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Boekjaarsubsidies onder de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland

Geacht College,

Vanaf september vorig jaar heeft cliënte de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG)
veelvuldig met uw College gecorrespondeerd over de stopzetting van de verstrekking van onrecht
matige staatssteun aan de zgn. Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) in de vorm van aankoopsub
sidies en de doorlevering van gronden. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat uw College bij brief
van 17 januari 2012 hebt bevestigd dergelijke steun niet meer te zullen verlenen. Bij brief van 20
januari 2012 heeft de VGG aangegeven verