebben verzocht:

AKD is een handelsnaam van AKD Prinsen Van Wljmen bvba, RPR Brussel, BTW nr. BE 0463.349.796. Alle diensten en
(andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met AKD Prinsen Van
Wijmen bvba. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere aigemene voorwaarden, de aigemene
voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de aigemene voorwaarden
kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op www.akd.eu,
AKD:#429178lv2
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Afhankelijk van de aard en de inhoud van het arrest van het GerPrhr h« * ,
de
mogeHjkheid om hoger beroep in te stellen bij ^
M
^
J
^
^
?
™
"
inhoudelijke en procedurele voorwaarden verbonden Indien d i t L 2
H ^
^
de
rde zou komen
zullen wij u hierover nader adviseren.
°
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Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop van de procedure. Wij stellen voor dat wij
tijdens het aanstaande Provinciate, vakberaad van 5 april 2012 praktische afspraken

-.,,— ;
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In bijlage S hebben wij een schets opgenomen van het procedureverloop bij de Eu ropes*
Commissie. Dit zal worden toegelicht tijdens het Provinciaal Vakberaad van 5 april 2012. "

4.

Slotopmerkingen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over beide procedures, dan vernemen wij dat
graag.
Met vriendelijke groet,
Mecie namens Pieter Kuypers,

Niels van Nuland
AKD

AKD:#4291781v2

Procesbesluit Provinciewet

De gedeputeerde staten overwegen als volgt:
De Europese Commissie heeft bij besluiten van 13 juli 2011 (N308/2010) en 20 april 2011
(N376/2010) geoordeeld dat Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen
zijn. Dit heeft tot gevolg dat (aankoop)subsidies die aan Nederlandse
natuurbeschermingsorganisaties zijn verstrekt onder het staatssteuntoelfeht van de
Europese Commissie vallen. In het verleden verieende (aankoop)suvps|t(ies zijn mogelijk
onrechtmatig verleend, waardoor een risico bestaat dat deze subsidies % | rente
teruggevorderd moeten worden.
•$}$!&•*?
%fe»
De gedeputeerde staten besluiten ingevolge artikel 158 Provinciewet tot het insrlpn van
beroep tegen genoemd besluiten van 13 juli 2011 (N308/2010)en 20 april 2011
(N376/2010) en wijzen mr. P.H.L.M. Kuypers en mr. N. van Nuland dan wel een hunner
kantoorgenoten van het advocatenkantoor AKD, Louizalaan 240, te (Brl050) Brussel,
• Beigie aan om alle noodzakelijke processueleBljandelingen te verrichten ten behoeve van
het insteilen van beroep tegen de genoejifie Selduiten bij het Gerecht van de Europese
Unie te Luxemburg, waaronder het e v e j f ueel insteilen van hoger beroep tegen het arrest
van het Gerecht.
[•••],
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De gedeputeerde staten,..
De secretaris,
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De commissaris

deRooij,Annet(AKP)
From;
Sent:
To:
Cc:

van Nuland, Niels ( A K D )
maandag 10 oktober 201122:47
Kuypers, Pieter ( A K D )
RE: Kosten / offerte vervolgvraag

BesteS
A l l e r e e r s t wens Ik t e b e n a d r u k k e n d a t w i j v e r e e r d z i j n m e t de o p d r a c h t d i e w i j v a n h e t IPO h e b b e n

'

—

-IEM^-—

,—

.

W i j schatbsn heel r u w i n d a t h e t h o n o r a r i u m dat- w i j a a n d e orovn
- - -- zal Bedragen ( e x c l u s i e f BTW, v e r s c h o t t e n ( d e n k aan g t W A e t t t t O t fcSSCefiOrS
een w t t t e m s c h a t t i n g , d e tester, k u n n e n m o g e l i j k h o g e r o f lager u t t v a f e n .

..

^

e t t e m e oarftte

in

ontvangen.

4iflEfl

YxciYos:,

jezegd is dit slechts

M o c h t e n er nog v r a g e n o f o p m e r k i n g e n z i j n , aarzel d a n niet o m c o n t a c t m e t m i j op t e n e m e n .
Met v r l e n d e l l j k e g r o e t ,
m e d e n a m e n s Pieter K u y p e r s ,
KlSsis '.7Bi-i f:ia:!®t?cs
Advocaat
Europees en M e d e d i n g i n g s r e c h t
A K B advocaasre a

notarissen

B-1050 Brussel
Beigie
T: +31 88 253 5085
M: +32 477 887 782
^1188 253 5050
Vannulanriiaplrrl pn

'Stan: Weijdema, EF rmailto:ef.weiidernaian7h nTl
WaescsfeiK ma 10-10-2011 13:17
ftan: van Nuland, Wlels (AKD - Brussel)
© n d e r a r s r p ; Kosten / offerte ven/olgvraag
Halio Niels,

S

K

S

T

b 9 S t U U

*

akl;0

°rd °P

ee

" ^ . g o p d r a c h , aan Julie zit ik dringend te wachten op een k o s t e n o v e . i c h t m.b.t de vervolgvnag. Kan Ik dit vandaag nog van je

Vriendeiijfce groeten, Ed Wafjdema
CseisingrarKiiamanaceF' EHS / IU3
Provincie Zud-Holland | Afdeling Water an Graen
Zuld-Hollandptein l j ;<ame:- D 4, i o
Postbus 90602 : 2509 LP Don Haag
T 070 441 67 48
«ww.-aMi-,1<?llaqrf,-i[

ctfe en binnen twee weken een antwoord. Ai uw infotmat/e y
Be groan, leave it on ids screen

•GrtravwKliik oahsr.aetd. Perscans- of

d e Rooij, A n n e t ( AKD )
From:
Sent
To:

van Nuland, Niels (AKD)
dinsdag 11 oktober 201118:54

Cc
Subject:

IPO/beroep Gerecht

Bestel
Bijgaand zend ik je een model procesbesluit toe voor het Insteilen van beroep bij het Gerecht van de Europese Unie toe.
Zou jij dit willen toezenden aan GS van alle pnovlndes en ervoor willen zorgen dat alle provincies dit besluit zo spoedig mogelijk nemen. Ik zou graag
de origlnelen terug ontvangen.
Alvast bedankt.

Met vrlendelljke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht

AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
B-1050 Brussel
Beigie
7< +31 88 253 5085
'
:-32 477 887 782
S , +3188 253 5050
E: nvannulandSialcd.eu
W: www.akd.eu

'ij, Miniet i fluu i
From:
Sent:
To:
Cc
Subject

dinsdag 4 oktober 201115:41
van Nuland, Niels (AKD)
Vervolg opdrai

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Completed

Hallo Niels,
51

Vanwege een ve,gadering van de BALG volgende week is het
r>eelprograminamanagei-EH^ffl^^^

ssaS c i r^sa a , £ r » &<Pestfaus 90602 | 2 5 0 g i J D e n r S

Be green, lews It on the screen

erg pretlig als Ik uitertyk a.s. maandag over een offerte kan beschikken. Gaat dat lukken?

deRooij.Annet(AKD)
From:
Sent:
To:
Subject:

maandag 10 oktober 201113:18
van Nuland, Niels (AKD}
Kosten / offert% venralgvraag

Hallo Niels,
Vanwege een bestuurtiik akkoord op een vervolgopdracht aan jullie zit ik dringend te wachten op een kostenoverzfcht m.b.t. de venralgvraag. Kan ik dit vandaag nog van je
ontvangen?
tfrfendeltjke groeten,!
Oeelprogrammamanager EHS / IUG
Provtnde Zuid-Holland I Afdeling Water en Groen
Zuld-Hollandpleln 1 | M H H M t
Pg&bus90602 j Z509OTJIrfllBr
T M H M

™
*

.v»»w.mld-ri9|lpnti.ni

-Wanneer u de province Zutd-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 nerkdagen een reactie en binnen uvea '.teken een antwoord. .«(uw mformatte wordt vertroim0ljk Uehandetd. Permms- of
ndresgegevcns worden uitsluitend gebruikt waenocr u ze heeft verstrekt. (Av e-mai!bericht mordt op sen goede en veilige manier geardiiveerd.
-Vragen kunt u stellen via net contactformuller.
Be green, leave It on the screen

Verzonden:

Yri|dag2.

AaiTii:

'ioddl'%M^^m

Qtnido{r.:sQt?[x

Bests snensen

ss «ris r^s^^ssss^s^r——* • -

'-'. YY-Y

Deelprogrammamanager EHS / JIG
Provincie Zuid-Holland | Afdefino Water en Groen
iuic-Hoflansiplsin x I ^ ^ ^ ^ E - .
P g t e 9 0 6 0 ^ | 0 9 LP Den Haag
www.si-id-hnllfcrjrijriS

2

S

^

/

t

S

S

?

S

^

^

^

S

f

••>/ragefi Aunf w s t e / f e „ W* fret omtactfnrmnihy

^

r

^

"

^

"J ®T1

2

" " * * » » c-er, reactie en binnen feSe , ^ ^

P=n

mnrameem.

B« green, lea'/® It on iSie ssraati

Veraonden; vrijdag 23 September 2011 9;3<
todsir^iarps Fw: IMsa vsreadeiring Vakberaad Grond
Hoi'
Zoals ika! zei: ik b

n erook nieg o p woerasdaga heb so!; vgorteorrogr sen aaders da

Als je het verzet, z a ! ik mijn yierete best doen om m n agenda vrij te maken. Uever niet a s
Andere omie: na woensdag overleg plannen in kieiner verbanrim
Groetje: " '
^BB;

"Maanden: Thursday, September 22, 2011 05:29

pm

IFTiiddag.

<TMJonker@drenthe.nl>;'
Onderwerp: RE: Extra vergadering Vakberaad (Srond
Dag
We zouden graag bij he! overleg aanwezig zijn, maar de woensdag komt ons niet uit. Ik werk niet op woensdag en
mijn collega heeft a! een ander overleg staan. Is het echt niet mogelijk het overleg ta verplaatsen...
Greet 1

:>*'S ; ..-I

-

:

.

:

:

•

Verzonden: dinsdag 20 sej

ihderwerp: Extra vergadering ••yai'.Ksraad Groacl
C-OofiGaOSo ne~g
Basis rnerisan,
Graag nodig ik jullie uit voor sen extra vergadering van het Vakberaad Grond op woensdag 28 September,
aanvang 9.30 -11.30 uur. Oe vergadering vindt plaats bij DLG, Herman Gorterstraat S te Utreote
A s maandag 26 September levert AKD een concept advies dat wij dan volgende wreak woensdag bespreken.
;
, ' - w W w:,rd'< dit in de ^erkgroep pMJP -an 2 9 September SR de BALG van 13 oktofcsrtessproken.yroersJaatK
treffen jullie de offerte van AKD aan, deze offerte is inmiddels goedgskeuird.

Deslprogrammarnaragsr EHS / ILG
Provincie Zuid-Holland ( Afdeiing Water en Groen
Zuid-Hoilandpiein l [!|^H(H»SB§L-—Y"
Postbus 90502 J 2509 LP Den Haag
yyyyw.zuid-nolBriatriii

-MtefMtier u de provincie Zufd-Hollanct een e-me# stuwt, ontvangt u binnen 2 wertMagen ear, rsactie sn bmnen Jwee waken sen
S
Automate
wordt vertnweW behmdM. Persoons- ofadresgegevens warden uZsiuimd gebruikt waarvoor u « neeft
verstre!& Uw e-maiUtericht wordt op een gaeo'a an yeS/ge manier gearcfriveera,
-Vragen kunt u Stellen via het cantactfornwHer.
Be graon, leave i£ on Site ssrea-n

- j Y I fe ( ~

_

Waar aanieiding van ons gesprek van afgelopen vrijdag (9 September 20111, berfcht Ik u als volgt.
U gaf aan geadviseerd te willen worden naar aanleiding van de brieves van Stibbe (namens de Vereniging
GeiiikberscMgiiig GrondbeziHsra) die al© provinciesrecentelijlchebben onivangen. In dit advies zouden ander meer
de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen: korte schets achtergronden. jund.sche mkadenng, nsico s _
voor<teprovincies ten aanzien van hetverleden/heden/toekomst. pragmatsschesuggest.es vooractuelesuteidienng
en advies reactie richting Stibbe. Tevens zou u graag een concept brief ontvangen die de provinoies in reactie op
voornoemde brief van Stibbe, aan Stibbe kunnen zenden.

Itedtfv^
verechotten) kan uitvoeren r ^ t o M n J * ! S „ ! f ! L ^ ^ , (exclusief 10% kantoorkosten, BTW en eventuele
nadien een bespreS^enst te D K 3 ^ 2 X S 2 J
S v o o r i , f t o p s ' e l , e n v a n b e i d e documenten. indien I
P
kunnen w o r d e n g e S ^ ^ ^ ^
C n C e p S b d e f 6 i n d W 6 e k 3 8 S bS9iR w e e k 3 9

S E O ^ S ^ K J J *

°

d e S S S S S i S S r *

Zij

" "09 ente,e

Z a t e n Va

"

belang

-

Zoa,s

*a"

u te k u

"« 0 0 k

" ™ afgeven, indien k nog deze

hebben

besproken treedt AKD in

u T 2 ^ m J ! f ? m J o g e J ^ 9 e e " * a " d e Partijen meer zouden kunnen vertegenwooidigen indeze S « S L i £ ! L ,
u op en.g moment s.gnaieren dat de belangen van genoemde partijen uiteen g 2 n topw S S i e ^ e m l S g ^

Hi
"**5i

'iVi'.-

Tder ai m
lienmee va
uitwisseten ervan uw beiangen niet zal scladen. Bij
S

S

2

1

I

/iocht u> overigens mg

T

m ^ ^ l ^ ^ S e ^ ^ ^ l ^ ^ .
to*swj:-"!ni

"far aanleiding van fes email, indien ,, akkoord gaat met de 2 e oflert* z*l ik m »

yragen

hebben w @ r d e 2 e offerte. dan verneem ik graag van u.

M&i vrisndelijke groet
mede namens PMer Kuypers,
Wieis van Mulaod

Met vriendelljke groet,
Sfefe Y^jf/7! RnoCYiQTl^
Advocaat

Europees an Mededingingsrecht
i?iC?E) anaTs©ea'C(3ii3 f> :?ii©earrogsasijTi
Loutealaan 240
B-1050 Brussel
Bafaia
S«tbdf1^Lkan

iaf

°rffla£ie

b

™

^

<*• niet voor u is bestemd. Indien u

verwi]deren.
De
ookStaat
die a..
f ^ n f f S 2 e n aans?raksii3kfaeid voor schade, .ran welke aard
OOK, dxa verband houdt met risico's verbonden aan het elektroniach
verzendeo. van berichten.
Biejccronxacfl
This message may contain information that is not intended for you. if
3

yoU

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

^De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking.vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is niet toegestaan.
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor
kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op
te nemen^.

Vam:
Verzonden:

CG:

'YinplYJurYY;

Oeelprogrammamanager EHS*"/ ILG
2 ^ ! ^ j K i d - H o l ! a n ^ ^ g « n 9 W « e r en Groen
|os{fc>u^Q6Q^2509 LP Den Haag

So s- r «ra, Cea-.ro it era Suo G s m s a

-'•Sam

Verzonden:
AYITY:

O!T3(rV3!Yr?0riY:

FW: Verslag gesprek Europese Commissie - natuursubsidies
::ii"'\'t

YY>Y;YYe3i!if;;.;.;i<;

Beste mensen,
Vorige week is overleg geweest me! de Europese Commissie, sis oowfersteande weerg-avs.

Sacia hsfe mWmmfi * n de provincies: Bmbpst, - Qskfertmd = FfevoSarari = Mac^MoOtansi - fer^a^er,. •

FrtastenA ®MBm SPOEDflH!!
Vriendelijke groeten,
Deslprogrammamariager EHS / UG
Provincie Zuid-Holiand I Afdeling Water sn Groesn
Zuid-Hollandplain 1 ]4KKkWHHlHP
Postbus 90602 | 2509 LP Der. Haag
w»PA\zuid-ho(lcTcd,ni

-Wanneer u dp Drovincie Zwd-HoHand een e-mail stuurt. ontvangt 'J bi.nr.sr. 2 ivsrhdsgsii sen. rsscf/s an ..rpa.-i * « weken sa,
anbvoort. >W i/w ififcrmafe wore* vertracimW tohtmdeM. Persoons- of adresgegevens worden uitstuitemi gebruikt waarvmr u za test
verstrekt Uw e-mailbericht wordt op sen goede en vellige manier gsarchiveerd.
•Vragen kuni: u siellen vis hai: car,isrJivrmij!ler.
team \i m ISie aeraesii

Y?asis Yan MuJairadt Miefe (AKD •• Brussel) [mia!lto:^aiTiWuEand#aisd.eiii]
^>3Ki©rarJ<SRS dinsdag 29 n-ovsffljser 2011 15:10

•wi^Bp"

Onderwerps Versiag gesprek EuEropssi^omrasssie - mafcuwrsubsidies

dame em herein,,
7Qa8s u weer heeft afgelopen donderclag 24 november 2011 een gesprek bij de Europese Commissie
plaatsgevonden. In mijn hoedanigheid aSs advocaafc voor de Provincies heb ik dat gesprek mogen
bijwonen. Ik saS hieronder een beknopi verslag geven van dot gesprek.

Gesprekspartners:
Niels van Nuland (AKD)
Locatie:
n
kantoren Europese Commissie, DG COMP
Aanleiding:

Verloop gesprek

Conclusie:

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik deze graag.
Met vriendelijke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Loufzafaan 240
B-10S0 Brussel
Beigie

*
i >

T : l + 3 1 88 253 5085
M: +32 477 887 782
F-,1+31 88 253 5050
E: nvannuland@akd.eu
W; www.akd.eu

*

,

•

Beroepsscririft AKD
AKDPW/-*4090256-vi-yerzoekschrifl_art_263_par_4J/WEUJPO.pdf
Y-YSi;:; >:,Y?;i]:3SjY

kom^ri» 2 « ? « i h^M S 2 - T elhee?9^ft D e t e k s t , s " ° 9 ™ w e R f a t t e n nog fouten, d«
• • >J -na.. uegen *a! hard gewerta worden richting een deflnraef concept
v ^ t ^
van AKD Te maTen

aan
Atn

^ i

H

"

V

°°

f £S S<D

'

^

y

•

f

^ i f e w ^ d t gemalld. vervo.gens wil ik jullie
opmerkingen direct aan SMiels van w £ d

e

- - • - - '.••-• •— ... ...z «-,-»,»r-rjer5 i n g e l e v e r d .

Ik begrijp dat de vraag middenin de olieboilen, zevenkiaooers etc
--.ts^hfer ~;s': YY^Y- -==,- si- .,= «.- • ..-.,,. .,«. J „ ^ 0 ^ .00007 ~ ""'
C,l,3 7n7-.T.-...npli-:!=,||,j

._•,_•;-

:-:M*4«:T7S^S*k^V--iVfe^-

'--••'-"--

2

" "

'•'"'

Rest „,(| JuiSie nog fijne feestdagen te wensen en het allerbeste vsor
2012 ero aivast ifaedankt voor
reac6.se op het Beroepsschrift!
Deelprogrammamanager EHS / ILG
Provincie Zuid- Holland j Afdeling Water en Groen
Zulo-Hoilandpfein I J -B*JlJigy%li^.—-.._
Postbus 90602 j 2509 LP Den Kaag

- wrfgentoneu stellen vis hat mmm:Mamu!Mrae green, leave 56 an the screen

/-if-

:fm:
¥<sr2&Ktea
Aairfi:

^Ww'aWw,,;-W-''W

jiar?"

Best® mensen,
Op basis van de birmengekomen reacties stel ik voor om de eerstvolgende vergadering van het Vakberaad Grond te
plannen op donderdag 5 april, aanvang 13.30 uuir.Een agenda zal ik zo soeS mogelijkrandsturen.Aan de
voorges'sskie agendapunien is toegevoegd:
o rasirji/e subsidseregsiong - uitwerking model
• naast uitputting leenfaciliteit, afronding leenfaciiifeit (net voorstel van w i g jaar)
Oe vergadering sal zoals gebndksOjk in WmM, ptaatsvinden. DL© is mmskMs verhuisd. bij de agenda zai ik ook een
locatiebeschrijving voegen,
DselprQgrammaman£ger"eHS / ILG
Provincie Zuid-Holland j Articling Water en Green
Zuirj-KoUandptein I i m B H H H | V
Postbus 90602 | 2509 LP Deo Hasg
^Si=MdJlfiiteQlti3!

•Wanneer u de orovincie Zuid-Hoiland ear, e-mail siuuri, ontvangt u binnen 2 werkdagm esn nssciie m binnen fy/sa weken sen
_^
a n t w w d . * / UK' mfermsfe wordt vertrouwelijk benandsld. Persoons- of adresgegevens woraen uitskiitend gebrwkt waarvoor u ze heeft
verstrekt Uw a-maiibsrichi wordt op ssn gosde en veiiiga manier geaircbiveertS.
-Vraasn kunt u stellen via net contaclfbrmilUer.
leave K or. sie ssraen

3o

1!/Gswm$m% vrndag 2 rnaari: 2Q12 la::0
_ Yiiib?^^^S:; '

ifctf,

. ...,.

i|S:0'vln~!MuiSnao51ieli^{AKB - BrusseO
YjBQiQrYiaarps Bifsanfconisii: Vafefcaraad Grond
Bests mensen,
Na een vergaderdip wil ik proberen het Vakberaad Grond weer bij elkaar te krijgen VerechleiTd^
a|
" H H H H B R b D a @ r n a a § ' ' m s e t e n w e (sanien imet BFO) snventanseinsn welke rol net vakberaad in dctoekomst heeft. Ais agenda den!-, ii; asn de vofgisncfe oudenA<erpen:
«
«

Beroep nieuwe regeiing grondaankopen EHS
Klacht VGG/Stibbe

•

t geding VGG
Gevolgen staatssteun problemafek

."

SSXJ^^

»

Functioneren Vakberaad Grond

riikiorevincies

en Invulling grond voor grond principe

* t ? V o o r a l s n o 9 9 a l k e r v a n u * dat een vergadering bij

DLG in Utrecht kan plaatsvinden
PGtenaeieverggiderfp,Gr«i(5Rfe(in:
1. donderdag 29 maart, aanvang 13.30 uur
2. donderdag 5 april, aanvang 13.30 uur
Graag hoor ik jullie reacfe.
DedpTOgrammamanagergHS/lE^^^
Provincie Zuid- Half and | Afdeting Water ep Gro^n
?u«;Hotendptein I | i ^ H K & f e * "
Posccus. SQ6Q2 I sqng I o nan
SZk^

-v.ager, kum. <j stelien via het contacffyfljtifH>itr
Be gre-a.i, Osawe ii: an Uia scras^

~

'

"'

vrijdag 7 oktobei

Verzonden:
.YYY;:;

8p$j I j I

j v&sq&mz
-

i a r i j d <j(jv.<?:i?.i, * ^

-

FW: Vragenlijst provincies
AKDPVWd*3929440-v2A/rageriIiist_pM_

'Oiriideinrj-esip:;
Bijlagen:

lllllllll

Y J : Y ; J nYiiW-W.,

Y Y ^ Y i Y Y T.h-: 'Y-lYYioip.;

het Saatste, inaeiaste Va

De'
om

fjlng van de yragenlijst mei srioriete dooir jullie Kan -f./or&s
jende wesfe wsjdag weer aan mij rsfeyr ia sJisrsa

: dsinqende versos

Alvast bedankt voor jullie medewerking i
Vrlsndslljfce groeten,
Deelprogrammarnariager EHS / ILG
Provincie Zuid-HoliareiJ_A';cll5ijr'9 '^ate r s n Green
Zuid-Hollandplein 1 | i f M H M ^ P P
Postbus 90602! 2509 LP Den Haag

•Wanneer u de provincie Zuid-Haiiand een s-msit stuurt, ontvangt u binnen 2 warkdagan sen reactie en binnen twee woken sen ^
antwoord. Al uw mformatie wordt vsrcrouwsmk bshandsld. Psrsoens- of sdresgegevam worden uttslunma geentm waatveor -J ze neett
verstrekt. Uw s-rnsilbsricht wordt op een goede en veilige mans&r gearchiveerd.
-Vragen kunt u stellen vis het contacsfiarmiiiSler.
Ss grasn, Heave IE -SSJ She 3eif3Sii

Warns van Nuland, MIels (AKD - Brussel) [mai6to:MvanMufemid@akd.eu3
Verzondens vrijdag 7 oktober 20118:33

©ydlsra?efrps Vragenlijst provincies
Geachte
Bestel

antwoordsn op de vragen uiterlijk volgende week wijdag 14 oktober 2011 aan m | Seegezonden soyden kurarwan
worden.
Het mode8 procesbesluit volgt. op kort® termijn.
Mochten hierover nog vragen of opmerkingen zijn, aarzei dan niet mij te contacteren.
i

Met vriendelijke groet,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Louizalaan 240
B-1050 Brussel
Beigie
T: + 3 1 88 253 5085
M: + 3 2 477 887 782
F: + 3 1 88 253 5050
E: nvannulanrlOakripn
W: www.akd.qu

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
'Osiidemiferp:

NvanNulari'
RE: Terugkopceling

Vakberaad skdncnJa September2011

Dag allemaal
^9eentoevo^ngopdeter^^

vari

Er is dug nog g@gn beslissing genomen.
8 roe1

Onderwerp: Terugkoppeling bffeenkomst Vafcfearasd G r o r i r f 2 8 s i p t e S S ' S i
Beste mesisers.
/anochtend hebben

; op oasis van dit advfes?
De volgende punten / advies vanuit foei Vakberaad:

sen 12
- v a n A K D e e f i zo9^samd 'procesbesiuiir toegestnwd dsr j',- 4 :
etes an
mos* wnrrlen
v/orden in site
ate GS'sn.
Daarmee iIran
..•-.'•-. T ,&«l . . - r...- .inr:;es
- n fcehandajd
S3 jefci most
ft^ss rv..™™-..
_ i AKD
«...— "• •w "l •*'=*" -•„
provincies faandelters, • :
rand^LL

LoOw

'

•

}9 Zsm

£ S J , ° P ^ ^ m i j n g e e n " " h o u M * ^ ! ^ ^ naar 3«bfci:T«W zal over one
n ^ f L ? ^ . e o " P r o c e s b r ' e f a a « Siibbe worden nagestuurd waarin in ieder geval wort
H^rL
• ^raan Z f j n 9 e e n r i s i c o ' s ver bonden zoiang de provincies niet meer gron
doodeveren op basis van de huidige, oude PNB-Regeling

5. In overleg met het IPO zal ik verkenner
Macht in Brusse! heeft liggen er. op<^r

CTYY-YV;/;....• •;-?- :,,.V: :: YYYYY te f.rader met de W G die -de

H^L^i

iiiilf
Deelprogramtnarnariager EHS / ILG
Provincie Zuid-Holland I Afdeling Water en Green
Zuid-MoHandplein 1 I ^ M H H H P ^
Pn|»bus 9Q6G2^i509 LP Den Haag
wvw'.zuid-hoWand.ril

-Wanneer u de pravincie Zwd-HoUand em e-mail stuurt, ontx^angt u binnen 2 werktlagen een reactie en &frmen ewee weken sen
antwoord. AS uw informatie wordt vertrouwsiijk behandeM Persaons- of adresgegevens warden vitsiuttemd gebruikt waarvoor u za heart
arr.v.'ooix.. - verstrekt Uw e-mailbaricttt wordt op een goads en veiiiga manier gearclvveerd.
-Vragen kunt u stellen via het contactforivulier:.
3s cjtesiz, leove- st era Sfea sssaen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor n is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden..
wordt u verzocht dat aan de af zander te maiden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This Eessage may contain, information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake., you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

V a n T i l b o r g , Dennis ( A K D )
From:

Sent:
To:

van Nuland, Niels (AKD - Brussel) <NvanNuland@akd.eu>
donderdag 5 januari 2012 11:56

Cc:

Subject:
Attachments:

Importance:

Verzoekschriften beroep bij het Gerecht (SPOED)
AKDP\AA/-#4089954-v9-Verzoekschrift_art_263_par_4_VWEU_TBODOCAKDPVW-#4090256-v8-Verzoekschrift_art_263_par_4_VWEUJPO.DOc'
High

STRIKT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK / TEN BEHOEVE VAN INTERN BERAAD
Geachte dames en heren,
Bijgesloten treft u de voorlopig definitieve tekst van de beide verzoekschriften fTPO/TRm
waarmee de beroepen tegen het bes.uit van de Commissie van 13
^
M
f
f
i

M

„

„
^

tekst zelf
n
^hO1",. r *
,
° 9 a a n e e n uitgebreide contrele op tekst- en taalfouten onderweroen Ook
zullen w,j nog een taatste check uitvoeren o m te verzekeren dat partijen overal corfecTziJn aangeduid.

Vanwege het parallel werken in beide documenten, waren op dit punt in de concepten enkele foutjes
ingeslopen. Mogelijk dat wij nog enkele beperkte verfijningen toevoegen.
Mocht u nog een laatste opmerking of vraag hebben, dan verzoek ik u die zo snel mogelijk: aanons
door te geven, Wij beogen de beide verzoekschriften morgenmiddag vrijdag 6 januar. 2 0 1 2 rond
15 0 0 uur per fax (zonder bijlagen) in te dienen bij het Gerecht. Daarna dienen wij binnen 10 dagen
te bewerksteU^en dat het Gerecht een origineel exemplaar van de beroepsschnften en 5 kopieen
daarvan te doen ontvangen door het Gerecht.
Wii ziin ons ervan bewust dat de resterende tijd beperkt, maar hielden er niettemin aan u de
Dijgesloten^vooriopig definitieve stukken voor te leggen, omwille van de wijzigingen die wn daarm
hebben doorgevoerd.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Pieter Kuypers,

Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Loulzalaan 240
B-1050 Brussel
T: +31 88 253 5085
F: +3188 253 5050
M: +32 4 77 88 77 82
E: nvannuland@akd.eu
W: www.akd.nl
Twitter 1 Linkedln

mer
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RE: Extra vergadering Vakberaad Gr<

Beste mensen
Yt-'is -avsn dan oij DL-3 op rj>~ J 3® Y«r#-Y;-iYig, r< saal I!5Y;3 Y- p-

Kteasi

% K

^oraqnden; ginsaag ZO September 201 V i 4-7?

iBQsswerps S a ^ r g a S e r f e g Vakberaad Grond

Jrgj'3BYM!j®5 i-Jecg

"

Sesfe mensem,
% Z ! ! ^ * ! T n ^ £ ! e x t r i ¥ ^ a d e r i « 9 ^ ^ t Vaicberaad Grond op woensdag 28 s e p t e ts
aanvang suo -11.30 uur De vergadsrmg vmdt plaats bij DLG, Herman Gortaiatnat S te U t e S ?

Deefprograsnmafnanager EHS /' ILG
Provincie ZuM-Hoflarid i AWelino Water- en Grow
Zuicl-Hollanclptein 2 > a j | -YYY--~y--Postbus 90602 j 25B9 LP Den Haaq

vmgen .cunt, u steOen via nafc SSBfaciftirm^fiPj-.
3s greass, leaira IS an (fe actsssi

Aan:

Ctecfci

'van Nuland, Niels (AKD - Brass®!}'
FW: IPO/beroep Gerecht
AKDPVW-#3938210-v1 -ModeOprocesfeesluit. DOC

•: V :

:-l'Yc;j

YY:». Y

Besfe mensen,
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor mijn onderstaande mail met daarin het verzoek om zo spoedig mogelijk een
model procesbesluit vast fe laten stellen en ondertekenen. Ik heb inmiddels van de provincies Zealand, Limburg en
Overijssel begrepen dat daar een ondertekend procesbesluit ligt. Dit procesbesluit is echt nodig voor de
werkzaamheden die AKD namens de provincies uitvoert. Kan AKD op zo kort mogelijke termijn een ondertekend
procesbesluit van jullie ontvangen?
Deelprogrammamaflager EKS / ILG

Provincie ZuM-Holland | Afdeling Water an Green
Zuid-Hoilartdplein 1 | ^ • M M M ^ '
Pcs&us 90602 [ 2509 LP Den Haag
www.ziJlri-hollanri.iiJ

-Wanneer u de provincie Zuid-HoBand sen e-mail stuurt, ontvangt w binnsn 2 wericdagen sen reactie en binnen twee weken een
antwoord. Al uw informatie wordt vartrmjwelijk hehandeld. Persoons- of adresgegevans warden uitsluitend gebruikt waarvoor u se heelt
v&n~t~rskt. Uw s-rn3i:bisrioht wordt oo s-rn rnzzdz ~r: v r . % i ni^mzr QQ^rcnrvsa: w.
-Vragen kunt a stellen via het cosiarxformulier,
3a grass, leave IB on 8tia aersen

•:Jmf3mM®m woensdag 12 oktober 2011

i - *

mkWmHN&&&'

©sadksmiirps FW: IPO/beroep Gerecl
Best© mensen,
;ptrs
ofiginslen verzame
Ondememen jullie actie met het oog op de vaststelling van dit model procesbesluil

Vriendelijke g r o e t e n , ^
Deelpragrammamanager EHS / ILG

sassaffjAMeiin9 water «•G-n
Postbus 90602 | Z509 LP Den Haag

8e green, leave (t on (he screen

v ™ ^ J l U ^ d ' ? " e , S ( A K D • Brusse, > ["'ai»to:NvanNuland@akd.eu]
veraondenjdinsdag 11 oktober 201118-54
Aan
CC:
(|
Onderwerp: IPO/beroep Gerecht

Best
a £ £ . uS 5 ? " "

m

° d e ' ' * — ' ' - * " » • v - r he, mstelfe,, van beroep b , het Gerecht van de

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Niels van Nuland
Advocaat
Europees en Mededingingsrecht
AKD advocaten & notarissen
Louizafaan 240
B-1050 Brussel
Beigie
T: + 3 1 8B 253 5085
M; + 3 2 4 7 7 887 782
F: + 3 1 88 253 5050
E: nvannulanriiaial^rf «».,
W: www.al^fl,<;M
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S tibbe

Amsterdam Brussels Luxembourg London New York Dubal

mr. A.W. Bos
advocaat

Aangotekend

I let College van (iedepuleerde Staten van dc
Drenthe
lay. l3estuur en Conimunicalie
Postbus I
9400 AC Assen
pi0viicie

Advocaten en notarissen
Straw)nskylaan 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 20 546 02 01
F +31 205460710
arwinbos@stibbe.com
www.stibbe.com

‘‘

-

l’evens per lax (zonder bilagen): 0592 —36 57 77

Onzo ref

CK/AB 1023079-12861531
Uw ref.

26/3.11/2012004341
Datum

6 augustus 2012

PRO FORMA BEZWAARSCHRIFT
inzake bet besluit van uw College van 27 juni 2012 op bet verzoek om informatie op basis
van (IC Wet openbaarheid van bestuur van de VGG van 11 april 2012
Let op: nog geen nadere terinijn stellen voor het aanvu lien van de gronden!
Geacht College,

Hierbij maak ik als advocaat en gemachtigde tijdig bezwaar namens:
De Vereniging Gefljkberechliging Grondbezitiers. stalulair gevesiigd Ic Hoenderloo aan cle Ape!
doornseweg 250

(hierna te noemen: ‘dc VGG”).
Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit d.d. 27juni 2012, met kenmerk 26/2.11/2012004341.
Het besluit strekt tot gedeeltelijke afwijzing van bet verzoek om informatie van de VGG van 11
april 2012. 1-Iierbij treft u een kopie van dit besluit aan (bijlage 1).
Dc VGG kan zich met dit besluit niet verenigen.
Vriendelijk verzoek ik u mij een nadere terinijn te verlenen om de gronden van dit bezwaar aan te
vullen. In dit kader meik ik nog we! graag het volgende op. Zoals u bekend zal zijn, heeft de VGG
voornoemd verzoek orn informatie van Ii april 2012 ingediend bij alle provincies in Nederland.
Uw provincie heeft dit verzoek ook in gezainenlijk overleg met de overige provincies en bijgestaan
door dezelfde advocaat afgehandeld. Dit heeft erin geresulteerd dat de besluiten van de provincies
op het verzoek om informatie van de VGG grotendeels gelijk zijn.

Tot behoud van rechten is het voor de VGG noodzake!ijk om tegen alle besluiten van de provincies
bezwaar te maken. Nu alle besluiten vergelijkbaar zijn en daarmee dus ook de bezwaren van de
VGG tegen deze besluiten vergelijkbaar zullen zijn lijkt het voor alle betrokken partijen echter
—

—

De praktk worSt gevoerd door Stibbo N V. çngeschrovon rr hot Handotsregister van do Kamer van Koophandel ondor nummor 34198700) De algomono voorwaar
don van Sbbbo NV. zijn van toepassing on bevatten een aansprakelijkhoidsbeperking. Do algemene voorwaarden zijn gedoporroord bij do rechtbank to Amsterdam
en wordon op vorzook kostoloos vorstrokt. Zij zijn tovons to vindon op www.stibbo.com.
ST\ASD\12861531.1

Stibbe

onnodig en onpraktisch om alle bcz4vaarproccdurcs die hiervan het gevoig zullen zijn, (uitgebreid)
inhoudclijk Ic behandelen. 1k had hicrover op 27 juli 20 2 telefonisch contact met uw advocaat, mr.
Van Nuland van AK[) Advocalen. Mr. Van Nuland vertelde mij met dc provincics, waaronder uw
plovincie, Ic moeten overlcggen over wat ccii praktischc oplossing zou kunnen zijn, maar dat dii in
verband met de vakantieperiode mogelijk enige vcken in beslag zou kunnen ncmcn. Geld daarop
hecIt mr. Van Nulanci mij gcvraagd om uw provincie bij dezen Ic vragcn om nog een nadere icr—
mijn te siclien voor het aanvullen van de gronden en eerst de uiikomst van het overleg alic wach—
ten. Daaruit zal namelijk mocten blijken of het nog noodzakelijk is de gronden van dit bezwaar aan
te vullen (ofdaarmee voorlopig te wachten), en zoja, binnen welke termijn.

Thans verzoek ik u reeds het bezwaar van de VGG gcgrond te verkiaren en dc kosten die zijn ge
maakt in verband met de behandeling van dit bezwaar te vergoedcn.
1-loogachici

Bij lage

ST\ASD\12861531.1

(2)

A ssei
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provincieLrenthe

Aan:
Stibbe Advocaten en notarissen
Lay. de heer mr. AW. Bos
Postbus 75640
1070 AP AMSTERDAM

liii ‘‘II’ 1111111 III 11111.111111111111 •jI ..ll

Assen, 27 juni 2012
Ons kenmerk 26/3.11/201 2004341
Behandeld door mevrouw G. Pothof (0592) 36 53 54
Uw kenmerk CKIAB 1023079-1 2371 561
Onderwerp: Wob verzoek d.d. 11 april 2012

Geachte heer Bos,
In reactie op uw verzoek d.d. 11 april 2012 en in vervolg op ons verdaagbericht d.d.
1 mei 2012, berichten wij u als volgt.
Bij brief van 11 april 2012 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters
(VGG) een aantal vragen gesteld, aismede verzocht om openbaarmaking van een aantal
documenten.
U stelt verschillende vragen in relatie tot de beroepsprocedure die de provincie samen
met de 11 andere provincies bij het Gerecht in Luxemburg heeft aangespannen tegen
het Besluit van de Europese Commissie van l3juli 2011 (zaak N308/2010). Uitdeze
vragen blijkt dat de overwegingen voor de provincie(s) om dit beroep in te stellen u niet
duidelijk zijn.
Vooreerst hecht de provincie eraan te benadrukken dat dit beroep niet tot doel heeft het
streven naar gelijkberechtiging, onder andere op het vlak van subsidiëring van grond
verwerving, tussen de TBO’s enerzijds en overige particulieren anderzijds te belemme
ren. De provincies hebben enkele specifieke rechtsvragen aan het Gerecht voorgelegd
waarvan het oordeel van het Gerecht kan bijdragen tot het beantwoorden van de vraag
of subsidiëring van natuurbeheer leidt tot (onrechtmatige) staatssteun. Dit betreft onder
meer de vragen in hoeverre natuurbeschermingsorganisaties ondernemingen zijn en in
hoeverre subsidies voor de verwerving van natuurterreinen een voordeel opleveren voor
de begunstigde. Indien een subsidie als staatssteun kwalificeert leidt dat immers tot ver
schillende verplichtingen en beperkingen in verband met subsidieverlening die door de

2
provincies onwenselijk worden geacht, waaronder het mogelijk terugv
orderen van ken
nelijke onrechtmatige staatssteun.
U vraagt zich (evens af waarom de provincies dit beroep gezamenlijk met
de provinciale
Landschappen en de Vereniging Natuurmonumenten (hierna: de TBO’s’)
hebben ingesteld. De belangrijkste reden is dat zowel de provincies als
de TBO’s de
effecten van de kwalificatie van de subsidiëring van natuurbeheer als
staatssteun on
wenselijk achten, zodat sprake is van een parallel belang tussen beide partije
n. Aange
zien de rechtsvragen die aan het Gerecht zijn voorgelegd in het belang zijn
van zowel de
provincies als de TBO’s, hebben de provincies ervoor gekozen AKD
hiervoor in te scha
kelen. Daarbij wijzen de provincies erop dat zij afzonderlijk van de TBO’s
een beroep
hebben ingesteld, dat op onderdelen ook afwijkt van het beroep van de TBO’s.
Benadrukt zij dat het oordeel van het Gerecht mogelijk ook positieve gevolg
en voor de
loden van VGG kan hebben. Helaas hebben de provincies moeten consta
teren dat VGG
zich tracht te voegen aan de zijde van de Europese Commissie in voorno
emde procedu
re bij het Gerecht.
In het licht van het voorgaande benadrukt de provincie dat zij geen redene
n heeft om de
beslissing om in beroep te gaan te heroverwegen.
De door u verzochte documenten hebben betrekking op de door de twaalf
Nedertandse
provincies en de Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) ingestelde beroep
en bij het Hof
van Justitie van de Europese Unie tegen de beschikking van de Europe
se Commissie
d.d. 13 juli 2011 (nr. C(201 1) 4945 def.). Uw verzoek is door ons, voor zover
het de
openbaarmaking van documenten betreft, beoordeeld in het kader van
de Wet open
baarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de volgende documenten:
1. AlIe documentatie over de relatie tussen de provincie Drenthe en de TBO’s
in het
onderhavige dossier en de beroepsprocodure bij het Hof van Justitie, waaron
der na
drukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBO’s en verslagen
van gesprekken
met vertogenwoordigers van de TBO’s daaromtrent. Gedeputeerde
Staten hebben dit gedeelte van het verzoek, gezien het onderwerp van
uw brief
“Beroepsprocedure van uw provincie bij het Hof van Justitie (inclus
ief verzoek om
informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur)” en de nhoud
daarvan,
aldus opgevat dat dit ziet op de beroepsprocedure bij het Hof van Justitie
.
2. Alle documentatie en besluiten omtrent de overwegingen van Gedep
uteerde Staten
van Drenthe om samen met de andere provincies en do TBO’s beroep
in te stellen
tegen de beschikking van do Europese Commissie van 13 juli 2011 bij hot
Hof van
Justitie.
3. AlIe documentatie omtrent de hoogte van de declaraties van het advoca
tenkantoor
dat onderhavig dossier voor de provincies en de TBO’s behandelt, de werkza
amhe
den die daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door welke partij of partije
n doze
doclaraties zijn voldaan.
4. Hot beroepschrift en/of de beroepschriften die door do provincie Drenth
o zijn ingo
diend bij het Hof van Justitie omtrent do boschikking van de Europose
Comm issie
d.d. 13 juli 2011 (nr. C(201 1) 4945 def.) en hot bijbehorende proces
besluit van Ge
deputeerdo Staten.
5. AIle ovorige documonton die (al dan niet gedeeltelijk) betrekking hebben
op do be
roepsprocedure bij hot Hof van Justitie.
—

—
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Wij hebben na onderzoek naar aanleiding van uw verzoek de volgende docum
enten
aangetroffen, die al dan niet gedeeltelijk betrekking hebben op de bestuu
rlijke aange
legenheid waar uw verzoek op ziet, te weten:
—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 22 november 2011
Procesbesluit d.d. 13 december 2011
Memo provincie aan AKD d.d. 25 april 2012
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011
Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Besprekingsverslag vergadering BALG dd. 9 november 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 15 september 2011
(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 27 oktober 2011
Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 5 april 2012
Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011
Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012
Concept Procesbesluit
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011
E-mailbericht P0 aan AKD d.d. 10 oktober 2011
E-mailbericht P0 aan AKD d.d. 4 oktober 2011
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europe
se Comm issie
met kenmerk C (2011) 4945 def.
Verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europe
se Corn
missie met kenmerk C (2011) 4945 def.
Een aantal e-mails zoals hierna nader gespecificeerd
—

Wij beschikken niet over documenten betreffende de communicatie (corres
pondentie,
gespreksverslagen etc.) tussen de provincie Drenthe en de TBO’s omtren
t de door u
bedoelde beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over documenten
betreffende
declaraties van dan wel betalingen aan AKD. Aangezien wij niet over deze
documenten
beschikken, kunnen deze door ons niet openbaar worden gemaakt.
Wij besluiten ten aanzien van de hierboven weergegeven documenten als volgt.
Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 22 november
2011
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Met betrekking
tot de niet
openbaar te maken passages heeft te gelden dat deze bestemd zijn voor
intern beraad
(artikel 1 aanhef en onder c Wob). Nu deze passages persoonlijke beleids
opvattingen
bevatten (artikel 11, eerste lid Wob), komt de inhoud daarvan niet voor openba
armaking
in aanmerking (ABRvS 9 november 2011, UN BU3735). Wij wijzen hierbij
nadrukkelijk
op het belang dat ambtenaren in vrijheid hun bijdrage moeten kunnen leveren
aan de
besluitvorming en daarover be(eidsbrieven moeten kunnen schrijven.
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Voorts leidt openbaarmaking van voornoemde passages in de beleidsbrief
tot onevenre
dige benadeling van zowel de provincie Drenthe als de TBOs (artikel 10, tweede
lid,
aanhef en onder g Wob). De onevenredige benadeling van de provincie
Drenthe is gele
gen in de schade die openbaarmaking van de passages toebrengt, althans kan
toebren
gen, aan haar procespositie in de lopende beroepsprocedure bij het Gerecht van
Eerste
Aanleg tegen de beschikking dd. 13 juli 2011 (nr. C(201 1) 4945 def.). De
provincie
Drenthe is niet gehouden informatie die haar procespositie kan schaden prijs
te geven
door openbaarmaking van documenten (vgl. ABRvS 1 7 mei 2006, UN AX2090;
ABRvS
9 april 2008, JB 2008, 124; en ABRvS 16 februari 2011, AB 2011, 99). Dit uitgan
gspunt
geldt onverkort in een geval als het onderhavige, waarin het gaat om een
beroepsproce
dure bij het Gerecht van Eerste Aanleg (vgl. ABRvS 24 november 2004,
UN AR6306;
en rechtbank ‘s-Gravenhage 29 januari 2008, UN BD6876). Daarnaast is
de onevenre
dige benadeling van de provincie Drenthe gelegen in het verlengde van hetgee
n hier
boven ten aanzien van artikel 11 Wob is opgemerkt ten aanzien van de besche
rming van
het interne beraad in de noodzaak van het goed functioneren van het openba
ar be
stuur en de daarmee samenhangende noodzaak van vertrouwelijkheid van het
interne
overleg. De onevenredige benadeling van de TBO’s ten slotte, is gelegen in
het feit dat
openbaarmaking van genoemde passages in de beleidsbrief d.d. 22 novem
ber 2011 hun
procespositie schaadt in het door hen ingestelde beroep tegen de beschi
kking d.d. 13 juli
2011 (nr. C(201 1) 4945 def.) van de Europese Commissie.
—

—

Wij besluiten ten slotte de in het document voorkomende namen van ambten
aren
niet open baar te maken. Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen
de eer
biediging van de persoonlijke levenssfeer voor zover het de openbaarmaki
ng van de
namen van betrokken ambtenaren betreft(artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder
e Wob).
Wij besluiten hiermee conform vaste jurisprudentie, die bepaalt dat waar het
gaat om het
beroepshalve functioneren van ambtenaren, weliswaar slechts in beperkte
mate een
beroep kan worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoo
nlijke evens
sfeer, maar dat dit anders ligt ndien het de openbaarmaking van namen van
ambtena
ren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalve verzet het belang van
eerbiedi
ging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen het openbaar maken daarva
n. Wij we
gen mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele
bur
ger, die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking
aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 juli 2007, AB 2007, 328;
ABRvS
3 februari 2010, UN BL1844; en ABRvS 4 juni 2008, AB 2008, 232). Ook avenge
con
tactgegevens, als telefoonnummers, mogen volgens deze jurisprudenti
e worden gewei
gerd.
Procesbesluit d.d. 13 december 2011
Wij besluiten dit document openbaar te maken.
Memo provincie aan AKD d.d. 25 april 2012
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Dit memo betreft corresp
ondentie
tussen een advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie komt niet voor
open
baarmaking in aanmerking, daar het gaat om documenten bestemd voor intern
beraad,
die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste lid, Wob). Volled
igheids
halve vermelden wij dat ook indien externe personen bij het interne beraad
warden be
trokken, er sprake kan zijn van intern beraad (vgl. ABRvS 8 juli 2009,
UN BJ1890). Meer specifiek komen stukken die zien op het contact tussen person
en
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werkzaam bij de overheid en advocaten niet voor openbaarmaking in aanme
rking
(vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345; ABRvS 21 september 2011 AB 2011
344;
ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289).
Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011
In de Brede Adviesgroep Landelijk Gebied wordt door arnbtenaren en bestuu
rders van
verschillende provincies gesproken over verschillende onderwerpen op het terrein
van
het landeHjk gebied. In de Adviesgroep wordt in dat verband, mede aan de hand
van
daartoe opgestelde notities, beraadslaagd en gediscussieerd, hetgeen uiteind
elijk leidt
tot het geven van adviezen/punten ter besluitvorming aan de respectieve college
s van
Gedeputeerde Staten. In de Adviesgroep is incidenteel de in uw Wob-verzoek
centraal
staande beroepszaak aan de aide gesteld.
De Notitie strekt ertoe aan de Adviesgroep een aantal punten voor te leggen
waarover
beraadslaagd en geadviseerd kan worden in het overleg van 13 oktober 2011.
Het do
cument is derhalve opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Het openbaar te maken
gedeelte
betreft ten eerste de aanhef van dit document, te weten de passage vanaf ‘Brede
Ad
viesgroep [...] om niet aan de TBO’s”. In dit deel van het document wordt op
een feitelij
ke en zakelijke wijze het onderwerp van de notitie geschetst. De namen van
de opstel
er(s) en de portefeuiflehouder worden niet openbaar gemaakt. Aange
zien het hier gaat
om een openbaarmaking aan een ieder, menen wij dat de persaonhijke Ievens
sfeer van
de betrokkenen hier zwaarder dient te wegen dan het belang bij openbaarmaki
ng van de
namen (ABRvS 18 juli 2007, AB 2007, 328 en ABRvS 3 februari 2010, UN:
BL1844).
Bij het kopje ‘advies-/beslispunten’ worden de door de opsteller voorgestelde
beslispun
ten opgesomd. Het gaat hierbij om persoonlijke beleidsopvattingen, waarva
n wij hebben
geconcludeerd dat deze niet openbaar gemaakt zullen worden. Als uitgangspunt
geldt
dat persoanlijke beleidsopvattingen niet openbaar gemaakt hoeven te warden
. Dit klemt
naar ons oordeel temeer bij documenten betreffende de BALG, aangezien doel
en strek
king van de BALG er juist in is gelegen am op ambtelijk niveau vrij van gedach
ten te
kunnen wisselen en te adviseren over aangelegenheden betreffende het Iandeli
jk ge
bied. Doel en strekking van dit overleg brengen met zich dat hetgeen binnen
dat overleg
naar voren is gebracht in beginsel niet openbaar wordt gemaakt omdat anders
het belang van een vrije gedachtewisseling, aismede het belang van een vrije advise
ring, on
nodig ander druk komt te staan.
Onder het kopje ‘Aanleiding’ wordt onder andere een feitelik beschrijving
e
gegeven van
de inhoud van de beschikking van de Europese Commissie en een aantal ontwik
kelin
gen die zich daaraan voorafgaand en daarop volgend hebben voargedaan.
Wij hebben
besloten am deze feitelijke beschrijving openbaar te maken. Onderaan pagina
2 en bo
venaan pagina 3 gaat de steller in op kort samengevat het standpunt van
de provin
des met betrekking tot de gesprekken die warden gevaerd in het kader van
een even
tuele gewijzigde PNB-regeling. Openbaarmaking van dat standpunt zou de
positie van
de verschillende provincies onevenredig benadelen en zal daarom met
taepassing van
het bepaalde in artikel 10, tweede lid aanhef en ander g Wab niet apenbaar
warden ge
maakt.
—

—
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Vanaf de derde alinea op pagina 3 wordt het document, met uitzondering van
de ge
bruikte kopjes, niet openbaar gemaakt.
De redenen voor het niet openbaar maken van het overige gedeelte van deze
nohtie zijn
als volgt. Allereerst betreft ook dit document een document bestemd voor intern
beraad
(artikel 1 aanhef en onder c Wob) dat persoonlijke beeidsopvattingen bevat (artikel
11,
eerste id Wob). Meer in het bijzonder wordt in het vervoig (middenstuk
van pagina 3) van de notitie een oordeel/duiding gegeven van de beschikking van
de
Europese Commissie. Vervolgens worden door de opsteller onder het kopje Proced
ure
voorstel’ een aantal advies- en beslispunten aan de Adviesgroep voorgelegd.
Deze punten worden steeds voorzien van een aantal argumenten. In de kern genomen hebben
de
voorgestelde punten en argumenten betrekking op een mogelijk door de provincies
te
volgen (juridische) strategie met betrekking tot de klacht van VGG en de beschikking
van
de Europese Commissie. Het gaat hierbij ten eerste om persoonlijke beleidsopvattingen,
waarvan wij hebben besloten deze niet openbaar te maken om de redenen zoals
hier
voor reeds toegelicht met betrekking tot de opsomming van de advies- en beslispunten.
Bovendien raken de in de notitie voorgestelde punten rechtstreeks de (proces)posit
ie
van de provincie Drenthe en de andere provincies. Wij zijn, op dezelfde gronden
zoals
door ons uiteen gezet ten aanzien van de Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten
van
Drenthe d.d. 22 november 2011, van oordeel dat openbaarmaking zou leiden
tot een
onevenredige benadeling van de belangen van de provincie Drenthe, de andere
provin
cies en de TBO.’s.
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011
Dit document wordt, met uitzondering van de daarin gebezigde (tussen)kopje
s en een
aantal mededelingen van organisatorische/feitel ijke aard, niet openbaar gemaa
kt.
Het document bevat een tot ambtenaren/provincies te herleiden verslag van de
bijeen
komst van het BALG van 13 oktober 2011. Gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt
met
betrekking tot het BALG, heeft te gelden dat het betreffende document is opgesteld
ten
behoeve van intern beraad.
Het document bevat, met uitzondering van de openbaar gemaakte delen, de weersi
ag
van de gevoerde discussie. Dit betreft tot ambtenaren, dan wel provincies te herleiden
standpunten en visies, de daaraan ten grondsiag gelegde argumenten en gegeve
n toe
Iichtingen, aismede de gedachtewisselingen daarover. Daarmee raakt het docum
ent aan
de kern van de overlegfunctie van de BALG. Het niet openbaar gemaakte deel van
het
versiag betreft, gelet op het voorgaande, persoonlijke beleidsopvattingen. Wij
hebben,
mede gelet op de besproken thematiek, besloten deze persoonhijke beleidsopvattingen
niet openbaar te maken.
Tijdens de bijeenkomst is ten eerste gesproken over de strategie van de provincies
met
betrekking tot de onderhandelingen met het Rijk over de herijking van de EHS.
Boven
dien is (aan de hand van de hiervoor genoemde notitie) van gedachten gewisseld over
de (proces)positie van de provincies met betrekking tot de beschikking van de Europe
se
Commissie (inclusief de gesprekken/gedachtevorming over een nieuwe PNB-regeling).
Openbaarmaking zou daarmee leiden tot een onevenredige benadeling van zowel
de
proces- als onderhandelingspositie van de provincie Drenthe en de andere provincies.
Wij besluiten het betreffende gedeelte van het document daarom eveneens met
toepas
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sing van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob niet
open baar te maken.
Notitie overleg Brede Adviesgroep Laridelijk Gebied d.d. 9 november 2011
Het betreft bier om de redenen die uiteen zijn gezet met betrekking tot de notitie ten
behoeve van bet overleg van 13 oktober 2011 een document dat is opgesteld ten
be
hoeve van intern beraad. n bet document wordt door de opsteller een nadere toelich
ting/argumentatie gegeven met betrekking tot de beslispunten zoals geformuleerd in
de
hiervoor reeds beoordeelde notitie ten behoeve van het overleg van 13 oktober 2011.
Het betreft hier persoonlijke beleidsopvattingen ten aanzien waarvan wij hebben beslo
ten deze niet openbaar te maken. Aangezien deze notitie, voor zover deze niet openbaar
wordt gemaakt, betrekking heeft op dezelfde advies- en beslispunten als besproken in
de notitie ten behoeve van het overleg van 13 oktober 2011, verwijzen wij ter motivering
van onze beslissing naar hetgeen wij hiervoor hebben overwogen met betrekking tot
laatstgenoemde notitie. Hetzelfde heeft te gelden met betrekking tot ons besluit
om bet
betreffende gedeelte van de notitie ten behoeve van bet overleg van 9 november 2011
niet openbaar te maken omdat dit zal leiden tot een onevenredige benadeling van de
proces- en onderhandelingspositie van de provincie Drenthe en de andere provincies.
—

—

Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Het document bevat
een
overzicht van de te bespreken onderwerpen en doorgaans een zakelijke beschrijving
van
de aan de orde te stellen beslispunten/adviespunten. In zoverre bestaat er geen beletsel
tegen openbaarmaking. Ten aanzien van bet onderwerp ‘SNL-verdeling kosten’ (waar
overigens uw verzoek geen betrekking op heeft) houdt de omschrijving van de beslis
punten evenwel een concreet voorstel in omtrent de te nemen stappen/te voeren strate
gie. Het gaat om een document bestemd voor intern beraad, dat in zoverre persoontijke
beleidsopvattingen bevat (artikel 11, eerste lid Wob). Volledigheidshalve vermelden wij
met betrekking tot bet niet openbaar te maken gedeelte van het document geen toepas
sing te geven aan de ons op grond van bet tweede lid van artikel 11 Wob toekomende
bevoegdheid (vgl. rechtbank Amsterdam 12 oktober 2011, UN BR2322; ABRvS 20
juni
2011, UN BR2322, r.o. 2.6.3), daar wij het in dit geval niet in bet belang van een
goede
en democratische bestuursvoering achten het resterende gedeelte van de beleidsbrief
in
niet tot personen te herleiden vorm openbaar te maken. Wij achten bet onwenselijk
dat
de opvattingen van ambtenaren in het publieke debat een zelfstandige rol gaan spelen
(vgl. recbtbank Haarlem 1 mel 2012, UN BW4376). Het is bovendien van belang dat
ambtenaren in vrijbeid kunnen adviseren, zonder dat zij bevreesd hoeven te zijn dat
zij
of degenen die zij adviseren later met hun opvattingen geconfronteerd zullen worden.
—

—

Ten aanzien van ons besluit om de in het document voorkomende namen van ambten
a
ren niet openbaar te maken, verwijzen wij naar de motivering zoals die door ons is gege
yen met betrekking tot de notitie die is opgesteld ten behoeve van bet BALG van 13
ok
tober20ll.
Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november2011
Het document wordt, met uitzondering van de kopjes en een aantal feitelijke/zakelijke
mededelingen, niet openbaar gemaakt.
Het betreft bier zoals reeds is toegelicht met betrekking tot bet verslag van bet overleg
van 13 oktober 2011 een document dat is opgesteld ten behoeve van intern beraad.
—

—
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Het grootste deel van het document bevat de weersiag van de gedach
tewisseling, inclu
sief de in dat verband gebezigde argumenten, tussen ambtenaren over de
in de kopjes
genoemde onderwerpen. Het document bevat derhalve in zoverre persoo
nlijke beleids
opvattingen. Over de meerderheid van de besproken onderwerpen (zie
wederom de
kopjes) wordt door de provincies geprocedeerd en/of vindt bestuurlijk overleg
plaats. De
gedachtewisseling heeft meer in het bijzonder betrekking gehad op de door
de provin
cies in te nemen standpunten in deze procedures c.q. bij deze onderhandelin
gen. Wij
besluiten de persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar te maken. Boven
dien besluit
wij, gelet op de inhoud van het besprokene, om de betreffende informatie
niet openbaar
te maken omdat dit zou leiden tot een onevenredige benadeling van de provin
cie Dren
the en de overige in het overleg betrokken provincies. Voor een nadere motive
ring zij
bovendien verwezen naar hetgeen wij met betrekking tot het versiag van
13 oktober
2011 hebben opgemerkt. Voor ons besluit om de namen van de ambten
aren niet open
baar te maken en onze beslissing om geen toepassing te geven aan onze
bevoegdheid
ex artikel 11, tweede lid, Wob verwijzen wij eveneens naar hetgeen wij hiervo
or dien
aangaande reeds hebben opgemerkt.
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011
Het Vakberaad Grond houdt een overleg in van verschillende ambtenaren
van verschil
lende provincies over aangelegenheden met betrekking tot grondzaken.
Hiervoor wordt
van gedachten gewisseld, vindt afstemming plaats en worden adviezen aan
de colleges
van Gedeputeerde Staten voorbereid. Incidenteel is daarbij gesproken over
de beroeps
zaak, die aanleiding heeft gevormd voor uw Wob-verzoek.
De Agenda houdt een overzicht in van de te bespreken onderwerpen en
vormt daarmee
een document bestemd ten behoeve van intern beraad.
Wij besluiten dit document gedeeltelijk openbaar te maken. Wij maken daarbij
ten eerste
een uitzondering met betrekking tot de hierin voorkomende namen van ambten
aren,
waarvoor geldt dat het belang van openbaarmaking daarvan in dit geval
niet prevaleert
boven het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
de betrokken
ambtenaren (artikel 10, tweede lid, onder e Wob). Bovendien maken wij niet
openbaar
hetgeen onder het kopje ‘Financieel’ staat, aangezien daarin met concre
te bedragen en
percentages inzicht wordt geboden in de financiële positie van de betrok
ken provincies
met betrekking tot de zogenoemde PNB-leenfaciliteit’. Openbaarmak
ing zou de (financi
ele) positie van de provincies ten opzichte van het Rijk onevenredig benade
len. Wij wei
geren openbaarmaking dan ook op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede
lid aan
hef onder b en g Wob. Bovendien houdt hetgeen onder dit kopje is opgem
erkt persoon
lijke beleidsopvattingen in die wij niet openbaar maken.
(Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011
Het verslag heeft om de redenen zoals uiteengezet ten aanzien van de
agenda van 15
september 2011 te gelden als een document ten behoeve van intern beraad
.
—

Wij besluiten dit document, met uitzondering van (het grootste deel van)
de kopjes en
een aantal feitelijke en zakelijke mededelingen, niet openbaar te maken
.
Tijdens het Vakberaad is met wisseling van argumenten van gedach
ten gewisseld
over de in de kopjes genoemde onderwerpen. Er is derhalve sprake van
persoonlijke
beleidsopvattingen. Het gaat hierbij om onderwerpen ten aanzien waarvan
de provincies
in een procedure zijn betrokken respectievelijk ten aanzien waarvan de provin
cies (be
—

—
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stuurlijk) overleg voeren. Wij hebben besloten voornoemde persoonlijke
beleidsopvattin
gen niet openbaar te maken. Als uitgangspunt geldt dat persoonlijke beleids
opvattingen
niet openbaar gemaakt hoeven te warden. Dit klemt naar ons oordeel temeer
bij docu
menten betreffende het Vakberaad, aangezien doel en strekking van het
Vakberaad er
juist in is gelegen am op ambtelijk niveau vrij van gedachten te kunnen wissel
en en te
adviseren over aangelegenheden betreffende het Iandelijk gebied. Doel
en strekking van
dit overleg brengen met zich dat hetgeen binnen dat overleg naar voren
is gebracht in
beginsel niet openbaar wordt gemaakt omdat anders het belang van een vrije
gedachte
wisseling, alsmede het belang van een vrije advisering, onnodig onder druk
komt te
staan. Gelet op de besproken onderwerpen en het felt dat de provincies daarov
er be
stuurlijk overleg voeren en/of in een procedure zijn betrokken, besluiten wij
bovendien
dat openbaarmaking tot een onevenredige benadeling van de (proces- en onderh
ande
lings)positie van de provincie Drenthe en de overige provincies leidt. Openb
aarmaking
wordt derhalve eveneens geweigerd op grand van het bepaalde in artikel
10, tweede lid
aanhef en onder g van de Wob. Voor zover van gedachten is gewisseld
over de financië
le positie van de provincies wordt de weigering eveneens gebaseerd op het
bepaalde in
artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wob.
Bovendien verzet het belang van de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer van
de in het document genoemde namen van ambtenaren (artikel 10, tweede lid,
onder e)
zich tegen openbaarmaking van deze namen.
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011
Zoals hiervoor reeds is toegelicht betreffen de agenda’s van het Vakberaad
Grand do
cumenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Wij besluiten dit document openbaar te maken, voor zover daarbij een zakelij
ke/feitelijke
weergave is gegeven van de te bespreken punten.
De tekst onder het kopje ‘Brief Stibbe en klacht VGG” wordt gedeeltelijk
niet openbaar
gemaakt. Meer in het bijzonder gaat het am de passages waarin concre
te voorstellen
worden gedaan over te nemen stappen in het kader van de klacht/beroep
sprocedure
respectievelijk het overleg met het Rijk over een gewijzigde PNB-regeling
. Het gaat hier
am persoonlijke beieidsopvattingen, die door ons niet openbaar worden
gemaakt. Bo
vendien zou openbaarmaking leiden tot een onevenredige benadeling van
de positie van
de provincie Drenthe en de overige provincies in voornoemde procedures en
voornoemd
overleg. Derhalve worden de betreffende passages eveneens geweigerd
op grand van
het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob.
Hetgeen in het document is opgenomen in randnummer 4, wordt niet openba
ar gemaakt
aangezien dit gaat over de zogenaamde PNB-leenfaciliteit. Hiervoor is in
het kader van
de agenda van het vakberaad van 15 september 2011 reeds opgemerkt waarom
infor
matie dienaangaande door ons niet openbaar wordt gemaakt. Daar zij naar
verwezen.
Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012
Wij besluiten dit document deels openbaar te maken. Van openbaarmaking worden
ten
eerste uitgesloten de namen van personen die in het document zijn opgeno
men (artikel
10, tweede lid, onder e Wob).
Bepaalde delen van de kopjes c.q. tekst bij agendapunten 6 en 7 worden
niet openbaar
gemaakt omdat daaruit wetenswaardigheden kunnen warden afgeleid over
de opvat
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ting/strategie van de provincies met betrekking tot deze onderwerpen, waarov
er boven
dien lopende procedures aanhangig zijn en/of bestuurlijk overleg wordt gevoer
d. Op
grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob,
wordt
deze informatie geweigerd. Agendapunt 9 heeft betrekking op de PNB-leenfac
iliteit en
wordt om de redenen zoals uiteengezet met betrekking tot de agenda van
het vakberaad
van 15 september 2011 niet openbaar gemaakt.
Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011
Wij besluiten dit document met als opschrift “strikt vertrouwelijk corresp
ondentie ad
vocaat/cliënt” voor het grootste deel niet openbaar te maken. Wel worden door
ons de
inleiding van het advies (randnummers 1 tot en met 3) en een aantal tussenkopjes
openbaar gemaakt.
—

—

—

In het advies wordt blijkens de inleiding daarvan
ngegaan op de vraag wat de gevol
gen voor de provincies zijn van de beschikking van de Europese Commissie. Daarbi
j
gaat het meer specifiek in op de gevolgen voor in het verleden verleende en in
de toe
komst te verlenen subsidies. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of beroep
ingesteld
zou moeten worden. In het advies wordt een beargumenteerd oordeel gegeve
n over
voornoemde beschikking en de kansen om daartegen met succes beroep in
te stellen.
Bovendien worden de mogelijke gevolgen van de commissiebeschikking voor subsid
ie
verlening in kaart gebracht en worden dienaangaande voorstellen gedaan
.
—

—

Het gaat om een document bestemd voor intern beraad (artikel 1 aanhef en onder
c
Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Volledigheidshalve vermelden
wij dat
ook indien externe personen bij het interne beraad worden betrokken, er sprake
kan zijn
van intern beraad (vgl. ABRvS 8 juli 2009, UN BJ1890). Meer specifiek komen
stukken
die zien op het contact tussen personen werkzaam bij de overheid en advoca
ten niet
voor openbaarmaking in aanmerking (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345; ABRv
S 21
september 2011, AB 2011, 344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289). Dit
document
betreft een advies van een advocaat. Dergelijke adviezen hoeven volgens vaste
recht
spraak niet openbaar gemaakt te worden (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011, 345;
ABRvS 21 september 2011, AB 2011, 344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010,
289).
Daarnaast schaadt openbaarmaking de procespositie van de provincie Drenth
e, aisme
de de procespositie van de overige provincies en de TBO’s. Openbaarmaking leidt
in dit
geval tot onevenredige benadeling van zowel de provincies als de TBO’s en
dient der
halve achterwege te blijven (artikel 10, tweede lid onder g Wob). Daarbij herhale
n wij dat
het advies betrekking heeft op een flog lopende beroepsprocedure bij het Gerech
t van
Eerste Aanleg. Voorts zou openbaarmaking van het document leiden tot
een benadeling
van de positie van de provincies met betrekking tot de gedachte- en beleids
vorming over
de mogelijke gevolgen van de beschikking (indien deze onherroepelijk wordt) voor
sub
sidieverlening.
Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011
Wij besluiten dit document met als opschrift “vertrouwelijk” niet openba
ar te maken,
met uitzondering van de aanhef/kop daarvan. Het document bevat een vragen
lijst van de
advocaat in verband met het voorbereiden van de beroepsprocedure. Het docum
ent
biedt daarmee inzicht in de informatie die door de advocaat in dat verband van
belang
wordt geacht en raakt daarmee rechtstreeks de procespositie van de provincie
Drenthe
en de andere provincies in de lopende beroepsprocedure. Ter toelichting verwij
zen wij
—

—
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voorts naar hetgeen hierboven is weergegeven ten aanzien van het Memo van
AKD aan
lPO d.d. 26 september 2011.
Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies djd. 16 maart 2012
Wij besluiten dit document met als opschrift vertrouwelijk” niet openba
ar te maken,
met uitzondering van een aantal feitelijke/beschrijvende onderdelen daarva
n. Ter toelich
ting verwijzen wij naar hetgeen hierboven is weergegeven ten aanzien van het
Memo
van AKD aan IPO d.d. 26 september 2011.
—

—

Concept Procesbesluit
Wij besluiten dit document openbaar te maken.
E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van
de daarin ver
vatte feitelijke/beschrijvende delen. Dit document betreft een e-mailbericht van
een ad
vocaat aan diens client. Het betreft derhalve een document bestemd voor
intern beraad
(artikel 1 aanhef en onder c Wob) dat persoonlijke beleidsopvattingen bevat
en niet voor
openbaarmaking in aanmerking komt (vgl. ABRvS 8 juni 2011, AB 2011,
345; ABRvS 21
september 2011, AB 2011, 344; ABRvS 18 augustus 2010, AB 2010, 289).
Daarnaast
schaadt openbaarmaking de procespositie van de provincie Drenthe, aismed
e de pro
cespositie van de overige provincies. Openbaarmaking leidt in dit geval tot
onevenredige
benadeling van de provincies en dient derhalve achterwege te blijven (artikel
10, tweede
lid onder g Wob).
E-mailbericht AKD aan IPO dd. 11 oktober 2011
Ook dit document betreft een e-mailbericht van een advocaat aan diens client.
Desalniet
temin besluiten wij dit document openbaar te maken, daar dit outer feitelijke
informatie
bevat. Zulks met uitzondering van de namen van de ambtenaren in dit bericht,
daar
openbaarmaking daarvan in dit geval niet opweegt tegen de bescherming
van de per
soonlijke levenssfeer van betrokkenen (artikel 10, tweede lid, onder
e Wob).
E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de
daarin ver
vatte feitelijke/beschrijvende delen. Dit e-m ailbericht betreft correspondent
ie tussen een
advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie komt niet voor openba
armaking in
aanmerking, daar het gaat om documenten bestemd voor intern beraad (artikel
I aanhef
en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11,
eerste lid,
Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van de provincies in het kader
van de
lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betreff
ende beschikking.
Derhalve wordt het betreffende document oak geweigerd op grand van
het bepaalde in
artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob.
E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken, met uitzondering van de
daarin ver
vatte feitelijke/beschrijvende delen. Dit e-mailbericht betreft correspondent
ie tussen een
advocaat en diens client. Dergelijke correspondentie komt niet voor openba
armaking in
aanmerking, daar het gaat om documenten bestemd voor intern beraad (artikel
1 aanhef
en onder c Wob) die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten (artikel 11, eerste
lid,
Wob). Bovendien raakt openbaarmaking de positie van de provincies in het
kader van de

12
lopende procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg tegen de betretfende
beschikking.
Derhalve wordt het betreffende document ook geweigerd op grond van het
bepaalde in
artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wob.
Verzoekschrift TBO’s tot nietigverklaring van het besluit van de Europe
se Corn
missie met kenmerk C (2011) 4945 def.
Wij besluiten dit document niet openbaar te maken. Dit betreft een proces
stuk in een nog
lopende procedure. Dergelijke stukken hoeven niet openbaar gem aakt te worden
(vgl.
ABRvS 24 november 2004, UN AR6306). Openbaarmaking van onderhavig
document
schaadt in dit geval de procespositie van de TBO’s, alsmede de procespositie
van de
provincies, welke een soortgelijk verzoekschrift hebben ingediend. Openb
aarmaking Ieidt
tot onevenredige benadeling van de TBO’s en de provincies en blijft derhalve achterw
e
ge (artikel 10, tweede lid, onder g Wob).
Verzoekschrift provincies tot nietigverklaring van het besluit van de Europe
se
Commissie met kenmerk C (2011) 4945 def.
Wij besluiten ten slotte ook dit document niet openbaar te maken. Ook dit docum
ent
betreft een processtuk in een nog lopende procedure. Dergelijke stukken hoeven
niet
openbaar gemaakt te worden (vgl. ABRvS 24 november 2004, UN AR630
6). Open
baarmaking van onderhavig document schaadt de procespositie van de provin
cies, als
mede de procespositie van de TBO’s, welke een soortgelijk verzoekschrif
t hebben inge
diend. Openbaarmaking leidt tot onevenredige benadeling van de provin
cies en de
TBO’s en blijft derhalve achterwege (artikel 10, tweede lid, onder g Wob).
Overige documenten
Voorts hebben wij onderstaande e-mailberichten beoordeeld. Het betreft enerzij
ds e
mailberichten inhoudende correspondentie tussen de provincie(s) en haar advoca
at.
Anderzijds betreft het e-mailberichten tussen ambtenaren aangaande advise
ring over de
juridische positie van de provincie, de te voeren (proces)strategie, concep
ten voor brieyen en concepten van het beroepschrift bij het Gerecht van Eerste Aanleg.
Het betreft
hier documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad die persoonlijke
beleidsopvat
tingen bevatten. Wij besluiten deze documenten reeds om die reden niet
openbaar te
maken. Voorts zou openbaarmaking van de documenten leiden tot oneven
redige bena
deling van de (proces)positie van de provincie en de TBO’s. Voor een nadere
toelichting
zij verwezen naar hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot dat aspect.
Wij heb
ben de betreffende documenten integraal beoordeeld. Voor zover de documenten
feite
lijke/beschrijvende onderdelen bevatten hebben wij, mits deze onderdelen
niet onverbre
kelijk samenhangen met de daarin vervatte persoonhijke beleidsopvattingen
of anders
zins afbreuk doen aan de procespositie van de provincies, besloten die delen openba
ar
te maken.

—

—

—

—

—

—

—

—

E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011
E-mailberichten d.d. 14 november2011
E-mailberichten d.d. 29 november 2011
E-mailbericht d.d. 21 december 2011
E-mailbericht d.d. 2 maart 2012
E-mailberichten d.d. 7 oktober 2011
E-mailbericht d.d. 28 september 2011
E-mailbericht d.d. 5 januari 2012
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Ten slotte hebben wij onderstaande e-mailberichten beoordeeld. Voor deze
e
mailberichten geldt dat wij besluiten deze openbaar te maken, zuiks met
uitzondering
van de hierin voorkomende namen en telefoonnummers van ambtenaren
met een be
roep op het belang van de eerbiediging van de persoonhijke levenssfeer (artike
l 10,
tweede lid, onder e Wob). Wij besluiten hiermee conform vaste jurispr
udentie, die be
paalt dat waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren,
weliswaar
slechts in beperkte mate een beroep kan worden gedaan op het belang van
eerbiediging
van hun persoonlijke evenssfeer, maar dat dit anders ligt indien het de
openbaarmaking
van namen van ambtenaren betreft. Namen zijn persoonsgegevens en derhalv
e verzet
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen het
openbaar
maken daarvan. Wij wegen mee dat het hier niet gaat om het opgeven
van een naam
aan een individuele burger, die met een ambtenaar in contact treedt, maar
om open
baarmaking aan een ieder in de zin van de Wob (vgl. ABRvS 18 juli 2007, AB
2007, 328;
ABRvS 3 februari 2010, UN BL1844; en ABRvS 4 juni 2008, AB 2008,
232). 00k oven
ge contactgegevens, ais telefoonnummers, mogen volgens deze jurisprudenti
e worden
geweigerd.

—

—

E-maiiberichten d.d. 20 september 2011
E-maiiberichten d.d. 12 oktober en 23 november 2011

Ten slotte wijzen wij u erop dat u tegen dit besluit binnen zes weken na de
datum van
verzending een bezwaarschrift kunt indienen. Voor meer informatie venwij
zen wij u
www. provincie.drenthe. ni/Ioketlbezwaarschriften.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten

Bijlage(n):
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Bijiagen
1. Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 22 november 2011 voor
zover
in dit besluit is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
2. Procesbesluit d.d. 13 december 2011.
3. Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 13 oktober 2011 voor
zover in
dit besluit is bepaad de inhoud daarvan openbaar te maken.
4. Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011 voor zover in dit
besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
5. Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied d.d. 9 november 2011
voor zover
in dit besluit bepaald is de inhoud daarvan openbaar te maken.
6. Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover in dit besluit is
bepaald
de inhoud daarvan openbaar te maken.
7. Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 9 november 2011 voor zover in
dit besluit
is bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
8. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011 voor zover in dit besluit
is be
paa)d de inhoud daarvan openbaar te maken.
9. (Concept)Versag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011 voor zover in
dit besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
10. Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011 voor zover in dit besluit
is bepaald
de inhoud daarvan openbaar te maken.
11. Agenda Vakberaad Grond P0 d.d. 5 april 2012 voor zover in dit besluit is
bepaald de
inhoud daarvan openbaar te maken.
12. Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
13. Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de inhoud
daarvan openbaar te maken.
14. Memo AKD aan IPO en de 12 Provincies d.d. 16 maart 2012 voor zover in
dit besluit is
bepaald de inhoud daarvan openbaar te maken.
15. Concept Procesbesluit.
16. E-mailbericht AKD aan P0 d.d. 10 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan open baar te maken.
17. E-mailbericht AKD aan P0 d.d. 11 oktober 2011 voor zover in dit besluit is
bepaald de
inhoud daarvan openbaar te maken.
18. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
19. E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de
inhoud daarvan openbaar te maken.
20. E-mailberichten d.d. 20, 22 en 23 september 2011 voor zover in dit besluit is
bepaald
de inhoud daarvan openbaar te maken.
21. E-mailberichten d.d. 14 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de inhoud
daarvan openbaar te maken.
22. E-mailberichten d.d. 29 november 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de inhoud
daarvan openbaar te ma ken.
23. E-mailbericht d.d. 21 december 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de inhoud
daarvan openbaar te maken.
24. E-mailbericht d.d. 2 maart 2012 voor zover in dit beskiit is bepaald de inhoud
daarvan
openbaar te maken.
25. E-mailberichten d.d. 7 oktober 2011 voor zover in dit besluit is bepaald
de inhoud daar
van openbaar te maken.
26. E-mailbericht d.d. 28 september 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de
inhoud
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daarvan openbaar te maken.
27. E-mailbericht d.d. 5 lanuari 2012 voor zover in dit besluit is bepaalci de inhoud
daarvan
openbaar te maken.
28. E-mailberichten d.d. 20 september 2011 voor zover in dit besluit is bepaald de inhoud
daarvan openbaar te ma ken.
29. E-mai(berichten d.d. 12 oktober en 23 november 2011 voor zover in dit besluit is
be
paald de inhoud daarvan openbaar te maken.

Bijiage 4
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AANVULLEND BEZWAARSCHRIFT
inzake het besluit van uw College van 27 juni 2012 op het verzoek om informatie op basis
van de Wet openbaarheid van bestuur van de VGG van 11 april 2012
Geacbt College,
Bij brief van 6 augustus 2012 heb ik namens cliente, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit
ters (VGG), pro forma bezwaar gemaakt tegen uw besluit d.d. 27 juni 2012, met kenmerk
2012004341. Bij brief van 9 augustus 2012 hebt u rnij de ontvangst van bet pro forma bezwaar
schrift bevestigd en een terrnijn gegeven om de gronden van bet bezwaar in te dienen tot uiterlijk 29
september 2012. Hierbij treft u tijdig deze gronden aan.
Dit aanvullend bezwaarschrift begint met een inleiding, waarin de voorgeschiQdenis wordt ge
schetst ten behoeve van een evt. bezwaarschriftencornmissie (bij uw provincie zelf zal de voorge
schiedenis immers bekend zijn). Daarna maak ik enkele opmerkingen over de behandeling van dit
bezwaarschrift, aismede het juridisch kader. Vervolgens ga ik in op de gronden van bet bezwaar.
Dit aanvullend bezwaarscbrift sluit af met een conclusie.
Vooraf merk ik nog op dat de VGG bij alle provincies een aanvullend bezwaarscbrift zal indienen
met betrekking tot baar verzoek orn informatie van 11 april 2012 (zoals u bekend heeft de VGG bij
alle provincies eenzelfde verzoek orn informatie ingediend waarop vergelijkbare besluiten zijn ge
nomen). Teneinde een gecentraliseerde behandeling te vereenvoudigen (zie hierover ook par. 2
hierna), zijn deze aanvullend bezwaarschriften zoveel mogelijk uniform.’ Per provincie is slechts
één specifieke paragraaf opgenomen met betrekking tot die documenten die specifiek binnen die
provincie aanwezig zijn (het betreft par. 4.2.5). Voor het overige bebben de aanvullend bezwaar
schriften dezelfde inhoud.

Dit is mogelijk slechts anders ten aanzien van het bezwaarschrift dat zal worden ingediend bij de
provincie Flevoland. Die bezwaarprocedure zal namelijk door een ander advocatenkantoor behan
deld worden (NautaDutilh).

De praktik wordt geyserS door Stibbe NV. (ngeschreven in hat Handeisregister van Se Kamer van Koophandel onder nummer 34198700) De algemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Se rechtbank te Amsterdam
en worSen op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn teveris te vinden op www.stibbe.com.
STiASD\1 2952374.1
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INLEIDING

(1)

De VGG is in 2009 opgericht ter behartiging van de belangen van particuliere grondbezit
ters in Nederland (de statuten gaan hierbij als bijlage 1). De VGG is een vereniging met
circa tacbtig leden, welke leden alien gronden bezitten in Nederland. 1-let betreft in bet bij
zonder rechtspersonen en natuurlijke personen die één of meer landgoederen in eigendom
hebben.

(2)

Dc leden van de VGG verrichten cornmerciele activiteiten op hun gronden, zonder dat dii
overigens afbreuk doet aan de natuurlijke waarden daarvan (veel van de gronden van de le
den van de VGG zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur). Te denken valt bij
voorbeeld aan de exploitatie van een landgoedwinkel, een landgoedrnarkt, het houden van
rondleidingen, het verpachten van grond aan boeren en de verkoop van producten, waaron
der bosbouwproducten.

(3)

Vanaf haar oprichting zet de VGG zich er in het bijzonder voor in dat een ‘level playing
field’ (gelijkberechtiging) tot stand komt bij de aankoop, ontwikkeling en bet beheer van
(nieuwe) natuur in Nederland. Achtergrond hiervan is dat sindsjaar en dag de zgn. Terrein
beherende Organisaties (“TBO’s”) zijnde in het bijzonder de Vereniging Natuurmonu
menten en de provinciale Landsehappen door de betrokken overheden waaronder uw
provincie worden bevoordeeld bij de aankoop, ontwikkeling en bet beheer van (nieuwe)
natuur in Nederland. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van de verstrekking van aan
koopsubsidies op basis van de zgn. PNB-regeling; alleen TBO’s konden een dergelijke sub
sidie krijgen. Hiernaast leverden de betrokken overheden op grote schaal gronden door om
niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. De leden van de VGG leden hierdoor schade, on
der meer door markt- en concurrentieverstoring.
—

—

—

—

(4)

Naar opvatting van de VGG en haar leden vormt de verstrekking van steun aan de TBO’s
als hiervoor omschreven, een steunrnaatregel als bedoeld in het Verdrag betreffende de
Werking van de Europese Unie (VWEU), in het bijzonder art. 107 en 108. In strijd met het
bepaalde in art. 108 lid 3 VWEU is deze staatssteun niet vooraf gemeld bij, noch goedge
keurd door de Europese Commissie. Gelet daarop heeft een aantal grondeigëiiaien op 23
december 2008 een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Staat der Neder
landen wegens een schending van het staatsteunrecht. Sinds baar oprichting in april 2009
begeleidt en coördineert de VGG deze klacbt.

(5)

Bij brieven van 18 mci 2009 heeft de VGG het Rijk en de provincies waaronder uw pro
vincie ook verzocht en gesommeerd om per direct te stoppen met de verlening van on
rechtmatige steun aan de TBO’s. De overheden bebben dit geweigerd omdat volgens hen
geen sprake zou zijn van onrechtmatig verstrekte staatssteun. De VGG was bet niet eens
met dit standpunt. In de zomer van 2009 leek de klachtprocedure bij de Europese Commis
sie echter in een stroomversnelling te komen. De Commissie had namelijk aangegeven de
klacbt verder in behandeling te nemen en de Nederlandse Staat te vragen om een reactie.
Derhalve besloot de VGG om eerst bet verdere verloop van de klachtprocedure afte wach
ten alvorens via ecu nationale rechter nadere stappen te ondernemen.
—

—
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(6)

Vervolgens is de klachtprocedure verder doorgezet. Ook in die procedure hebben de over
heden zich op bet standpunt gesteld dat geen sprake zou zijn van staatssteun die gemeld had
moeten worden bij de Europese Commissie. Dit in het bijzonder orndat volgens hen geen

sprake zou zijn van de verstrekking van steun aan ondernemingen en orndat de steun geen
verstoring tot gevoig zou hebben van het handelsverkeer tussen de lidstaten. De VGG heeft
dit standpunt bestreden.
(7)

In oktober 2009 heeft de Nederlandse Staat vervolgens een nieuwe aankoopsubsidierege
ling ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Belangrijkste wijziging hierin
ten opzichte van de oude aankoopsubsidieregeling is dat in de nieuwe regeling de limitatic
ye Iijst van begunstigden (zijnde de TBO’s) kornt te vervallen. Op basis van de nieuwe aan
koopsubsidieregeling kornen volgens de Staat alle particulieren die aan bepaalde kwali
teitseisen voldoen voor een aankoopsubsidie in aanmerking. Daarrnee zou wederorn vol
gens de Staat een einde kornen aan de bevoordeling van TBO’s ten opzichte van andere
particuliere grondbezitters.
—

—

—

—

(8)

Dc Europese Commissie heeft in de notificatie van de nieuwe aankoopsubsidieregeling aan
leiding gezien orn de klachtprocedure verder aan te houden. Zij wenste narnelijk eerst te
beoordelen of de nieuwe aankoopsubsidieregeling kon worden goedgekeurd. De VGG heeft
gelet daarop en op verzoek van de Europese Commissie besloten om ermee akkoord te
gaan dat de klachtprocedure voorlopig zou worden ‘bevroren’ in afwachting van de beoor
deling van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.
—

—

(9)

Partijen hebben over en weer verschillende keren gereageerd op de nieuwe aankoopsubsi
dieregeling bij de Europese Cornmissie.
2 Het duurde veivolgens lang voordat de Commis
sie hierover een standpunt innam. Gelet daarop heeft de VGG op 12 april 2011 de klacht
procedure formeel gereactiveerd. Deze procedure is thans nog in behandeling.

(10)

Enkele rnaanden later op 13 juli 2011 narn de Europese Commissie vervolgens alsnog
haar beschikking over de notificatie van de nieuwe aankoopsubsidieregeling. Hierin heeft
de Commissie de nieuwe aankoopsubsidieregeling goedgekeurd omdat die volgens de
Commissie verenigbaar is met de interne markt. Hier is van belang dat de Commissie in
haar beschikking een aantal inhoudelijke overwegingen heeft gegeven waarmee is gegeven
dat de overheden altijd ten onrechte het standpunt hebben ingenomen dat in het kader van
de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gronden geen sprake zou
zijn van staatssteun in de zin van het EU-verdrag. Deze overwegingen zijn kort sarnengevat
—

—

—

2

De VGG heeft daarbij onder meer aangegeven te betwijfelen of de nieuwe aankoopsubsidieregeling
daadwerkelijk tot gelijkberechtiging zal leiden. Deze twijfels zijn versterkt door de reactie die de
provincies en de TBOs op 13 juni 2012 hebben ingediend bij het Gerecht van de EU met betrekking
tot het verzoek van de VGG orn tussenkomst in de procedure die bij bet gerecht aanhangig is. In de
ze reactie wordt namelijk gesuggereerd dat de leden van de VGG anders dan de TBO’s geen be
gunstigden zouden zijn van de nieuwe aankoopsubsidieregeling (zie alinea 2.9). Desgewenst kan de
VGG u (nogrnaals) een nader overzicht van haar bezwaren tegen de nieuwe aankoopsubsidierege
ling toezenden.
—

—
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als volgt:

(11)

(1)

Nederlandse natuurbeheerders dus ook TBOs zijn volgens de Comm issie wdl
ondernerningen die onder het staatssteuntoezicht vallen;

(2)

volgens de Commissie krijgen de begunstigden van een aankoopsubsidie vanuit
staatsrniddelen een econom isch voordeel verleend;

(3)

volgens de Commissie is niet voldaan aan de zogenaamde Aitmark-criteria;

(4)

volgens de Commissie is sprake van selectiviteit aangezien alleen bepaalde partij
en van de maatregel profiteren; en

(5)

volgens de Commissie valt niet uit te sluiten dat de aankoopsubsidie het handels
verkeer binnen de EU ongunstig verstoort.

—

—

Gelet op deze overwegingen was met de beschikking van de Europese Commissie gegeven
dat de overheden zich in bet verleden in het bijzonder naar aanleiding van de sommatie
brieven van de VGG van 18 mei 2009 ten onrechte op bet standpunt hebben gesteld dat
bij de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorlevering van gronden om niet of onder
de marktprijs (wat in feite een aankoopsubsidie in natura is) aan de TBO’s geen sprake ZOLI
zijn van staatssteun. Hiermee kwam eveneens vast te staan dat deze staatssteun ten onrechtc
nimmer is gemeld bij, noch goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de beschikking
van de Europese Commissie kwam dus eveneens vast te staan dat de overheden bij de ver
strekking van die staatssteun onrechtmatig want in strijd met artikel 108 lid 3 VWEU (de
aanmeldings- en slandstill-verplichting) hebben gehandeld. Gelet hierop heeft de VGG
bij brieven van 2 september 2011 de overheden waaronder uw provincie opnieuw ge
sommeerd orn per direct te stoppen met de verstrekking van aankoopsubsidies onder de
destijds geldende discrirninatoire regeling en de doorlevering van gronden om niet of
onder de marktprijs aan de TBO’s. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat uw provincie bij
brieven van 8 december 2011 en l7januari 2012 heeft bevestigd te zijn gestopt met de ver
lening van onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s.
—

—

—

—

—

(12)

—

—

Bij brief van 20 januari 2012 aan de provincies heeft de VGG vervolgens aangegeven ver
heugd te zijn over bet besluit om geen onrechtmatige staatssteun meer te zullen verstrekken
aan de TBO’s. De VGG had hierdoor ook de hoop dat de overheden waaronder uw pro
vincie
in bet vervoig alle particuliere grondeigenaren gelijk zouden behandelen bij de
aankoop, ontwikkeling en het beheer van (nieuwe) natuur. Groot was dan ook de verbazing
bij de VGG toen zij vernarn dat de provincies, zonder dit bij haar te hebben gemeld, in ja
nuari 2012 samen met de TBO’s beroep hebben ingesteld bij het Gerecht van de EU tegen
voornoemde beschikking van de Europese Comm issie van 13 juli 2011 (nr.
C(201 1)4945def.). Dit suggereert namelijk dat de provincies waaronder uw provincie er
samen met de TBOs naar streven om de bevoorrechte positie van de TBO’s in stand te Iaten.
—

—

—

(13)

—

De VGG heeft in bet beroep aanleiding gezien om bij brief van 11 april 2012 aan de pro-
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vincies waaronder uw provincie een verzoek om informatie in te dienen op basis van do
Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob”). Middels dit verzoek beoogt de VGG onder ineer
inzicht te krijgen in de beweegredenen van de provincies orn beroep in te stellen. Hiernaast
vraagt de VGG zich af of de omstandigheid dat de provincies samen met de TBOs proce
deren via dezelfde advocaat niet opnieuw onrechtmatige staatssteun aan de TBO’s oplevert
of anderszins onrechtmatig is. Gelet daarop heeft de VGG u verzocht orn haar te informeren
over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot het volgende:
—

(14)

—

(1)

Alle documentatie over de relatie van uw provincie met de TBO’s in het onderha
vige dossier en voornoernde beroepsprocedure bij het Hof van Justitie, waaronder
nadrukkelijk begrepen alle correspondentie met de TBOs en verslagen van ge
sprekken met vertegenwooiigers van TBO’s daaromtrent.

(2)

De overwegingen van uw College om samen met de andere provincies en do
TBO’s beroep in te stellen tegen de beschikking van de Europese Commissie van
13 juli 2011 bij het Hof van Justitie en alle documentatie daaromtrent en besluiten
die in dat kader zijn genomen.

(3)

De hoogte van de declaraties van bet advocatenkantoor dat het onderhavige dos
sier voor de provincies en de TBO’s behandelt (vooizover VGG bekend: AKD
advocaten), de werkzaamheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht en door
welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle docurnentatie daar
omtrent.

(4)

I-let beroepschrift en/of de beroepschriften die uw provincie heeft ingediend bij
bet Hof van Justitie omtrent de beschikking van de Europese Commissie van 13
juli 2011 en bet bijbehorende procesbesluit van uw College.

(5)

Of uw provincie naar aanleiding van deze brief een andere advocaat/adviseur
heeft ingeschakeld of zal inscbakelen en hem/baar zult vragen een nieuw advies
en/of nieuwe analyse te geven over de positie van uw provincie in dit dossier.

(6)

Alle overige docurnenten die betrekking hebben op de beroepsprocedure bij hot
Hof van Justitie.

Uw College heeft op 27 juni 2012 een besluit genomen op het Wob-verzoek van de VGG
van 11 april 2012. Hierin hebt u in de eerste plaats een aantal vragen van de VGG beant
woord en in dat kader ook opgernerkt dat het beroep bij bet Gerecbt tegen de commissiebe
schikking van 13 juli 2011 niet tot dod heeft bet streven naar gelijkberechtiging tussen de
TBOs enerzijds en overige particulieren anderzijds te belemmeren. De VGG wil u daar
voor graag dankzeggen. Wel betreurt de VGG het dat u aangeeft geen redenen te hebben
om de beslissing orn in beroep te gaan, te heroverwegen. Hiernaast vraagt de VGG zich nog
steeds af of het verstandig is dat de provincies en de TBO’s gebruik maken van dezelfde
advocaat, flu zoals beschreven in bet Wob-verzoek sprake is van een spanningsveld tus
sen bet belang van de provincies enerzijds en het belang van de TBO’s anderzijds. Recent is
de VGG overigens uit bet jaarverslag 2011 van de Vereniging Natuurmonumenten geble
—

—
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ken dat de advocaat van uw provincie (AKD advocaten) aan Natuurrnonurnenten pro deo
diensten levert en gratis juridisch advies geeft (zie p. 33). Dat gegeven heeft de twijfels bij
de VGG in dezen versterkt.
(15)

In de tweede plaats hebt u een besluit genornen over de openbaarrnaking van de docuirien
ten waarom de VGG had verzocht. Ziet de VGG het goed dan valt dit uiteen in twee onder
delen. In de eerste plaats geeft uw College aan niet te beschikken over een aantal docuinen
ten waarorn de VGG heeft gevraagd. Het betreft in het bijzonder de communicatie tussen do
provincies en de TBO’s over de beroepsprocedure en de declaraties van, dan wel betalingen
aan AKD (dit zijn de docurnonten waarorn de VGG heeft gevraagd onder punten 1) en 3)
van haar verzook). Orndat u niet over deze documenten beschikt, hebt u deze niet openbaar
gemaakt, aldus het besluit. In de tweede plaats heeft uw College een besluit genornen over
de openbaarrnaking van de docuinenten waar uw provincie we! over beschikt. U hebt eon
doel van deze documenten volledig, een ander doel slechts gedeoitelijk en een volgend deel
niet openbaar gomaakt.

(16)

Ret onderhavige bezwaarschrift van do VGG richt zich tegen beide onderdelen van uw be
sluit. Hierna zal de VGG eerst onderbouwen waarom uw College ten onrechte de open
baarmaking heeft geweigerd van de docurnenten waarover u zegt niet te beschikkon. Daar
na gaat de VGG in op uw besluit omtrent de documonten waarover uw provincie wel be
schikt. Voordat ik daartoe overga, maak ik echter graag nog een oprnerking vooraf over do
behandeling van dit bezwaar. Ook schets ik nog kort hot toepassolijkejuridische kader.

2.

DE BEIIANDELING VAN DIT BEZWAAR

(17)

Als hiervoor uiteengezet, heeft de VGG bij alle provincios eenzelfde Wob-verzoek inge
diend. De colleges van GS van doze provincies bebben hier vervoigens alien een besluit op
genornen, welke besluiten grotendeels gelijk zijn. De VGG heeft tegen al doze besluiten
(pro forma) bezwaar gemaakt. Omdat do prirnaire bosluiton en do daartegen gerichte be
zwaren grotendeels gelijk zijn, iigt hot vanuit praktisch oogpunt in do rode om alle be
zwaarprocoduros gocoordinoerd/gozamonlijk to behandelon. 1k bosprak dit reeds met mrs.
Van Nuland on Van Tilborg van AKD, die uw provincie in dezen bijstaan. Van hon begroep
ik dat do provincios onderschrijven dat een gezamonlijko bohandoling van alle bozwaar
schriften wonselijk zou zijn, rnaar dat ondorling nog moot wordon bokoken boo dit praktisch
kan wordon vormgegeven. 1k zie een voorstol hierover graag tegemoet.

(18)

Als hiorvoor al opgemorkt, wordt in de aanvuilende bezwaarschriften van de VGG alvast
rokening gohoudon met eon gocentraliseerdo behandeling. Alle aanvuilonde bezwaarschrif
ten (met uitzondering wellicht van bet aanvullond bozwaarschrift dat bij Flevoland wordt
ingediond), hobben nameljk dezeifde inhoud, met uitzondoring van één spocifioko para
graaf(zijndo par. 4.2.5). Hierdoor wordt dubbol werk’ zoveel ais mogoljk voorkomon.

3.

WETTELIJK KADER

(19)

Hot wotteiijk kader voor hot ondorhavigo bezwaarscbrift wordt gevormd door do Wet open
baarhoid van bestuur. Op grond van de Wob hooft eon bestuursorgaan in boginsol de plicht
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om alle in documenten neergelegde informatie waarom wordt verzocht te openbaren zonder
dat de verzoeker daarbij een belang hoeft te stellen. Zie art. 3 Wob (in bet bijzonder hct
vijfde Lid):
“Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuur
lijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf

2. Dc verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de ver
zoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is bet hem daarbij behuip
zaarn.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtnerning van het bepaalde in de
artikelen lOen 11.

(20)

De plicht orn de gevraagde informatie te openbaren, kan slechts uitzondering lijden in de
gevallen als genoernd in de artikelen 10 en 11 Wob. Art. 10 lid 1 Wob bevat absolute uit
zonderingsgronden en art. 10 lid 2 relatieve uitzonderingsgronden. Bij toepassing van de
weigeringsgronden van art. 10 lid 2 is het dus aan het bestuursorgaan om een evenredige
belangenafweging te maken tussen het belang van openbaarrnaking van informatie en ande
re in het tweede lid van art. 10 gespecificeerde belangen. Art. 11 Wob bevat nog een
specifieke beperking voor het geval het een verzoek betreft orn informatie uit documenten
die zijn opgesteld te behoeve van intern beraad. In dat geval kan onder omstandigheden
worden geweigerd om informatie te worden verstrekken over de daarin opgenomen per
soonlijke beleidsopvattingen. Zie de tekst van art. 10 en 11 hierna:
—

—

‘Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

Stibbe

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bc
scherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de per
soonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zo
ver bet belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke Ii
chamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. bet belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de in
form atie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan we! van derden.
3. Ret tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken per
soon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, bet tweede lid, aanhef en onder e, en bet zevende
lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover bet milieu-informatie betreft die
betrekking heeft op ernissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van bet eerste lid,
aanhef en onder c, bet verstrekken van rnilieu-inforrnatie uitsluitend acbterwege voorzo
ver bet belang van openbaarmaking niet opweegt tegen bet daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu
informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Ret tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu
informatie.
7. Ret verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voorzover bet belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van bet milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en bet voorkomen van sabotage.
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8. Voorzover het vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen
van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of dc
ze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.
Artikel 11
I. In geval van een verzoek oin informatie uit docurnenten, opgesteld ten behoeve van in
tern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleids
opvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratischc
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachtcr heeft gesteld, daarmee heeft inge
stemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vom worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde advies
commissie kan het verstrekken van inforrnatie over de daarin opgenomen persoonlijke be
leidsopvattingen plaatsvinden, indien bet voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat
het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescher
ming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen bet belang van openbaar
making. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede voizin, is van overeenkomstige toepas
sing.”

4.

BEZWAARGRONDEN

(21)

Hierna zet ik de gronden van het bezwaar van de VGG uiteen. Dit valt uiteen in twee on
derdelen. In de eerste plaats licht ik toe waarorn uw College ten onrechte heeft geweigerd
documenten openbaar te maken met als motivering dat u daarover niet beschikt. In de
tweede plaats zet ik uiteen waarom uw College ten oiirechte heeft geweigerd om een deel
van de documenten waarover uw provincie wel beschikt, (volledig) openbaar te maken.

4.1.

Dc openbaarmaking van documcnten waarover u niet zou beschikken

(22)

In haar verzoek om informatie heeft de VGG in het bijzonder gevraagd om alle documenta
tie over de relatie van uw provincie met de TBO’s in bet onderhavige dossier en de be
roepsprocedure bij bet Hof van Justitie, waaronder nadrukkelijk begrepen alle correspon
dentie met de TBO’s en verslagen van gesprekken met vertegenwoordigers van de TBO’s
daaromtrent (zie onderdeel 1 van haar verzoek). Ook heeft de VGG nadrukkelijk gevraagd
om haar te informeren over, en inzage te geven in alle stukken met betrekking tot de decla
raties van AKD advocaten, de werkzaarnheden die daarvoor door dit kantoor zijn verricht
en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daarom
trent (zie onderdeel 3 van bet verzoek van de VGG). In uw besluit hebt u geweigerd om de
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ze documenten openbaar te maken. Hieraan leggen de Colleges van GS van de meeste pro
vincies het volgende ten grondsiag:
“Wij beschikken niet over documenten betreffende de communicatie (correspondentic,
gespreksverslagen, etc.) tussen de provincie {...] en de TBO’s orntrent de door u bedoelde
beroepsprocedure. Wij beschikken evenmin over documenten betreffende declaraties van
dan wel betalingen aan AKD. Aangezien wij niet over deze documenten beschikken, kun
nen deze door ons niet openbaar worden gernaakt.
In afwijking hiervan heeft het College van CS van Overijssel het volgende ten grondsiag
gelegd aan de weigering tot openbaarrnaking van de docurnenten als verzocht door de VGG
onder 1) en 3) van haar verzoek:
Wij beschikken niet over docurnenten betreffende de communicatie (correspondentie, ge
spreksverslagen, etc.) tussen de provincie Overijssei en de TBO’s omtrent de door uw be
doelde beroepsprocedure. Wij bescbikken evenmin over documenten betreffende declara
ties van dan wel betalingen aan AKD. Voor zover ons bekend berusten deze documenten
onder het IPO. Het IPO is geen bestuursorgaan en staat evenmin onder verantwoordelijk
heid van Overijssel, zodat de Wob in zoverre niet van toepassing is. Aangezien wij niet
over deze documenten beschikken, kunnen deze door ons niet openbaar worden gemaakt.”
(23)

De VGG betwist dat de betreffende documenten niet bij uw provincie berusten. Hiernaast
betwist zij dat uw provincie niet gehouden is de documenten te verstrekken, voorzover deze
bij bet IPO zouden berusten. Dit wordt hierna nader toegelicht.
4.1.1.

(24)

Ten onrechte heeft uw College overwogen dat uw provincie niet beschikt over de
gevraagde documenten

Aan uw weigering tot openbaarmaking van de informatie als verzocht door de VGG onder
I en 3 van haar verzoek, legt uw College ten grondsiag dat uw provincie niet over deze in
formatie zou beschikken. Dit heeft de VGG verbaasd. De VGG heeft namelijk (sterke)
aanwijzingen dat uw provincie wel over deze informatie bescbikt of zou moeten beschik
ken. Dit wordt hierna nader toegelicbt per opgevraagd document.
De docurnentatie over de relatie van uw provincie met de TBO’s

(25)

Onder punt 1 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd om alle documentatie te verstrek
ken over de relatie van uw provincie met de TBOs in bet onderbavige dossier en voor
noemde beroepsprocedure bij het Hof van Justitie. Blijkens uw besluit hebt u dit opgevat
als te zijn gericht op de beroepsprocedure bij bet Hof van Justitie. Dat is te bepcrkt. Dc
VGG heeft immers ook gevraagd om alle documentatie over de relatie van uw provincie
met de TBO’s in het onderbavige dossier, zijnde het gelijkberechtigingsdossier. Gelet daar
op dient uw College aisnog in meer algemene zin te beoordelen of uw provincie al dan niet
beschikt over docurnenten die daarop betrekking hebben en vervolgens of deze documenten
openbaar gemaakt kunnen worden.
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(26)

(27)

B!ijkens uw besluit heeft u we! beoordeeld of uw provincie beschikt over documentatic
over de relatie van uw provincie met de TBO’s met betrekking tot de beroepsprocedure bij
bet Gerecht van de EU. Dit zou niet bet geva! zijn. De VGG bewist dit. Ret is de VGG na
melijk bekend dat rege!matig gesprekken en briefwisselingen p!aatsvinden tussen de TI30’s
en vertegenwoordigers van de provincies over bet onderhavige dossier (de klacht van do
VGG, de beschikking van de Europese Commissie van 13 ju!i 2011, de sommatiebrieven,
etc.). Er is sprake van een intensieve samenwerking. Dit blijkt ook uit de docurnenten dc
zijn verstrekt door de provincies naar aan!eiding van haar Wob verzoek. Ter i!lustratie kan
gewezen worden op de volgende docurnenten:
(1)

Uit bet (Concept) Versiag Vakberaad Grond van 15 september 2011 dat door do
provincies is geopenbaard, blijkt dat vertegenwoordigers van de TBO’s bij dit
vakberaad betrokken zijn en ook bij de overleggen van dit beraad aanwezig Wa
ren. Zie de aanwezigenlijst waaruit de aanwezigheid b!ijkt van vertegenwoordi
gers van de Landschappen en Natuurrnonumenten (en overigens ook van Staats
bosbeheer). Dit terwiji in dat over!eg is gesproken over de sommatiebrieven van
Stibbe.

(2)

Uit een door de provincie Overijssel openbaargemaakte e-mailwisseling van 6 ja
nuari 2012 tussen mevr. M. Hoogenboom van die provincie en mr. Van Nuland
van AKD blijkt dat die provincie concepten heeft ontvangen van de verzoek
scbriften, dus van zowe! het verzoekschrift dat is ingediend namens de provincies
als van bet verzoekschrift dat is ingediend narnens de TBO’s. Zie ook de e-mail
van rnr. Van Nuland van 5 januari 2012 (1 1.56u) die klaarb!ijke!ijk aan de pro
vincies is gezonden. Ook bieruit b!ijkt dat de concepten van beide verzoekschrif
ten aan de provincies zijn voorge!egd en in dat kader ook is gevraagd om sugges
ties. Blijkens het memo van AKD van 16 maart 2012 dat deels openbaar is ge
maakt, hebben de provincies ook van beide verzoekschriften kopieen ontvangen.
Dit il!ustreert de sarnenwerking tussen de provincies en de TBO’s.

(3)

Uit de stukken die zijn geopenbaard door de provincie Zuid-Ho!!and blijkt dat op
reguliere basis een ‘strategisch- en aankoopover!eg plaatsvond met de TBO’s. Van
deze vergaderingen zjj n gedeelte!ij k vergaderversiagen openbaar gemaakt. B ij een
versiag van een Ambtelijk TBO-overleg’ van 1 december 2011 dat door Zuid
Hol!and openbaar is gemaakt, is ook eon actielijst gevoegd waarin a!s actiepunt
staat: ‘TBO’s op de hoogte houden van ontwikkelingen rond afrondingenkaart’. En
uit een door Zuid-Holland geopenbaard versiag van een bijeenkomst van 27 okto
ber 2011 in bet kader van bet ‘Strategisch- en aankoopoverleg met de TBO’s,
blijkt dat Natuurmonumenten standaard op eon verzendlijst is opgenomen.

(4)

In een door de provincie Overijsse! geopenbaarde besluitenlijst staat dat bet Col
lege van die provincie de TBO’s eon afschrift zal sturen van do brief aan de PCLG
over de stopzetting van de aankoopsubsidierege!ing.

Nu sprake is van intensief contact en over!eg tussen de TBO’s en de provincies, is het
merkwaardig en ook moeilijk te ge!oven dat uw provincie niet zou beschikken over do—

—
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curnenten betreffende de communicatie tussen uw provincie en de T130’s omtrent de be
roepsprocedure bij het Gerecht van de EU. Dat deze contacten mogelijk (deels) via het IPO
zijn verlopen doet daar niet aan af. Het IPO functioneert in dezen immers slechts als ceti
traal platform/loket om de beroepsprocedure met alle provincies gezamenljk te coördinc
ren; als hiervoor uiteengezet, blijkt uit de stukken dat de provincies hier zeif direct bij be
trokken zijn gebleven. Zo zijn concepten van het verzoekschrift van de TBO’s aan arnbtena
ren van de provincies gestuurd. Ook blijkt uit de stukken dat er meerdere overleggen heb
ben plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers (ambtenaren) van de provincies aanwezig
waren en deze vertegenwoordigers nauwgezet op de hoogle werden gehouden van de ont
wikkelingen. Gelet daarop ligt het redelijkerwijs voor de hand dat binnen uw provincie ook
documenten aanwezig zijn die vallen onder onderdeel 1 van het verzoek van de VGG. Ver
gelijk in dit kader bijvoorbeeld een uitspraak van de Afdeling van 8 oktober 1986. Hieruit
blijkt dat indien een arnbtenaar als vertegenwoordiger van bet bestuursorgaan de beraadsla
gingen van een externe commissie bijwoont, de versiagen van deze commissie die aan deze
ambtenaar worden toegestuurd onder de Wob vallen en dus bij het betreffende bestuursor
gaan kunnen worden opgevraagd.
Dc hoogte van de declaraties van AKD
(28)

Onder punt 3 van haar verzoek heeft de VGG gevraagd om openbaarmaking van de hoogte
van de declaraties van AKD, de werkzaarnheden die daarvoor voor dit kantoor zijn verricht
en door welke partij of partijen deze declaraties zijn voldaan en alle documentatie daarorn
trent. In uw besluit hebt u dit afgewezen met als motivering dat u niet over deze docuinen
ten beschikt. Ook dit valt lastig te geloven. Uit de stukken blijkt namelijk dat de provincies
opdrachtgever zijn van AKD en ook gezarnenlijk de declaratie zullen betalen:
(1)

In een beleidsbrief die gedeeltelijk is geopenbaard door GS van Drenthe staat op
pag. 4 dat de gezarnenlijke provincies opdrachtgever zijn voor AKD. Hiernaast
staat in deze beleidsbrief (op pag. 3) dat de kosten voor de inzet van AKD geza
menlijk worden gefinancierd door de provincies (€ 16.700,- per provincie).

(2)

Uit een door meerdere provincies gedeeltelijk geopenbaard concept versiag Vak
beraad Grond van 15 september 2011 staat dat er ecu gesprek zal plaatsvinden
met AKD ‘om de opdracht door te spreken’. Aan dit gesprek namen in elk geval
vertegenwoordigers van twee provincies deel, zijnde dhr. Weijdema van Zuid
Holland en mevr. Van den Berg van Utrecht.

(3)

Door meerdere provincies is gedeeltelijk een e-mail geopenbaard van 10 oktober
2011 van de ‘Deelprogrammamanager EHS/ILG’ van Zuid-Holland (en dus niet
van het IPO) aan rnr. Van Nuland van AKD. Hierin staat dat de deelprogramrna
manager ‘dringend zit te wachten’ op ecu kostenoverzicht met betrekking tot de
‘vervolgvraag’, vanwege een bestuurlijk akkoord op die vervolgopdracht.

ABRvS 8 oktober 1986,AB 1988/385.

Stibbe

(4)

(29)

In een deels geopenbaarde e-mail van 29 november 2011 (12.10) van rnr. Van
Nuland staat dat hij optreedt als ‘advocaat voor do provincies’.

Nu de provincies opdrachtgever zijn van AKD en ook gezamenlijk de declaratie van dat
kantoor betalen. mag verwacht worden dat de provincies waaronder uw provincie ook
over de betreffende declaratie(s) beschikken. Het te betalen bedrag moet naar de VGG
aanneernt immers binnen uw provincie verantwoord worden en ook door (de betrokken
ambtenaren van) uw provincie worden gecontroleerd.
—

—

—

—

4.1.2.

Indien uw provincie niet zou beschikken over docurnenten orndat deze berusten
bij bet IPO, dient u toch tot openbaarmaking daarvan overgaan

(30)

Als hiervoor uiteengezet, kornt het de VGG onwaarschijnlijk voor dat uw provincie niet be
schikt over de documenten waarom de VGG onder 1) en 3) van haar Wob-verzoek heeft
gevraagd. Maar zelfs als dit we! het geval zou zijn, meent de VGG dat u desondanks toch
tot openbaarmaking van deze documenten dient over te gaan. Hieraan ligt bet volgende ten
grondslag.

(31)

Blijkens het besluit van GS van Overijssel berusten de door de VGG onder 1) en 3) ge
vraagde documenten in elk geval bij bet IPO. Volgens GS van Overijssel is de Wob daarop
echter niet van toepassing, omdat het IPO geen bestuursorgaan is en evenmin onder ver
antwoordelijkheid van Overijssel staat. Daarom zijn deze docurnenten geweigerd. 1-liermec
wordt echter miskend dat GS zich in dat geval ook flog de vraag moeten stellen of bet do
cumenten betreft die bij hun provincies behoren te berusten. Vergelijk deze overweging uit
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Af
deling”) van 25 rnei 2011, betreffende een verzoek om informatie dat door ‘De Winter’ was
ingediend bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten:
4
“2.4.3. Wat betreft de door De Winter geuite vrees dot de werking van de Wob kan wor
den gefrustreerd End/en de VNG met als besluursorgaan of als onder verantwoordelUk
heid van een bestuursorgaan werkzaine instelling wordt aangemerk4 wordt overwogen
dat op grond van de Wob een bestuursorgaan kan worden verzocht 0/n verstrekking van
documenten omirent eon bestuurlUke aangelegenheid die bU dat bestuursorgaan behoren
te berusten. Indien De Winter inzage wil hebben in bU de VNG aanwezige documenten
ointrent een bestuurlUke aangelegenheid kan hU derhalve op grond van de Wob een ver
zoek orn verstrekking van die documenten richten tot he! bestuursorgaan waarbU die do
cumenten behoren te berusten. Ingeval he! aange.zochie bestuursorgaan bU zjn besluit op
he! verzoek weigert de gevraagde documenten te verstrekken op de grond dat liet daar
over niet beschikt, kan in een bestuursrechtelUke procedure tegen dat besluit worden be
oordeeld of do weigering op die grond terecht is. Helgeen De Winter in dit verband heeft
aangevoerd geeft in dat licht geen reden oin do VNG zef als besluursorgaan of als onder
verantwoordelUkheid van eon bestuursorgaan werkzame instelling aan te inerken.’ [on

derstreping, advocaat]

ABRvS25mei2Oll,Gst. 2011/12 enAB2Oll/233.

Stibbe

(32)

Gelet op deze jurisprudentie zal in bezwaar alsnog beoordeeld moeten worden of de door
de VGG onder ) en 3) van haar verzoek gevraagde docurnenten die blijkens bet besluit
van GS van Overijssel onder het IPO berusten niet ook beboren te berusten bij (Gedepu
teerde Staten van) de provincies. Zo dit het geval is, moet uw College de betreffende docu
menten alsnog openbaar maken.
—

—

(33)

Uit de literatuur blijkt dat in elk geval in vier gevallen sprake is van een situatie dat stukken
bij uw College behoren te berusten:
5
(I)

Wanneer sprake is van een functionele relatie tussen bet bestuursorgaan en de do
cumenten.

(2)

Wanneer de feitelijk houder van de stukken werkzaam is onder de verantwoordc
I ij kheid van het aangezochte bestuursorgaan.

(3)

Wanneer uit een contractuele relatie voortvloeit dat de feitelijk houder verplicht is
de docurnenten aan het bestuursorgaan uit te leveren.

(4)

Wanneer de docurnenten opzettelijk buiten bet bestuursorgaan zijn gebracht ten
einde de werking van de Wob te frustreren.

(34)

De VGG kan niet weten of sprake is van een contractuele relatie tussen het IPO en de pro
vincies waaruit voortvloeit dat bet 1PO verplicht is documenten aan (de bestuursorganen
van) de provincies te leveren, als bedoeld onder (3). Uw College zal daar zelf ecn beoorde
ling van moeten maken. De andere drie gevallen doen zich in elk geval wel voor.

(35)

In de eerste plaats is sprake van een functionele relatie tusseri de colleges van GS van de
provincies en de gevraagde documenten. Deze relatie blijkt reeds uit bet voorgaande: de
provincies voeren regelmatig overleg met de TBO’s over het onderhavige dossier en betalen
ook de declaraties van AKD. De betreffende documenten staan dus ten dienste van de pro
vincies en worden door de provincies ook gebruikt voor de invulling en uitvoering van hun
publieke taak. Illustratief is dat de overleggen die plaats hebben gevonden via het IPO en
waarbij kennelijk ook de TBO’s en AKD advocaten betrokken waren aanleiding zijn ge
weest voor de provincies om te stoppen met de verlening van onrecbtmatige staatssteun aan
de TBO’s.
—

—

(36)

In de tweede plaats is het IPO in dezen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de
provincies. De provincies hebben het IPO bij bet onderhavige dossier betrokken orn een
centraal platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en ervaring en om gemeen
schappelijk optreden in relatie met de VGG en de Europese Unie te bevorderen (vergelijk
ook de doelstelling van het IPO als verwoord in art. 3 van haar statuten). Uit de docurnen
ten die zijn verstrekt, blijkt dat de provincies echter in de ‘lead zijn gebleven. Illustratief is

Zie E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den Haag: BJu 2011, p. 156-157 en de foot
van Kooper bij ABRvS 13 juli 2005, Gst. 2005/138.

Stibbe

het feit dat de offerte van AKD voor de door haar te verrichten werkzaamheden moest wor
den goedgekeurd door de provincies (en dus niet door bet IPO). Dit gold ook voor de con
cepten die AKD heeft opgesteld van de verzoekschriften; ook deze zijn voorgelegd aan de
betrokken ambtenaren van de provincies. Dit laat zien dat bet IPO in dit geval werkzaam is
(geweest) onder de verantwoordelijkheid van de provincies (en de provincies dus overigens
ook de fysieke terbeschikkingstelling van de documenten kunnen afdwingen). In dit kadcr
vraagt de VG zich overigens bovendien af op welk moment het IPO precies bij het onder
havige dossier is betrokken. Documenten die voorafgaande aan dat moment tot stand zijn
gekomen, moeten in elk geval openbaar worden gemaakt.
(37)

In de derde plaats is bet voor de VGG op dit moment niet uitgesloten dat sprake is van ecn
situatie dat de door haar gevraagde documenten door de provincies opzettelijk zijn onder
gebracht bij bet IPO teneinde de werking van de Wob te frustreren. Ms hiervoor uiteengc
zet, valt mede gelet op de stukken die we! zijn geopenbaard en de directe betrokkenheid
van de provincies die daaruit blijkt niet goed te begrijpen waarorn de provincies niet zeif
over de stukken beschikken waarorn de VGG onder punten 1) en 3) van haar verzoek heeft
gevraagd. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de provincies opzettelijk
de betreffende stukken hebben ondergebracht bij het IPO teneinde de werking van de Wob
te frustreren/doorkruisen. In dit kader vie! bet de VGG op dat slechts in bet besluit van GS
van Overijssel wordt opgemerkt dat de betreffende stukken onder bet IPO berusten; in de
overige besluiten is deze informatie al dan niet bewust niet opgenomen (in de besluiten
staat slechts dat de provincies niet over de betreffende stukken beschikken). Dat versterkt
bet gevoel bij de VGG dat sprake zou kunnen zijn van de situatie dat de stukken opzettelijk
bij bet IPO zijn ondergebracht.
—

—

—

(38)

—

Gelet op bet voorgaande doet zich de door de Afdeling in haar uitspraak van 25 mei 2011
bedoelde situatie voor dat de door de VGG onder punten 1) en 3) van haar verzoek ge
vraagde documenten bij de provincies behoren te berusten. In dat geval mag van uw Colle
ge worden verwacht dat bet (aantoonbaar) al bet redelijkerwijs mogelijke doet om deze do
cumenten aisnog te acbterhalen.
6 Vervolgens zal aisnog beoordeeld moeten worden of deze
documenten openbaar gernaakt kunnen worden. Naar opvatting van de VGG moet deze be
oordeling ook positief uitvallen. Zo blijkt uit de jurisprudentie dat de openbaarmaking van
(totaalbedragen van) declaraties van een advocaat niet kan worden geweigerd.
7
4.1.3.

Beroep op art. 10 EVRM

(39)

Voor het geval uw College ondanks bet voorgaande de weigering tot openbaarrnaking van
de documenten als gevraagd door de VGG onder 1) en 3) van haar verzoek in stand zou Ia
ten, brengt de VGG nog graag onder uw aandacht dat dit naar haar opvatting zou resulteren
in een scbending van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Recbten van de Mens
(“EVRM”). Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(“EHRM”) blijkt dat artikel 10 EVRM ook een recbt op informatie jegens de overheid om

6

Zie bijv. ABRvS 23 ju]i 2003, AB 2003/392 en ABRvS 20 oktober 2010, AB 2011/21, r.o. 2.6.1.

ABRvS 6 maart 2002, AB-kort 2002/232, nr. 20010 1294/1.

Stibbe

vat. Naar opvatting van de VGG zou dit recht worden geschonden indien uw College
8
openbaarrnaking van de betreffende documenten zou weigeren met als motivering dat bet
documenten betreft die niet bij uw provincie berusten maar bij bet IPO, terwiji dit orgaan
nota bene is opgericbt door en voor de provincies en ook wordt bestuurd door (vertegen
woordigers van) die provincies.
4.2.

Dc opcnbaarmaking van de documenten waarover uw provincie wet bcschikt

(40)

1-let bestreden besluit bevat een overzicht van de documenten die u na onderzoek wel bin
nen uw provincie beeft aangetroffen en die a! dan niet gedeeltelijk betrekking hebben op de
bestuurlijke aangelegenheid waarop bet verzoek van de VGG betrekking heeft. Een deel
van deze docurnenten hebt u geheel, een ander dee! gedeeltelijk, en een laatste dee! niet
openbaar gemaakt.

(41)

Vanzelfsprekend richt bet onderbavige bezwaar zich niet tegen uw besluit voorzover daarin
is besloten om een document gehee! openbaar te maken. Ilet bezwaar richt zicb we! tegen
uw besluit voorzover daarin is besloten om een document (gcdeeltelijk) niet openbaar te
maken.

(42)

De Wob-bes!uiten van de provincies hebben grotendee!s betrekking op deze!fde docuinen
ten. Ten behoeve van bet overzicbt en om een centrale behandeling van a!!e bezwaren te
vereenvoudigen, zal ik hierna eerst de bezwaren van de VGG met betrekking tot deze do
cumenten bespreken. Hierbij hanteer ik de volgende verdeling:
(1)

Documenten (gespreksvers!agen en agend&s) met betrekking tot besprekingcn die
hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van verschillende provincies.

(2)

Adviezen aan de provincies van AKD advocaten en correspondentie van en met
AKD advocaten.

(3)

De verzoekschriften die door de provincies en de TBOs zijn ingediend bij bet Ge
recht van de EU.

(4)

Overige documenten (in bet bijzonder e-mai!berichten).

(43)

In een aparte paragraaf ga ik tot s!ot dan nog in op dat dccl van uw besluit dat betrekking
beeft op die docurnenten die specifiek bij uw provincie aanwezig zijn (en niet bij de andere
provincies). Deze paragraafverschi!t dus per provincie.

8

Zie voor een overzicht Daalder 2011, par. 2.3. Zie ook ABRvS 19 jarluari 2011, AB 201 1/148 en de
foot daarbij van Daalder.

Stibbe

4.2.1.

(44)

(45)

Documenten met betrekking tot besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van verschillende provincies

Uw College heeft een besluit genornen over de openbaarmaking van een aantal documenten
die betrekking hebben op besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordi
gers van verschillende provincies over bet onderhavige dossier. Het betreft in het bijzondcr
de volgende documenten:
(1)

Notitie overleg Brede Adviesgroep Landelijk Gebied (BALG”) d.d. 13 oktober
2011

(2)

Besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011

(3)

Notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011

(4)

Agenda vergadering BALG d.d. 9 november 2011

(5)

Besprekingsverslag vergadering BALG 9 november 2011

(6)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011

(7)

(Concept)Verslag Vakberaad Grond d.d. 15 september 2011

(8)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 27 oktober 2011

(9)

Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012

Al deze documenten zijn voor een (klein) deel openbaar gemaakt; de meeste informatie is
onleesbaar gemaakt. Hieraan heeft u ten grondslag gelegd dat:
(1)

bet documenten betreft die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad die per
soonlijke beleidsopvattingen bevatten als bedoeld in art. 11 Wob;

(2)

de docurnenten persoonsgegevens bevatten die gelet op de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet openbaar gemaakt worden;

(3)

bet belang tot openbaarmaking van de gevraagde informatie met betrekking tot
een deel van die informatie niet opweegt tegen bet belang van het voorkomen van
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden als bedoeld in art. 10
tweede lid, aanhef en onder g Wob.

(4)

bet belang tot openbaarrnaking van de gevraagde informatie met betrekking tot
een deel van die informatie niet opweegt tegen de economiscbe of financiële be
langen van de provincies als bedoeld in art. 10 tweede lid aanhef en onder b Wob.

Stibbe

(46)

Hierna worden deze grondsiagen achtereenvolgens besproken.
Intern beraad; persoonlijke beleidsopvattingen

(47)

Van de hiervoor genoernde docurnenten heeft uw College forse gedeel
ten onleesbaar ge
maakt omdat het zou gaan om documenten die zijn opgesteld voor intern
beraad en de bc
treffende gedeelten persoonlijke beleidsopvattingen zouden bevatten.
De VGG heeft van
zelfsprekend geen kennis kunnen nernen van de betreffende gedeelten.
Bij gebreke van die
kennis, betwist de VGG dat bet om persoonlijke beleidsopvattingen gaat.

(48)

Voor de vraag of sprake is van docurnenten die zijn opgesteld voor intern
beraad is bet
ooginerk waarrnee die documenten zijn opgesteld, 9
leidend. De VGG betwijfelt of de be
treffende stukken we! met het oogmerk van intern beraad zijn opgest
eld. In dit kader is in
de eerste plaats van belang dat bij de betreffende overleggen klaarbl
ijkelijk veel personen
aanwezig waren. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat hoe groter de kring
van betrokken per
sonen is, hoe eerder er niet meer van intern beraad kan worden 1
gesproken. De VGG ver
°
moedt dat de betreffende stukken ook op grote schaal zijn verspreid. Zo blijkt
uit de agenda
Vakberaard Grond IPO van 27 oktober 2011 dat binnen dat vakberaad
ook versiag is ge
daan van de discussie in de BALG. Mogelijk dat de versiagen/agenda’s
zelfs zijn verspreid
onder de TBO’s. Zo blijkt uit een door Zuid-Holland geopenbaard versiag
van een bijeen
kornst van 27 oktober 2011 in het kader van het ‘Strategisch- en
aankoopoverleg met de
TBOs, dat Natuurrnonurnenten standaard op een ‘verzendlijst’ is opgeno
men. Dit alles doet
afbreuk aan het interne karakter van de betreffende 11
documenten.

(49)

In dit kader is voorts van belang dat het interne karakter van beraad
vervalt wanneer daar
aan het karakter van advisering of gestructureerd overleg moet worden
toegekend. Het
12
begrip gestructureerd overleg kan als volgt worden ingevuld:

(1)

het gaat oin vaste deelnemers;

(2)

er is sprake van een zekere mate van gestructureerd overleg, een
enkele bijeen
komst kan voldoende zijn’
;
3

(3)

het opstellen van notulen en agenda’s en de stukken wordt ambtelijk ;
4
voorbe
reid’

MvT bij de Wob, Kamerstukken 11 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.
10

MvT bij de Wob, Ka,nerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.
VgI. ook Daalder 2011, p. 253: ‘Wanneer een conceptwetsvoorstel
of een conceptnota voor corn
mentaar naar een belangenorganisatie worth gestuurd zal in de regel geen
sprake meer zijn van een
document bestemd voor intern beraad’.

12

MvT bij de Wob, Kamersiukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 13.
Rb. Rotterdam 30juni 2011,LJNBQ988I.

14

Rb. Almelo 22 september 2008, UN BF7575.
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en
(4)

(50)

dat belangenorganisaties worden betrokken bij bet overleg is een
sterke aanwij
zing dat sprake is van gestructureerd 5
overleg)

Dc hiervoor genoemde documenten zijn opgesteld in bet kader
van een gestructureerd overleg en dus niet voor intern beraad. Zowel de BALG als bet Vakbe
raad Grond bestaat nit
vaste deelnemers die op structurele basis bijeenkornen. 1-let
opstellen van de notulen en
agenda’s wordt bovendien zo blijkt uit de stukken amblelijk
voorbereid. Tot slot zijn in
elk geval bij bet Vakberaad Grond derde partijen die niet behore
n tot de overheid betrok
ken. Uit het (Concept)Verslag Vakberaad Grond van 15 septem
ber 2011 dat is geopen
baard, blijkt namelijk dat bij die bijeenkomst ook aanwezig
waren vertegenwoordigers van
de TBO’s, namel ij k vertegenwoord igers van de Landscbappen
en 6
Natuurmonumenten.’ N u
binnen bet Vakberaad Grond als opgemerkt bovendien regelm
atig versiag werd gedaan van
de overleggen binnen de BALG en in dat kader mogelijk
ook de versiagen van de verga
deringen van de BALG werden verstrekt aan de betreffende
vertegenwoordigers van de
TBO’s is daarmee ook het interne karakter van het beraad binnen
de BALG kornen te ver
V alLen.
—

—

—

—

(51)

(52)

Gelet op bet voorgaande, heeft uw College ten onrechte met
een beroep op de beperkingen
van artikel 11 Wob de openbaarmaking geweigerd van de hiervo
or genoemde versiagen en
agenda’s van de bijeenkornsten van de BALG en het Vakberaad
Grond. Overigens, zou het
wel gaan om documenten opgesteld ten behoeve van intern
beraad met daarin persoonlijke
beleidsopvattingen, dan had uw College in elk geval nog moeten
beoordelen of de betref
fende beleidsopvattingen niet toch met het oog op een goede
en democratische bestuursvoe
ring hadden kunnen worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm (art. 11 lid 2
Wob). Uw College heeft deze beoordeling niet, of in elk geval niet
met betrekking tot alle
voornoemde documenten, gernaakt. Uit de jurisprudentie blijkt
dat dit een rnotiveringsge
brek isJ

Overigens bestaat er in dit geval ook alle aanleiding orn de
betreffende persoonlijke be
leidsopvattingen zo daarvan sprake zou zijn geanonimiseerd
openbaar te maken. Uit de
jurisprudentie blijkt narnelijk dat hoe groter de kring van betrok
kenen is, hoe eerder er aan
leiding is om de persoonlijke beleidsopvattingen in geanon
irniseerde vorm openbaar te ma18 In dit geval is, als hiervoor uiteengezet, sprake van een
ken.
grote kring van betrokkenen;
—

—

Daalder 2011, p. 253.
16

Dat vertegenwoordigers van de TBO’s aanwezig zijn bij overleggen
van het Vakberaad Grond en
vertegenwoordigers van andere particuliere grondeigenaren daarvo
or niet worden uitgenodigd
roept bij de VGG overigens de vraag op hoe dat zich verhoudt
tot de mededeling van uw College dat
uw provincie streeft naar gelijkberechtiging van TBOs en andere
particuliere grondeigenaren.
—

—

Zie bijv. ABRvS 3 juni 2009, nr. 200806313/1/F13 en
ABRvS 10 november 2010, nr.
200903989/1/H3.
18

Zie bijv. ABRvS 4 mci 2010, AB 2010/213.

Stibbe

bij de overleggen waren veel verschillende personen betrokken die bovend
ien niet allernaal
arnbtenaar zijn (er waren immers ook vertegenwoordigers van de
TBO’s aanwezig). In dat
geval staat er niets aan in de weg orn evt. persoonlijke bcleidsopvatt
ingen in geanonirni
seerde vorm openbaar te maken.
Persoonlijke levenssfeer
(53)

Uw College beeft ervoor gekozen om alle narnen van opstell
ers van/betrokkenen bij voor
noernde documenten onleesbaar te maken. Hieraan legt u ten gronds
iag dat de persoonlijkc
levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dient te wegen dan bet
belang van openbaarma
king van namen.

(54)

Uit uw besluit blijkt niet welke weigeringsgrond uit de Wob uw
College in dit kader heeft
toegepast. Voorzover bet de weigeringsgrond als bedoeld in art. 10
lid 2 onder e zou betref
fen, merkt de VGG op dat dit geen absolute weigeringsgrond
is. Er moet in dat geval dus
een afweging gemaakt worden tussen bet belang van openbaarrnak
ing van de betreffende
informatie en het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Uw College
heefi deze belangenafweging klaarblijkelijk wel gemaakt, rnaar
niet of nauwelijks gernoti
veerd.

(55)

Naar opvatting van de VGG zou de belangenafweging in bet voorde
el moeten uitvallen van
de openbaarrnaking van de betreffende narnen. In dit verban
d is van belang dat het slechts
orn namen gaat, welke gegevens niet of nauwelijks privacy gevoel
ig zijn (anders dan bij
voorbeeld bankrekeninggegevens, privé-adressen, etc.). it
U de j urisprudentie N ijkt boven
dien dat met betrekking tot ambtenaren slechts in beperkte mate
een beroep worden gedaan
op bet belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
waar bet hun beroepshalve
functioneren 19
betreft. Het betreft hier bet beroepshalve functioneren van ambten
aren; zij
waren vanuit bun boedanigheid als ambtenaar en vertegenwoor
diger van de provincies im
rneis aanwezig bij de verschillende overleggen. Niet valt in te
zien waarorn de bescberrning
van bun persoonlijke levenssfeer dan zwaarder zou wegen dan
bet belang van de open
baarmaking van hun namen.
Onevenredige benadeling als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanhef
en onder g
Wob

(56)

Een deel van de informatie die ligt besloten in voornoemde docurn
enten met betrekking
tot de overleggen van de BALG en bet Vakberaad Grond is
geweigerd op basis van art.
10 tweede lid aanhef en onder g Wob. Blijkens de motivering
van uw besluit betreft bet de
volgende informatie:
—

—

(1)

19

In de notitie overleg BALG d.d. 13 oktober 2011: bet standpunt
van de provincies
met betrekking tot de gesprekken die worden gevoerd in het
kader van een even
tuele gewijzigde PNB-regeling (onderaan
p. 2 en bovenaan p. 3) aismede punten

ABRvS 14ju1i2004,AB2004!349.
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en argumenten die betrekking hebben op een mogelijk door de
provincies te vol
gen (juridische) strategie (vanaf p. 3).

(2)

In bet besprekingsverslag vergadering BALG d.d. 13 oktober 2011:
verslag van
een gesprek over de strategie van de provincies met betrekking tot de
onderhande
lingen met bet Rijk over de herijking van de EHS.

(3)

In de notitie overleg BALG d.d. 9 november 2011: een
nadere toelich
ting/argumentatie met betrekking tot de beslispunten als geformuleerd
in de noti
tie ten behoeve van het overleg van 13 oktober 2011.

(4)

In bet besprekingsverslag vergadering BALO d.d. 9 november
2011: een gedach
tewisseling over onderwerpen waarover zou worden geprocedeerd
enlof waarover
bestuurlijk overleg zou plaatsvinden.

(5)

In de agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011: de
informatie die
staat onder bet kopje ‘financieel’, omdat dit de (financiele) positie
van de provin
cies ten opzichte van bet Rijk onevenredig zou benadelen.

(6)

In bet (Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september
2011: een gedach
tewisseling over verschillende onderwerpen, omdat openbaarmaki
ng zou leiden
tot ecu onevenredige benadeling van de (proces- en onderhandelin
gs)positie van
de provincies.

(7)

In de Agenda Vakberaad Grond IPO 27 oktober 2011: passag
es waarin concrete
voorstellen worden gedaan over te nemen stappen in
het kader van de
klachtlberoepsprocedure respectievelijk bet overleg met bet
Rijk over een gewij—

zigde PNB-regeling, orndat openbaarmaking hiervan zou leiden
tot een onevenre
dige benadeling van de positie van de provincies in deze procedure
en dit overleg.
(8)

In de Agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 5 april 2012: delen van
tekst waaruit we
tenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de opvatting/str
ategie van de
provincies met betrekking tot niet nader genoemde onderwerpen,
waarover bo
vendien lopende procedures aanhangig zijn en/of bestuurlijk
overleg wordt ge
voerd.

(57)

Gelet op bet voorgaande, heeft uw College in het bijzonder
twee belangen laten meewegen
in bet kader van art. 10 tweede lid onder Wob. In
g
de eerste plaats betreft bet het belang
van uw provincie om niet geschaad te worden in haar positie
in bet kader van de lopende
procedures en overleggen met bet Rijk. In de tweede plaats
betreft bet het belang dat de fi
nanciële positie van uw provincie niet wordt geschaad.

(58)

Nu de VGG geen kenriis heeft kunnen nemen van de geweigerde
informatie, valt voor haar
niet te controleren of de betreffende informatie inderd
aad de financiële/proces
/onderhandelingspositie van uw provincie onevenredig kan benade
len. De VGG betwist dat
derhalve bij dezen.

Stibbe

(59)

In algemene zin rnerkt de VGG hiernaast nog op dat er zwaarwegende
eisen worden gesteld
aan de inroeping van de weigeringsgrond van art. 10, tweede lid
onder g. Daarbij moet on
derscheid worden gernaakt tussen de volgende 2
stappen.
°
(1)

eerst moet worden aangetoond dat sprake is van benadeling;

(2)

vervolgens dat deze benadeling ‘onevenredig’ is; en

(3)

tot slot dat deze onevenredige benadeling zwaarder weegt
dan bet algerneen belang van openbaarrnaking (de algemene belangenafweging).

(60)

Uit uw besluit blijkt niet dat uw College deze drie stappen
hebt gezet. Dat is een motive
ringsgebrek. In het bijzonder heeft uw College niet concre
et gernotiveerd waarorn open
baarrnaking van de stukken leidt tot benadeling van de provin
cies in hun procespositie en/of
hun financiele posities.

(61)

Ten aanzicn van de mogelijke benadeling van de procespositie
van de provincies kan in dit
kader nog worden opgernerkt dat dit slechts in uitzondering
sgevallen mag leiden tot het
achterhouden van informatie. Dat openbaarrnaking van stukke
n (rnogelijk) de positie van
uw provincie in een (eventuele) procedure kan schaden,
betekent niet automatisch dat dan
een beroep kan worden gedaan op art. 10, tweede lid onder
g, Wob. Vergelijk deze overwe
ging uit ecn uitspraak van de Afdeling van 16 december 2009:21
“Wat het betoog betreft dat de procespositie van de gemeente
door openbaarmaking van
de planschaderisicoanalyses wordt geschaad overweegt de Afdeli
ng als volgt. Zoals de
Afdeling eerder heeji overwogen (onder meer in de uilspraak van
17 inei 2006 in zaak nr.
200505903/1; www.raadvanstate.nl), beschermt artikel JO,
tweede lid, aanhef en onder g,
van de Wob tevens bet belang bU het voorkómen van oneven
redige benadeling van een
bestuursorgaan met het oog op 4/n procespositie. Voor het
oordeel dat in dit geval open
baarmaking van de planschaderisicoanalyses op deze grond achterw
ege zou moeten wor
den gelaten, bestaat echter geen grond. Zoals de rechibank
inetjuisiheid heeji overwogen,
behoori het tot het norm ale risico vail de geineente dat
4/ betrokken raakt bU planschade
procedures. Dc enkele inogeli/kheid dat de hierbij betrok
ken part/len, die kennis hebben
kunnen nemen van de planschaderisicoanalyses, hiervan voorde
el zullen hebben in een
evenluele procedure, betekent niet dat zij hierdoor onevenredig
worden bevoordeeW me
de omdat, zoals hiervoor is overwoen, de omvang vail de verplic
hting tot ver.weding van
planschade in overwegende mate object/cfbepaalbaar is” [onder
streping advocaat]

(62)

In het onderhavige geval wenst uw College klaarblijkelijk
de procespositie van uw provin
cie te bescherrnen in bet kader van de procedure bij het
Gerecht van de EU. Van belang is
dat in die procedure rechtsvragen voorliggen die een
objectief karakter hebben. Het betreft
bijvoorbeeld de vraag of TBO’s kunnen worden aangem
erkt als ondernemingen en
in
—

20

VgI. Daalder 2011, p. 373.

21

ABRvS 16 december 2009, JB 2010/31.
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meer algemene zin of de verstrekking van steun aan TBO’s
kan worden aangemerkt als
staatssteun. Deze situatie is vergelijkbaar met die in
de uitspraak van de Afdeling van 1 6
december 2009 met betrekking tot planschaderisicoanalyses:
in beide gevallen is de uit
kornst van de procedure in overwegende mate objectief
bepaalbaar. In dat geval kan dus
geen gebruik worden gernaakt van de weigeringsgrond
van art. 10, tweede lid onder g,
Wob.
—

(63)

Overigens, zelfs als er we! sprake zou zijn van oneven
redige benadeling van de provincics
in hun procespositie en/of in hun flnanci1e positie door openba
armaking van de gevraagdc
informatie, dan moet dat belang vervolgens nog we!
worden afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking van de betreffende informatie. Hierbi
j prevaleert in beginsel bet belang van openbaarmaking. Verge!ijk deze passage uit een
artikel van Maas-Cooymans en
Van der 22
Sluis:
‘Dat een document een bepaald gezichtspunt met zich brengt
waardoor een bestuursor
gaan onevenredig benadeeld zou kunnen worden, is niet per
dejinitie hoewel vaak we!
gedacht een reden tot geheimhouding. Dit geld! te nicer
in het geval dat het bestuursor
gaan in staat is de juistheid van de inhoud van het stuk
te 2
weerle3
ggen. Ook meningen
van personen, die niet met feiten kunnen worden gestaaf
ci die mogel/ik een benadeling
van betrokkenen tot gevoig kunnen hebben, leiden niet per
dejlnitie tot een gerechtvaar
digd beroep op art. 10 lid 2 onder g.
24 En ook het voorkomen van toekomstige scliade
claims is geen reden op zichzef om tot geheimhouding over
te 2
gaan.
”
-

-

(64)

In dit kader kan voorts nog worden opgernerkt dat uw Colleg
e geen gegevens mag achter
houden omdat publicatie daarvan moge!ijk een ongun
stig !icht zou werpen op bet door uw
provincie gevoerde 26
be!eid.

(65)

Gelet op het voorgaande, meent de VGG dat uw Colleg
e eveneens ten onrechte toepassing
heeft gegeven aan de weigeringsgrond van art. 10 lid 2
onder g Wob.
Economische/financiële belangen als bedoeld in art. 10
lid 2 onder b Wob

(66)

In de volgende docurnenten is informatie (rnede) geweig
erd omdat het belang van de open
baarmaking daarvan niet zou opwegen tegen de financi
ële of economische belangen van de
provincies als bedoeld in art. 10 lid 2 onder b Wob:

22

M.G.J. Maas-Cooymans & C.N. van der Sluis, Wet openba
arheid van bestuur: Jurisprudentie 2009
tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’
, Gst. 20 10/32 (at]. 7334).
‘

23

ABRvS 3juni 2009, zaaknr. 2008063 13/1.

24

ABRvS 3 juni 2009, zaaknr. 200806313/1.

25

Rb. Rotterdam 7januari 2010,AWB 09/385 WOB.

26

Vzngr. ARRS 10 december 1992, S03.92.4077. als beschreven
in J.A. van Schagen e.a., Sdu Coin

mentaar Openbaarheid van bestuur, Den Haag: Sdu 2011,
p. 97.
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(67)

(1)

In de agenda Vakberaad Grond IPO d.d. 15 september 2011:
de informatie die
staat onder bet kopje financieel’.

(2)

In het (Concept) Versiag Vakberaad Grond d.d. 15 september
2011: een gedacb
tewisseling over de financiele positie van de provincies.

Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nernen van de betreffende
informatie, betwist zij dat
bet om informatie gaat die bij openbaarmaking daarvan de
financiële positie van de provin
cies zou kunnen schaden. Los hiervan kan worden opgern
erkt dat uw College blijkens de
jurisprudentie onderbouwd aannemelijk moet maken waarom
de financiele positie van uw
provincie als gevoig van de gevraagde informatie wordt 27
geschaad. In dat kader moet wor
den geconcretiseerd en gepreciseerd waarom openbaarrnak
ing tot schade voor de provincie
zou 28
leiden. Dat is niet gebeurd.
Deelconclus ie

(68)

Gelet op bet voorgaande heeft uw College ten onrechte geweig
erd orn de documenten vol
ledig openbaar te maken, die betrekking hebben op bespre
kingen die hebben plaatsgevon
den tussen vertegenwoordigers van verschillende provincies
over bet onderhavige dossier,
(als nader aangeduid in alinea (44)).
4.2.2.

(69)

Adviezen van AKD advocaten aan de provincies en corresp
ondentie van en met
AKD advocaten

Uw College heeft een besluit genornen over de openbaarrnak
ing van een aantal documenten
die betrekking bebben op adviezen van AKD advocaten
aan de provincies en corresponden
tie tussen AKD advocaten en (vertegenwoordigers van)
de provincies. Het betreft in het
bijzonder de volgende documenten:
(1)

Memo AKD aan IPO d.d. 26 september 2011: uw Colleg
e heeft de openbaarrna
king van dit stuk grotendeels geweigerd orndat bet
een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvatt
ingen zou bevatten (ex
art. 11 Wob).

(2)

Memo AKD aan IPO d.d. 6 oktober 2011: uw College heeft
de openbaarrnaking
van dit stuk grotendeels geweigerd omdat bet een docum
ent zou betreffen be
stemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvattingen
zou bevatten (ex art.
11 Wob).

(3)

Memo AKD aan IPO en de 12 provincies d.d. 16 maart 2012:
uw College heeft de
openbaarmaking van dit stuk geweigerd orndat bet een
document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvatti
ngen zou bevatten (ex

27

Zie bijv. ABRvS 23 juni 2010, AB 2010/274.

28

ABRvS 25 november 2009, nr. 200903028/1/H3.
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art. 11 Wob).

(70)

(4)

E-mailbericht AKD aan IPO d.d. 10 oktober 2011: uw
College heeft de open
baarmaking van dit stuk grotendeels geweigerd omdat het
een document zou be
treffen besternd voor intern beraad dat persoonlijke beleids
opvattingen zou bevat
ten (ex art. 11 Wob) en bovendien orndat openbaarrnaking
zou leiden tot oneven
redige benadeling van de provincies (ex art. 10 tweede lid
onder g Wob).

(5)

E-rnailbericht AKD aan IPO d.d. 11 oktober 2011:
uw College heeft dit e
mailbericht grotendeels openbaar gernaakt, met uitzondering
van de namen van de
ambtenaren in bet bericht, omdat openbaarmaking daarva
n niet zou opwegen te
gen de bescherrning van de persoonlijke levenssfeer van
de betrokkenen (cx art.
10 tweede lid onder e Wob).

(6)

E-mailbericht IPO aan AKD d.d. 10 oktober 2011: uw
College heeft de open
baarrnaking van dit stuk gedeeltelijk geweigerd orndat
bet een document zou be
treffen bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleids
opvattingen zou bevat
ten (ex art. 11 Wob) en bovendien omdat openbaarmaki
ng zou leiden tot oneven
redige benadeling van de provincies (cx art. 10 tweede lid
onder g Wob).

(7)

E-rnailbericht IPO aan AKD d.d. 4 oktober 2011: uw
College beeft de openbaar
making van dit stuk gedeeltelijk geweigerd omdat bet
een document zou betreffen
bestemd voor intern beraad dat persoonlijke beleidsopvatt
ingen zou bevatten (cx
art. 11 Wob) en bovendien omdat openbaarrnaking zou
leiden tot onevenredige
benadeling van de provincies (cx art. 10 tweede lid onder
g Wob).

Hierna zal ik de weigeringsgronden bespreken waar
uw College een beroep op heeft ge
daan.
Intern beraad persoonlilke beleidsopvattingen

(71)

Uw College beeft een groot dee! van voornoemde docum
enten niet openbaar gemaakt orn
dat bet documenten bestemd voor intern beraad zou betreff
en met daarin persoonlijke be
leidsopvattingen. Hieraan legt u in bet bijzonder ten
grondsiag dat bet stukken betreft die
zien op het contact tussen personen werkzaam bij
de overheid en advocaten, aismede ad
viezen van een advocaat.

(72)

Dc VGG betwist niet dat adviezen van, en correspondent
ie met een advocaat bestemd kuri
nen zijn voor intern beraad. Vervolgens moet echter
nog we! beoordeeld worden of de be
treffende informatie in deze documenten ook kan worden
aangemerkt als persoonlilke be
leidsopvattingen. Doorsiaggevend daarbij is de vraag
of bet informatie betreft waarin de
deskundigheid van de advocaat wordt aangewend voor
beleidsvorming of beslissingen over
de uitvoering daarvan. Heeft bet advies een overwegend
objectief karakter dan is geen
sprake van een persoonlijke beleidsopvatting. Te denken
valt bijvoorbeeld aan een inschat

Stthbe

ting

(73)

over de hoogte van een te betalen scha
2
devergoe
9
ding.

Uit de motivering van het besluit van uw College blijkt
slechts in beperkte mate welke in
formatie voornoemde documenten bevatten. Bij de meeste
documenten wordt volstaan met
de mededeling dat de betreffende informatie persoonlijke
beleidsopvattingen bevat en daar
orn onleesbaar is gemaakt. De VGG
betwijfelt of alle onleesbaar gemaakte delen wel vallcn
aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen en
betwist dat ook. In elk geval ten aan
zien van één document blijkt ook uit de motivering van
uw besluit dat ten onrechte infor
matie onleesbaar is gemaakt. Ret betreft bet memo van
AKD aan bet IPO d.d. 26 september
20 11. Hierin wordt volgens uw besluit ingegaan op de vraag
wat de gevolgen zijn van de
beschikking van de Europese Commissie voor uw provin
cie. Ook wordt specifiek ingegaan
op de gevolgen voor de in het verleden verleende en
in de toekomst te verlenen subsidies.
Dit is informatie met een overwegend objectief karakte
r en dus geen persoonlijke beleids
opvatting. Daarorn is deze informatie ten onrechte onlees
baar gemaakt.
Onevenredige benadeling als bedoeld in art. 10 tweede
lid, aanhef en onder g
Wob

(74)

Uw College heeft de openbaarmaking van een deel
van de hiervoor in alinea (69) genoem
de documenten hiernaast geweigerd, omdat dit zou leiden
tot onevenredige benadeling van
uw provincie en dit belang zwaarder zou wegen dan
het belang van openbaarrnaking van
die documenten als bedoeld in art. 10 tweede lid, aanh
ef en onder g Wob. Het betreft in het
bijzonder de e-rnailcorrespondentie tussen de provincies
en AKD. Openbaarmaking van de
ze informatie zou volgens uw College de procespositie
van de provincies kunnen schaden.

(75)

In het kader van de documenten met betrekking tot de
BALG en het Vakberaad Grond heeft
de VGG al uiteengezet waarorn uw College ten onrech
te toepassing heeft gegeven aan de
weigeringsgrond van art. 10 tweede lid, aanhef en onder
g Wob (zie in bet bijzonder de au
nea’s (58) t/m (64)). Deze uiteenzetting geldt ook voor
de onderhavige documenten die zien
op de relatie met AKD. In bet bijzonder kan hier worden
herhaald dat de VGG geen kennis
heeft kunnen nemen van de geweigerde informatie en
dat daarom voor haar niet valt te con
troleren of de betreffende informatie inderdaad de proces
positie van uw provincie oneven
redig kan benadelen. De VGG betwist dat derhalve bij
dezen.

(76)

Hiernaast kan worden herhaald dat zelfs bij een eventu
ele onevenredige benadeling van de
provincies bij openbaarmaking van de betreffende
informatie, dat nog niet automatisch tot
weigering van de gevraagde informatie Ieidt. Beoord
eeld dient te worden of het belang van
openbaarmaking niet dient te prevaleren boven bet
belang van een rnogelijke onevenredige
benadeling. Die beoordeling is klaarblijkelijk niet gernaa
kt. In dit kader is nog van belang
dat er al veel bekend is over de gevolgen van de Cornm
issiebescbikking van 13 juli 2011
voor de steunverlening aan TBO’s. Zo wordt algemeen
aanvaard dat daarrnee is komen vast
te staan dat TBOs zijn onderworpen aan 3
staatssteuntoezicht en de provincies hebben daar
°
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Zie Daalder 2011, p. 265.
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ook aanleiding in gezien de steunverlening aan TBO’s te
staken. In dat geval verliest bet ar
gument dat sprake zou zijn van onevenredige benadeling
van de provincies aan 3
gewicht.
’
in dit kader kan voorts wederom worden opgernerkt dat
uw College geen informatie niag
achterhouden met als reden dat dit beleid van uw provin
cies uit bet verleden in een ongun
stig daglicht zou plaatsen.
Deelconclusie
(77)

Gelet op het voorgaande heeft uw College ten onrechte
geweigerd om de documenten die
betrekking hebben op adviezen van, en correspondentie
met AKD (als nader aangeduid in
alinea (69)), volledig openbaar te maken.
4.2.3.

De verzoekschriften die door de provincies en de TBO’s
zijn ingediend bij het Ge
recht van de EU.

(78)

In uw besluit heeft uw College geweigerd om de verzoe
kschriften openbaar te maken die
zijn ingediend door de provincies en de TBO’s bij het Gerech
t van de EU tegen de beschik
king van de Europese Commissie van 13 juli 2011.
Hieraan legt u ten grondsiag dat het
processtukken betreft in een flog lopende procedure. Openb
aarrnaking hiervan zou de pro
cespositie van de provincies en de TBO’s schaden en
leiden tot onevenredige benadeling
van de provincies. Gelet daarop hebt u deze docurnenten
geweigerd openbaar te maken op
basis van art. 10 tweede lid onder g Wob.

(79)

De VGG begrijpt niet goed waarorn de procespositie
van de provincies en de TBO’s ge
schaad zou worden door openbaarrnaking van de verzoe
kschrifien. De openbaarmaking
heeft immers geen gevolgen voor de procedure bij
het Gerecht van de EU. Bovendien is al
veel bekend over de argurnentatie van de provincies
en de TBO’s in hun verzoekschrift. Dc
middelen zijn gepubliceerd door bet Gerecht zeif
en zijn dus verkrijgbaar uit openbare
bron. Het College van GS van de provincie Utrech
32
t heeft in zijn besluit op het Wob
verzoek van de VGG ook een document geopenbaard
(genaamd ‘Questions & Answers
Provincies’) waaruit de argumentatie van de provincies
en de TBO’s blijkt (zie onder het
kopje ‘4. Wat houdt dit beroep in’?) (bijlage 2). Nu
de argumenten van de TBO’s en de pro
vincies al (grotendeels) openbaar zijn, geldt een verzwa
arde motiveringsplicht waarorn
openbaarrnaking van de verzoekschriften zou leiden
tot onevenredige benadeling van de
TBO’s en provincies en waarorn dit ook zwaarder
zou moeten wegen dan bet belang van
openbaarmaking. Hieraan is niet voldaan: er is zelfs
in het geheel geen belangenafweging
gemaakt (volstaan wordt met de mededeling dat openba
arrnaking zou leiden tot onevenre
dige benadeling). Naar opvatting van de VGG zou het
belang van openbaarrnaking van de
verzoekschriften ook moeten prevaleren, zeker nu de
inhoud daarvan al (grotendeels) open
—

hebben-te-maken-met-de-staatssteunregels/

Zie bijv. ABRvS 23 juni 2010, AB 2010/274.
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baar is.
(80)

Gelet op het voorgaande heeft uw College eveneens ten onrech
te geweigerd om de ver
zoekschriften die zijn ingediend bij het Gerecht van de EU openba
ar te maken.
4.2.4.

(81)

(82)

Overige documenten (in bet bijzonder: e-mailberichten)

Aan bet slot van uw besluit hebt u een besluit genomen over
de openbaarmaking van ecn
aantal overige documeriten. Het betreft:
(1)

een aantal e-mailberichten als nader gespecificeerd in uw besluit
; en

(2)

e-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d. 12 oktober
en 23 november 201 1.

Hierna geef ik een overzicht van de bezwaargronden
van de VGG omtrent deze documen
ten.
Een aantal e-mailberichten als nader gespecificeerd in uw
besluit

(83)

In uw besluit staat een lijst van e-mailberichten die slechis
gedeeltelijk openbaar zijn ge
rnaakt (dit overzicht begint met ‘e-mailberichten d.d.
20, 22 en 23 september 2011’ en em
digt met ‘e-mailbericht d.d. 5 januari 2012’). Het betreft
enerzijds e-mailberichten inhou
dende correspondentie tussen de provincie(s) en haar advoca
at en anderzijds tussen ambte
naren aangaande de advisering over de juridische positie
van de provincie, de te voeren
(proces)strategie, concepten voor brieven en concepten
van het beroepscbrift bij bet Ge
recht. Aan de weigering tot openbaarmaking van (een
dee! van) deze berichten heeft uw
College het volgende ten grondsiag gelegd:
(1)

Het betreft documenten die zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad die per
soonlijke beleidsopvattingen bevatten (art. 11 Wob).

(2)

Openbaarmaking van de docurnenten zou leiden tot oneven
redige benadeling van
de (proces)positie van de provincie en de TBO’s (art. 10 lid
2 onder g Wob).

(84)

Nu de VGG geen kennis heeft kunnen nemen van de
niet geopenbaarde delen, betwist zij
dat bet persoonlijke beleidsopvattingen en/of informatie
nadelig voor de provincies/TBO’s
betreft.

(85)

Wat betreft de beperking van art. 11 Wob kan hiernaast nog
worden opgemerkt dat uw Col
lege ten onrechte heeft nagelaten te motiveren waarom
geen gebruik kan worden gemaakt
van de bevoegdheid van art. 11 tweede lid 3
Wob. In dit kader zij nogrnaals herhaald dat de
Wob ervan uitgaat dat de overheid de bij haar berustende
informatie in beginsel openbaar
Zie bijv. ABRvS 3 juni 2009, nr. 2008063 13/1/H3, r.o. 2.6.1
en ABRvS 10 november 2010, nr.
200903989/1/H3, r.o. 2.7.1.
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moet maken. Achtergrond hiervan is dat bet voor
burgers rnogelijk moet zijn om besluit
vorming binnen, en handelen door de overheid
te kunnen observeren en controleren. In bet
bijzonder moet het voor de burger mogelijk zijn
om (dernocratische) besluitvorming te
kunnen duiden en doorgronden. Juist waar bet betre
ft het beroep dat de provincies hebberi
ingesteld bij het Gerecht van de EU zijn forse ondu
idelijkhedeii en twijfels ontstaan binnen
de samenleving en bij de achterban van de VGG
in het bijzonder. Immers, de provincics
geven enerzijds het signaal afTBOs en andere parti
culieren gelijk te willen behandelen bij
de ontwikkeling en bet beheer van natuur, maar stell
en anderzijds sarnen met de TBOs be
roep in tegen het oordeel van de Europese Com
missie waaruit die gelijkbereehtiging is
voortgevloeid. Dat staat met elkaar op gespanne
n voet. Volledige openbaarmaking van de
gevraagde documenten kan zowel de onduideli
jkheid die daardoor is gerezen, als de onrust
die daardoor is ontstaan, wegnernen. Dit is ook
in het belang van uw provincie omdat dit
een bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertr
ouwen van particuliere grondeigenaren
in (bet bestuur van) uw provincie
.
(86)

Ten aanzien van de weigeringsgrond van art. 10
lid 2 onder g Wob verwijst de VGG graag
terug naar hetgeen zij daarover hiervoor heef
t opgemerkt, in het bijzonder in de alinea’s
(58) tIm (64) en de alinea’s (74) t/m (76). Meer
specifiek geldt ook bier dat uw College ten
onrechte geen afweging heeft gemaakt tussen ener
zijds bet belang van het voorkomen van
onevenredige benadeling van de provincies (zo
daar uberhaupt sprake van zou zijn) en an
derzijds het belang van het verstrekken van infor
matie (uw College heeft zich ten onrechte
beperkt tot de enkele constatering dat sprake zou
zijn van onevenredige benadeling). Voorts
kan ook bier worden opgernerkt dat al veel infor
matie over de beroepsprocedure openbaar
is, waardoor bet belang van ‘onevenredige bena
deling’ aan gewicht heeft verloren (vgl. ook
alinea (79)).
E-mailberichten d.d. 20 september 2011 en d.d.
12 oktober en 23 november 2011

(87)

Aan bet slot van uw besluit hebt u een beslu
it genomen over de openbaarmaking van e
mailbericbten d.d. 20 september 2011 en d.d.
12 oktober en 23 november 2011. Uw College
heeft deze berichten openbaar gernaakt met uitzo
ndering van de hierin voorkornende namen
en telefoonnuinmers van ambtenaren, met ecu
beroep op bet belang van de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer (ex art. 10 twee
de lid onder e Wob).

(88)

De weigeringsgrond van art. 10 tweede lid onde
r e Wob is relatief van aard. Er moet dus
ecu belangenafweging worden gemaakt tussen
enerzijds bet belang van openbaarmaking en
anderzijds bet belang van de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer. Ten onrechte is
die belangenafweging niet gemaakt. In dit geva
l valt ook moeilijk te begrijpen waarom het
belang van de eerbiediging van de persoonlijke
Ievenssfeer zwaar zou moeten wegen. De
betreffende e-mailberichten betreffen slechts
de uitwissel ing van feitelij ke informatie. Daar
kornt bij dat het niet om privacygevoelige infor
matie gaat; het betreft slechts de nainen van
de betreffende ambtenaren. Niet valt in te zien
waarom de bescberming van hun persoonlij
ke levenssfeer dan zwaarder zou wegen dan
bet belang van de openbaarmaking van hun
namen.
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4.2.5.

(89)

(90)

Specifieke documenten van Drenthe

Hiervoor heb ik een uiteenzetting gegeven van de
gronden van het bezwaar van de VGG
omtrent de documenten met betrekking tot Vakberaad
Grond en de BALG, adviezen van en
correspondentie met AKD advocaten, de verzoekschrif
ten die zijn ingediend bij bet Gerecht
van de EU en een aantal overige documenten. Uw
College heeft hiernaast een besluit ge
nomen over de openbaarmaking van een aanta
l meer specifiek binnen uw provincie aanwe
zige documenten. Hierna zal ik de bezwaargrond
en van de VGG met betrekking tot deze
docurnenten u iteenzetten, voorzover deze docu men
ten niet vol ledig openbaar zij n gemaakt.
Het betreft de volgende documenten:
(1)

Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe
d.d. 22 november 2011: de
openbaamiaking van dit document is gedeeltelijk gewe
igerd op grond van de be
perking voor persoonlijke beleidsopvaltingen ex
art. 11 Wob aismede op basis
van de weigeringsgrond in verband met de onevenre
dige benadeling ex art. 10 lid
2 aanhef en onder g Wob. Hiernaast is de openbaar
making van dit document ge
deeltelijk geweigerd op basis van de weigeringsgro
nd in verband met de persoon
lijke levenssfeer ex art. 10 lid 2 aanhef en onder e
Wob.

(2)

Menio provincie aan AKD d.d. 25 april 2012:
de openbaarmaking van dit docu
ment is geweigerd op grond van de beperking voor
persoonlijke beleidsopvattin
gen ex art. 11 Wob.

Hierna zal ik de bezwaargronden van de VGG met
betrekking tot deze documenten bespre
ken. Hierbij wordt de volgende indeling aangehou
den:
(a)

Beleidsbrief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe
d.d. 22 november (nr. 1 hier
voor).

(b)

Memo provincie aan AKD d.d. 25 april 2012 (nr.
2 hiervoor).

Beleidsbriefaan Gedeputeerde Staten van Drenthe
d.d. 22 november 2011 (nr. I hiervoor)
(91)

(92)

De beleidsbrief heeft uw College besloten gede
eltelijk openbaar te maken. Openbaarma
king heeft u geweigerd voorzover bet gaat om
passages die volgens u voor intern beraad
zijn bestemd en persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten (ex art. 11 Wob). Verder zou
openbaarmaking van voornoemde passages tot onev
enredige benadeling van zowel de pro
vincie Drenthe als de TBO’s leiden (ex art. 10 lid
2 aanhef en onder g Wob). Tot slot legt
uw College aan de weigering tot openbaarmak
ing ten grondsiag dat openbaarmaking niet
zou opwegen tegen de eerbiediging van de perso
onlijke levenssfeer voorzover het de open
baarmaking van de namen van betrokken amb
tenaren betreft (ex art. 10 lid 2 aanhef en on
der e Wob).
Ten aanzien van de passages die uw College gewe
igerd heeft openbaar te maken, omdat
deze volgens u zijn bestemd voor intern beraad
en persoonlijke beleidsopvattingen bevatten
(ex art. 11 Wob), rnerkt de VGG op dat zij daar
van geen kennis heeft kunnen nemen. Bij
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gebreke van die kennis betwist
gen bevatten.

zij

dat de betreffende passages persoonlijke beleidsop
vattin

(93)

In aanvufling daarop rnerkt de VGG op dat uw
College ten onrechte niet, althans onvol
doende heeft geinotiveerd waarom geen gebruik
is gernaakt van de rnogelijkheid om infor
matie te verstrekken in een niet herleidbare vorm
ex art. 11 lid 2 Wob, zodat uw besluit in
zoverre gebrekkig is. De verplichting om te
onderzoeken of openbaarrnaking in geanonimi
seerde vorm rnogelijk is, blijkt ook uit de parle
rnentaire geschiedenis. Nogrnaals zij bier de
hoofdregel herlaad: openbaarmaking staat voor
op en informatie dient te worden verstrekt
indien mogelijk. Zie in dit kader meer uitgebreid
alinea (85) waarnaar kortheidshalve kan
worden verwezen.

(94)

De weigering om de beleidsbrief gedeeltelijk open
baar te maken is naast art. 11 Wob geba
seerd op de weigeringsgrond van art. 10 lid 2
aanhef en onder g Wob. Hieraan legt u ten
grondslag dat openbaarmaking de procespo
sitie van uw Provincie alsrnede van de TBOs
zou schaden. Hiernaast zou de onevenredige
benadeling zijn gelegen in de noodzaak van
bet goed functioneren van het openbaar bestu
ur en de daarrnee sarnenhangende noodzaak
van vertrouwelijkheid van het interne overleg.

(95)

In reactie hierop wordt opgemerkt dat uw Coll
ege bet onevenredige nadeel zo daarvan al
sprake zou zijn niet heeft afgewogen tegen
bet belang van openbaarmaking van de info
r
matie. Dat is een (rnotiverings)gebrek, daar
bet orn een relatieve en niet om een absolute
weigeringsgrond gaat. Zou deze belangenafweg
ing aisnog gemaakt worden, dan moet daar
bij worden nleegewogen dat al veel informati
e bekend is over de beroepsprocedure en de
redenen orn de procedure te starten (zie ook
biervoor in alinea (79)). Dat is een aanwijzing
dat bet belang van openbaarmaking hier zou
moeten prevaleren. Eén en ander is hiervoor al
nader uitgewerkt in de alinea’s (58) tIm (64)
en alinea’s (74) t/m (76), welke als hier her
haald en ingelast kunnen worden beschouwd.
Ten aanzien van uw stelling dat de onevenre
dige benadeling gelegen zou zijn in de nood
zaak van bet goed functioneren van het ope
n
baar bestuur en de daarmee sainenhangende nood
zaak van vertrouwelijkheid van bet inter
ne overleg, rnerkt de VGG op dat uw College
had moeten bezien of openbaarrnaking in ge
anonimiseerde vorm mogelijk is. Zie in dat
kader alinea (85) waarnaar kortheidshalve kan
worden verwezen.
—

(96)

Uw College heeft tot slot geweigerd de in
de beleidsbriefvoorkomende narnen van amb
te
naren openbaar te maken met een beroep op
het belang van de eerbiediging van de persoon
Iijke levenssfeer (ex artikel 10 lid 2 aanhef onde
r e Wob).

(97)

De VGG merkt op dat art. 10 lid 2 aanhef en
onder e Wob geen absolute weigeringsgrond
is. Er moet dus een belangenafweging word
en gemaakt tussen het belang van openbaarma
king van de betreffende informatie enerzijds
en het belang van de eerbiediging van de per
soonlijke levenssfeer anderzijds. Uit de rnoti
vering van uw besluit blijkt niet, aithans on
voldoende dat die afweging is gemaakt. Dat
is een (rnotiverings)gebrek.

(98)

Naar opvatting van de VGG zou de belangena
fweging in bet voordeel moeten uitvallen van
de openbaarmaking van de betreffende nam
en. In dit geval is van belang dat het slechts
om
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namen gaat, welke gegevens nauwelijks priva
cy gevoelig zijn (anders dan bijvoorbeeld
bankrekeninggegevens, privéadressen, etc.). Uit
de jurisprudentie blijkt bovendien dat met
betrekking tot arnbtenaren slechts in beperkte
mate een beroep kan worden gedaan op ecr
biediging van de persoonlijke levenssfeer waar
bet bun beroepshalve functioneren betreft. N
Het betreft hier een beroepshalve functioneren
van ambtenaren; zij waren vanuit bun hoe
danigheid als ambtenaar immers betrokken bij
het intern advies. Niet valt in te zien waarom
de bescherrning van hun persoonlijke leven
ssfeer dan zwaarder zou wegen dan het belan
g
van de openbaarmaking van hun narnen. Zie
ook alinea (55) hiervoor, welke als bier her
haald en ingelast dient te worden beschouwd.
Memo provincie aan AKD d.d. 25 april 2012
(nr. 2 hiervoor)
(99)

Uw College heeft besloten dit document niet
openbaar te maken, omdat bet correspondentic
tussen een advocaat en diens client betreft. Volg
ens u komt derge!ijke correspondentie niet
voor openbaarmaking in aanmerking, ornd
at bet memo is bestemd voor intern beraad, dat
persoonlijke beleidsopvattingen bevat (ex art.
11 lid 1 Wob).

(100)

Uw College volstaat met voorgaande mededeli
ng en heeft niet nader gernotiveerd dat spra
ke is van persoonlijke beleidsopvattingen. De
VGG heeft geen kennis kunnen nemen van
bet memo en betwist bij gebreke van die kenn
is dat bet memo persoonlijke beleidsopvattin
gen bevat.

(101)

In aanvulling daarop rnerkt de VGG op dat
zij niet betwist dat adviezen van, en correspon
dentie met een advocaat over bet algerneen
bestemd kunnen zijn voor intern beraad. Ver
volgens moet ecbter nog we! worden beoordee
ld of de betreffende informatie ook kan wor
den aangemerkt als persoonlijke beleidsopvatti
ngen. Niet gebleken is dat uw College deze
beoordelirig heeft gemaakt. De VGG verwijst
in dit verband ook naar haar opmerkingen
hierover in alinea (72), welke als bier herhaald
en ingelast kunnen worden beschouwd.

ABRvS 14 juli 2004, AB 2004/349.
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5.

CONCLUSIE

Gelet op bet vorenstaande verzoek ik u narnens clien
te orn:
(1)

dit bezwaar gegrond te verkiaren;

(2)

uw besluit d.d. 27juni 2012 te herroepen;

(3)

een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat aisno
g alle gevraagde inforinatic
openbaar wordt gemaakt; en

(4)

de in de bezwaarprocedure door de VGG gemaakte
kosten en nog te makeri kos
ten in verband met de behandeling van dit bezw
aar ex artikel 7:15 Awb te ver
goeden.

Bijiagen:
-

-

Statuten VGG
Document ‘Questions & Answers

—

Provincies’

Bijlage 1

2009

No.

OPRICHTNG

KWI/6007098/ I 0047988.opr

VERENIGING GELIJKBERECHTIGING GRONDBEZITTERS

24-04-2009
4

Fleden, zevenentwrntig april

—

—

tweeduizend negen, verscheen voor mj,
mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:

—

—

mevrouw mr. Stefanie Francis Kwint, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam, Strawinskylaan
200 1, geboren te Amsterdam op dertienjanuari negentienhonderd vierenzeventig,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

—

de heer Oene Oeds Gorter, wonende 8162 PC Epe, Korrenbergweg 5, geboren te Alme
to op negen mel negentienhonderd veertig, gehuwd en houder van een Nederlands pas
poort met nurnmer NMH8OCC48;

2.

de heer Frans Jacob Albert Baron van Verschuer, wonende 4153 RR Beesd, Mariën

waerdt ‘t Klooster 5, geboren te Beesd op elf november negentienhonderd zevenenvijf
tig, gehuwd en houder van een Nedertands paspoort met nummer NR25677L6;
3.

de heer Seger Emmanuel Baron van Voorst tot Voorst, wonende 8055 PM Laag
Zuthem, Grote Hagenweg I, geboren te Zwolle op vijfentwintig december negentien
honderd éénenzestig, gehuwd en houder van een Nederlands paspoort NM9937H9 1.
—----—------

—--—

Votmacliten

.1.

Van voormelde volmachten blijkt ult drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte zullen
wordengehecht.”

—

—

De comparant verklaarde bij dezen een vereniging op te richten waarvoor de volgende statu
ten gelden:

—

Naam en zetel

-----—

—

—

Artiket 1.
I.

De naam van de vereniging luidt:

-----—

Vereniging Getijkberechtiging Grondbezitters.
2.

De vereniging heeft haar zetet te Hoenderloo.

-

Doe1
Artiket2.

De vereniging heeft als doel:
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a.

het uitprocederen van de klacht bij de Europese Comm issie over de door de Nederland
se Staat aan ‘l’erreinbeherende Organisaties verstrekte subsidies voor de aankoop van
grond, met inbegrip van het voeren van beroepsprocedures voor het Gerecht van het
Eerste Aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;
-—

b.

het assisteren van haar leden in administratieve en rechterlijke procedures in Nederland
strekkende tot het verkrijgen van gelijkberechtiging van alle particuliere, zijnde niet tot
de overheid behorende, grondbezitters bij de subsidiering van de aankoop van grond in
het heden en in het verleden;
—

—

c.

—

bet verrichten van andere activiteiten, waaronder bet verwerven van financiële middelen
om de procedure te bekostigen, die dienstbaar zijn om gelijkberechtiging te verkrijgen
voor alle particuliere grondbezitters.

—

Boekjaar
Artikel 3.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig december tweeduizend tien.
-—

Lidmaatschap
Artikel4.

1.

—

—

—-

—

De vereniging kent leden leden A, leden B, leden C, leden D en leden E.
Leden kunnen slechts zijn particuliere grondbezitters, zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen, die:
—

—

—

a.

de doelstelling van de vereniging onderschrijven;

b.

de klacht bij de Europese Commissie hebben ondertekend;
het entreegeld als bedoeld in artikel 7 hebben voldaan;

c.
d.

—

—

—---

—

—

—

zich schriftelijk als lid bij bet bestuur hebben aangemeld en door bet bestuur als lid
zijn toegelaten.
—

—----

—---

—

—-—

Van de toelating blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
—--

2.

Het bestuur bepaalt bij toelating van een lid als bedoeld in de vorige zin tot welke le
dencategorie het desbetreffende lid zal behoren, zuiks aan de hand van de criteria als
in
lid 3 gemeld.
-

—---—

—-—-—

——--------

indien gedurende het lidmaatschap het grondbezit van een lid dusdanig wijzigt dat
hij
onder een andere ledencategorie zou komen te vallen, zal hij dit onverwijid aan het
be-
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—

A
stuur melden.
Het bestuur zal alsdan bepalen tot welke ledencategorie bet lid vervolgens zal behoren.

-

I-let bestuur kan hiertoe ook eigener beweging overgaan, indien bet bestuur langs andere

wegen bekend mocht worden met een verandering in grondbezit als hiervoor gemeld.
3.

a.

Leden A zijn leden die ieder een grondbezit hebben van minder dan éénhonderd
(100) hectare.

b.

Leden B zijn leden die ieder een grondbezit hebben van éénhonderd (100) hectare
tot tweehonderd vijftig (250) hectare.

c.

-

Leden C zijn leden die ieder een grondbezit hebben van tweehonderd vijftig (250)
hectare tot vijflionderd (500) hectare.
---

d.

—---—

Leden D zijn leden die ieder een grondbezit hebben van vijfhonderd (500) hectare

tot éénduizend (1.000) hectare.
e.

—

—

—-------—------------

Leden E zijn leden die ieder een grondbezit hebben van éénduizend (1.000) hectare
en meer.
—

Indien een zodanig grondbezit in gemeenschap toebehoort aan meer eigenaren, zullen
deze één van hen aanwijzen om namens hen lid te worden van de vereniging.
Bij de bepaling tot welke ledencategorie bet desbetreffende lid behoort, zal rekening
worden gehouden met de omvang der gehele gemeensehap.
—

4.

—

Ret lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.
—

—

Artikel5.

I.

2.

Het lidmaatschapeindigt:

—

—--—----——

a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

doorontzetting;

e.

door ontbinding van een lid-rechtspersoon.

—---—

—

—

—----—

—

—--—

—

—

—

—

—----

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen bet einde van
een boekjaar.
—

—

—

Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste vier weken.
-—--

—

—

—

lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt bet lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
—
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Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a.

---—----—--—

-

indien redeljkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
—

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medege
deeld;

c.

3.

-

---—

binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lo
pende boekjaar door bet bestuur worden gedaan:
—

•

—

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een no
vember niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over
het lopende boekjaar heeft voldaan;

•

—

—

—-—

wanneer bet lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
—

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

---—

—

—

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
—

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaat
schap te laten voortduren.
4.

—

—----

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van bet besluit in kennis
stelt, met opgave van de redenen.
—---

—----—-------—

Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
—

--—-—

—

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
—

5.

—

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bij
drage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij bet bestuur anders beslist.

Stibbe

1Donateurs

--

-

Artikcl6.
I.

-—----

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
1-let bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beeindigen.

2.

Donateurs zIjn verplichtjaarlijks aan de vereniging een geIdeljke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3.

Donateurs hebben uitsluitend bet recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.
Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributieslentreegeld

—

—

Artikel 7.
1.

2.

—

—

—

—-—---—

—

—

—

leder lid is entreegeld verschuldigd.

—

a.

het entreegeld voor leden A bedraagt tweehonderd euro (EUR 200,--);

b.

het entreegeld voor leden B bedraagt vierhonderd euro (EUR 400,--);

c.

bet entreegeld voor leden C bedraagt zeshonderd euro (EUR 600,--);

d.

het entreegeld voor leden D bedraagt achthonderd euro (EUR 800,--);

e.

het entreegeld voor leden E bedraagt éénduizend euro (EUR 1.000,--).

——-----

—

leder lid isjaarlijks een contributie verschuldigd.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

—

—

Artikel 8.

1.

—

—

—------

Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van
de vereniging.

—

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3.

—

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene leden
vergadering worden geschorst en ontslagen.

—

—--------—-—---—----

—-

De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4.

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden
daarna tot ontslag heeft besloten.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene leden
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Stibbe

4
5.

Bestuursleden worden benoernd voor een periode van maximaal drie (3)jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgendejaarlijkse
algemene ledenvergaderingen.

—

—

De bestuursleden treden afvolgens een door bet bestuur op te maken rooster.
Len volgens bet rooster aftredend bestuurslid is twee (2) maal onmiddellijk herbenoem
baar.
6.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft
het bestuur niettemin bevoegd.
---

—

Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleg
gen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
—

7.

Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artike
len 11 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.
—

Artikel 9.

—----

—

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur zal de vereniging Federatie Particulier Grondbezit met zetel te en Zeist in
geschreven in het handelsregister onder nummer 40483072 infomieren over de belang

—

—-—

rijkste ontwikkelingen betreffende de klachtprocedure bij de Europese Commissie zoals
omschreven in artikel 2.
—

3.

—

Het bestuur is, doch slechts met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, be
voegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ver
eniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10.

—--—-—

—

—----—

1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wet de secretaris tezamen met de penningmeester.

---

-

Algemene ledenvet-gaderingen
Artikel 11.

—--—-

—

—

-_

—

—

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging sta
tutair is gevestigd.
—----—-—

Artikel 12.

I.

—-——--—---

—

—

—-—

—

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de
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donateurs aismede degenen, die daartoe door het bestuur en/olde algemene ledenverga
dering’zijnuitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ziJn schorsing
wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2.

Met uitzondering van een geschorst lid beeR leder lid ten minste één stem in de algeme
ne ledenvergadering, en wel als volgt:

-—

—

a.

Lcden A hebben iederéén (I) stem;

b.

Leden B hebben ieder twee (2) sternrnen;

c.

Leden C hebben ieder drie (3) stemmen;

d.

Leden D hebben ieder vier (4) stemmen;

e.

Leden E hebben ieder vijf(5) stemmen.

—

—

—---—

-----

-—

—

—---

—

—

leder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht ver
lenen tot het uitbrengen van zijn stern.

—

—

—

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook at zijn zij niet in vergade
ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een

besluit van de algemene ledenvergadering.

—

—

—

Dit bestuit kan ook schnftelijk tot stand kornen.

4.

—

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.

5.

AlIe besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

—

—

Bij staking van stemnien over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

—

—

—-----

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meer

derheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
—-------——--

Artikel 13.

---

—

—

—

—

—

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwe
zigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
2.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zeif in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
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—

uitslag van een stemming, is beslissend.
I Ietzelfde geldt voor de inhoud van cen genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juist
heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
de vergadering of, indien de oorspronketijke stemming niet hoofdelijk ot’schriftelijk ge
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem
ming.
3.

—

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene tedenvergadering
vastgesteld en ten btijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.

4.

—

—

Het bestuur kan ten blijke van de door de algemene tedenvergadering genomen beslui
ten een besluitenlijst opmaken van de ter vergadering genolnen besluiten.
Een zodanige besluitentijst wordt door de voorzitter en de secretaris van de desbetref
fende vergadering ondertekend.

Artikel 14.

—

—

—

—------------—

—--—

—----

—

Het boekjaar van de vereniging is gelgk ann het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wet binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze term ijn door de at
gemene tedenvergadering.

——

—----—

—

—

In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverstag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over h gevoerde beleid.
Het tegt de batans en de staat van baten en tasten met een toelichting (de jaarrekening’)
ter goedkeuring ann de algemene ledenvergadering over.

-

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursteden, ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen metdmg ge
—----

—-----—

—

maakt.

—

—

—

—--—

Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamentijke bestuur
ders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2.

Wordt omtrent de getrouwheid van de jaarrekening aan de atgemene ledenvergadering

Stibbe

niet overgelegd een verkiaring alkoinstig van een accountant als bedoel
d in artikel
2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergade
ring, jaarlijks,
een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuu
r mogen uitma
ken.
—

3.

I-let bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderz
oek alle door
haar gevraagde inlichtingen te versehaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te to
nen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De cornmissie onderzoekt de in lid I en lid 3 bedoelde stukken.
—

4.

—

5.

Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekho
udkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige
doen bijstaan.
De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering vers)ag van haar
bevindingen
uit.

6.

—

-_-----------

Dejaarrekening wordt vastgesteld door de algernene ledenvergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van dejaarrekening aan de orde is gewee
-—

—

st, zal aan de
algemene ledenvergadering bet voorstel worden gedaan om dechar
ge te verlenen aan de
bestuurders voor bet door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde
beleid voorzover
van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene ledenvergade
ring meldingen
zijn gedaan.
—

—----

Artikel 15.

—

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepe
n zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.

Op schriftehjk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemge
rechtigde leden
is bet bestuur verplicht tot bet bijeenroepen van een algemene ledenvergade
ring, te hou
den binnen vier weken na indiening van bet verzoek.
Indien aari bet verzoek binnen veertien dagen geen gevoig wordt
gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergade
ring overgaan op de
wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in
ten minste [éénj lande
—-------

Iijk verspreid dagblad.

—---—

—

—---------_

De verzoekers kunnen aisdan anderen dan bestuursleden belaste met
n
de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
----—---------—---

3.

-_

—

Dc bijeenroeping van de algernene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijk mede
deling aan de stemgerechtigden op een termün van ten minste zeven
dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen verniel
d.
--------

-_

Stibbe

Statutenwijziging

-—-—

-—---

.

Artikel 16.

1.

-—

—

—

—

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijaiging van de
statuten zal worden voorgesteld.

2.

—

—

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
—

—

stemmen.

4.

—----—

—

—

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opge
maakt.
—

leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Het bepaalde in de leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenver

--

5.

gadering aBe stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd z!jn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genornen.
6.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijzi
ging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging Lui
den, neer te leggen ten kantore van het handeisregister.
—

Ontbinding en vereffening

—

Artikel 17.

—

—

—

—

I.

Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstigetoepassing op een
besluit van de algemene lederivergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.

Dc algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de be
stemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel

van

de

-------—-—---—-—---vereniging.

—

—

—

3.

Dc vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene ledenvergadering bij haar
besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst.

4.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dii tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
—

—

Stibbe

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mogelijk van
kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen
aan de vereffenaar bekende baten
meer aanweZig zijn.
—

5.

—

6.

—

Dc boeken en bescheiden van de ontbonden verenig
ing moeten worden bewaard gedu
rende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodani
g is aangewezen.
Reglementen
—

—

—

Artikel 18.

—

—
—

—------

I.

De algemene ledenvergadering kan één of meer reglem
enten vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door
deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig
zijn met de wet of met deze
statuten.

—---

—

—---

3.

—

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel
16 leden I, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
—

Slotbepaling

—

Artikel 19.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de verenig
ing alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opge
dragen.
Slotverklaring

—----—

—------

Tenslotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe alle sub I tot en
met 3 genoemde oprichters.
Zij benoemen als eerste bestuursleden:
—

—-—

—

—

a.

de heer 0.0. Gorter voomoemd als voorzitter;
b. de heer S.E. Baron van Voorst tot Voorst voomo
emd als secretaris;
c. de heer F.J.A. Baron van Versehuer voornoemd
als penningmeester.
Zij zuilen de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester onderling verdelen.
Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoo
n zakelijk meegedeeld en toegelicht.
De verschenen pet-soon verklaarde geen volledige
voorlezing te verlangen, van de inhoud
—

—

Stibbe

van de akte te hebben kennisgenomen en daurmee in
te stemmen.
Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmid
dellijk daama ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris, om
V24.t
-4-t-I-ti.i

—-

Stibbe

QUESTIONS & ANSWERS

-

Provincies

1. Wat betokont hot Beslult van 13Ju11
2011 van do Europose Commissle
voor do Provinclos?
Nederland heeft in 201.0 een
oritwerp Subsidieregeling
‘SubsldloregoIlng) bIJ de Europese
Grondaankoop EHS (hiema:
Commissie gemeld ten behoeve
Nederland was (en is) van men
van de rechtszekerheld.
ing dat de Subsidieregeling
geen staatssteun betreft, omd
natuurbeheerders geen ondemem
at
ingen zijn en de Subsidleregeli
ng geen voordeel verstrekt aan
begunstlgde natuurbeheerders. De
de
Provincies ondersteunen dit stand
aanmeldlng heeft de Europese Com
punt. Naar aarileidtng van de
missie op 13 juli 201.1 een
Besiult genomen. Daarln heef
Europese Commissle geooneeId
t de
dat de Subsidieregeling staatsst
eun beheist en tevens geoordee
dat bet geoorloofde staatssteun
id
betreft. Het is Nederland dus
toegestaan om subsidies te
verstrekken aan natuurbeheerders
op grond van de Subsidieregeling.
Het Besluit heeft positieve en nega
tleve gevoigen voor de Provincie
s.
Het Besluit is in de eerste plaats
een positlef besluit, omdat het
de Provincies de mogeiijkhejd
am een subsidieregeling aan te
biedt
nemen die bet mogelijk maak
ondersteunen bij de verwerving van
t om natuurbeheerders te
terreinen bestemd voor natu
ur. Doze subsidleregeling is
belarig voar de voltooling van de
van
Ecologische HoofdStructuur (EHS
) in Nederland en daarmee voor
het behoud van natuur in Nederland
.
In de tweede plaats bevat het Besl
uit een belangrijke bedreiging. De
hierin immers dat natuurbeheerders
Europese Commissie oordeelt
de Werking van de Europese lJnIe ondernemingen in de zin van artikel 107 lId 1 Verdrag inzak
(hiema: “VWEU’) zijn. Hierblj
e
maakt de Europese Commiss
geen onderscheid tussen natu
le
urbeheerders die natuurbeheer
als nevenactlviteit hebben
natuurbeheerders die hiervan hun
en
uitsluiteride activiteit maken,
alleen dat de ondersteuning van
zoais TBO’s. Dit betekent niet
natuurbeheerders bij de aankoop,
natuurgebieden in de toekomst geto
innctitlng en bet beheer van
etst zal moeten worden aan de
staatssteunregeis, rnaar teven
dat er onzekerheld bestaat over de
s
rechtmatigheid van reeds verle
ende ondersteuning aan TBO
en andere natuurbeheerders.
’s
2. Wat is do aanleidlng voor do Prov
incies em beroep blj hot Gerecht
tegen hot Besluit?
van do Europeso Unie In to steli
en

De Europese Commissie oordeelt
in bet Besluit dat subsidies
natuurterreinen geoorloofde staat
voor de verwerving van
ssteun zijn. De Provincies kunn
en zich met dit aordeei
verenigen.
niet
In de eerste plaats zijn de Provlnde
s van mening dat natuurbeheer
ders (particulieren, Stichtinge
en Verenigingen) die voidoen aan
n
de elsen van de bij de Europese
Subsidleregeling voor grondverwerv
Commissie gemelde ontwerp
ing EHS geen ondememingen
zijn. In de tweede plaats
de Provinces dat subsidies die op
menen
basis van de genielde subsidier
egeling zouden warden verst
aan de ontvangende natuurbeheer
rekt
der geen voordeei verleend.
De vaorwaarden waaronde
subsidies warden verstrekt zIJn imm
r de
ers zodanig streng en beperken
d, dat (eder voordeel voor de
ontvanger is uitgesloten. De kwaiifica
tie van de gemelde ontwerp
Subsidleregeling als staatsst
Ieidt tot verregaande en onwense
eun
lijke administratleve verpllcbt
lngen
de natuurbeheerders. Om die rede
n hebben de Provincies besloten voor zowel de Provincies ais
beroep in te stellen tegen bet
Besiult.
Het Besiuit bevat daamaast eon
belangrijke bedreiging, omdat
bet Besluit, als de redenering
de Europese ammissie kiopt, ertoe
van
aanleidlng kan geven dat de
natuurbeheerders in bet verle
antvangen ondersteuning voor de
den
verwerving van natuurterrelnen
zullen moeten terugbetalen
de Nederlandse overheden. Doze bedr
aan
eiging is bovendien zeer reêel
ais gevolg van de kiacht van
de VGG bij de Europese Com
missie. Indien bet Gerecht
zou oordelen dat Nederland
natuurbeheerders geen ondememinge
se
n zijn, zou deze bedreigin
g evoneens van de baan zijn.
dat geval zou de basis onder de voom
In
aamste kiacht van de VGG
ontvallen, te weten de bewering
dat de TOO’s ondernemlngen in de
zin van artikel 107 lId 1 VWEU zijn.
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3. Wat b.ogen do Pravinclos to berolkon
met dit beop?

De Provincies beogen de (gedeeltelejke
)
van natuurbeheerders ten beho nletlgverklarlng van bet 8esiult, omdat prlmair subsldièrlng
eve van grondverwerving,
natuurbescherrnlngsorganisatles en
subsidlair subsidiering van
meer subsidiair subsldlerlng van
geen staatssteun In de zin van artik
terreinbeherende organisatles,
el 107 ltd 1 VwEU Is.
4. Wat houdt dit boroep in?
De Provincies beogen de (gedeeiteiijke
) nletigverklaring van het Besl
van natuurbeheerders ten
uit, omdat primair subsldIëring
behoeve van grondverwervlng,
natuurbescherrningsorganisaties
subsidlair subsidiering van
en meer subsidlair subsldlèrlng
van terreinbeherende organisat
geen staatssteun In de zin van
ies,
artlkel 107 lId 1 VwEU Is.
ZlJ zijn ten eerste van oordeel
dat de begunst,gde natuurbeheer
ders geen ondernemingen
aithans ondememingen zijn
zijn,
voor zover zij natuurterrelnen
op basis van de subsidieregeli
verwerven. De subsldieregeflng
ng
siult Immers economische activ
itelten tilt. Ten tweede, indle
voor zover het pnmaire standpunt
n
en
zou
ward
en
verw
orpen, zijn de Provincles van
natuurbeschermingsorganisatles
oordeel dat
geen ondememingen zijn, zoda
t bet verstrekken van subsidie
basis van de aangemeide Subsidier
op
egeling aan hen geen staatste
un belielst. Ten derde, Indlen
voor zover bet primaire en subs
en
tdlalre standpunt zou warden
verworpen, zijn de Provindes
oordeel dat terreinbeherende orga
van
nisaties geen ondernemingen
zijn, zodat het verstrekken van
subsidle op basis van de aangemel
de subsidieregeiing aan hen
geen
betwisten de Provinces dat de
staatsteun beheist. Voorts
aangemetde subsidleregeilng
leidt tot bevoordeflng van
natuurbeheerders, aithans natuurbe
de
schermlngsorganisatfes, aitha
ns terreinbeherende organisaties.
De Europese Commissle heeft bove
ndlen verzulmd de vierde
Aitm
passen. Deze voorwaarde houdt
ark-voorwaarde Juist toe te
in dat de voor het verrichten
van
economlsch belang noodzakelijke
compensatle moet warden vastg een dlenst van algemeen
kosten die een gemiddelde,
esteld aan de hand van de
goed beheerde onderneming
zou hebben gemaakt om
verplkhtingen uit te voeren.
die
Dc Provirtdes zijn van men
Grondverwervlng aan deze voor
ing dat de subsidieregeling
waarde voldoet. De Europese
Commissie heeft daarnaast
onjuiste gronden geoordeeId dat
op
de aangemelde subsidleregeling
bet lnterstatelljk handelsverkee
bemnvloedt,: aangezlen Nederland
r
se overheden enkel Nede
rlandse natuurgebieden hebb
gesteund. Ten slotte heeft de
en
Europese Commissle bet Besl
uit onvoldoende en ondeugde
gemotlveerd. Daardoor heeft de
lijk
Europese Commlssle de verp
liditing die op haar rust ult
van artikel 296 lid 2 VwEU geschond
hoofde
en.
5. Wat betekent dit beroep voor lope
nde on toekonistige projecten?
Het beroep tegen bet Bestuit scho
rst de werking van bet Besi
subsldidring van de verwerving van
uit niet. Het Besluit maak
t
natuurterrelnen flu mogelijk.
momenteel op de wijze waarop de
De Provinces beraden zich
subsidleregeling kan warden
geimpiementeerd. Een deel van
Provincles heeft dit Inmiddels al geda
de
an.
6. Wat houdt de klacht blj de Europes.
Conimissie in?
De VGG heeft bij de Europese Com
missie een kiacht ingedlend,
inhoudende dat de Nederland
Staat en Provincles aan de TBO
se
’s onrectitmatige staatssteun
onrechtmatlge staatssteun zou besta
zouden hebben verieend. De
an tilt bet verstrekken van
subsidies voor de verwerving
natuurterrelnen op basis van de
van
zogenaamde PNB-regeiing (sub
sidieregeling voor aankopen
natuur ten behoeve van Vereniglng
van
Natuurmonumenten en de 12
1993).
Provinciale t.andschappen sind
s
7. Wat kunnen do gevolgen zijn van do
Mache NJ do Europese Commiss
lo?
Indien de Europese Commissie
de kiactit van de VGG zou hono
reren, dan zou dat ertoe kunr
ieiden dat de Europese Commiss
ien
ie Nederland opdraagt om
onrechtmatig verleende staa
terug te vorderen.
tssteun
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Indlen de Europe5e Commissle
een terugvorderingsbevel zou algev
en en de Nederlandse
overheden zouden de (beweerdeUjk
) onrechtmatlg verstrekte verwervin
gssubsdles terugvorderen,
dan zou dat verstrekkende gevoigen
hebben Het zou desastreuze gevo
lgen hebben voor het
behoud van natuur in Nederland, omd
at de beheer van tienduizenden
hectares bestaande natuur
onzeker zou worden. De sinds de
Tweede Wereldoortog zorgvuld
lg opgebouwde Nederiandse
natuurbeschernilng en de resultaten
daarvan zou daarmee bovendien
te grabbel worden gegoold.
8. Wat btekont do klacht voor lopende en
toekomsUge projecten?
De kiacht heeft betrekklng op het verle
den, niet op de toekomst. Het Besl
ult heeft betrekking op de
toekomst en dat staat het subs
ldlèren van de verwerving
van natuurterrelnen door
natuurbeheerders toe. Dc Provincie
s beraden zich nog op de mogelijkhede
n die het Besluit biedt.
9. Hobbon do Pv(ncioe contacten met do
VGG?
tDe Provincies hebben getracht om in cont
act te treden met de VGG om te beki
het mogelljk zou zijn partijen met elkaa
jken of
r te verzoenen. Tot op heden weig
ert de VGG
een gesprek om tot een reëie opiossing
te komen.
10. Staat flu aUes stlI?

Nee. De Provincies onderzoeken mom
enteel op welke wijze de iopende
mogelijk afgewikkeid kunnen warden.
verplichtlngen zo goed
Hierbij is maatwerk nodig. Nada
Ecolagische Hoofdstructuur een feit
t de herijklng van de
Is, media najaar 2012, zal er meer
duidelljkheid zijn hoe de
Provincies het natuurbeleid verder gesta
ite wiflen geven.
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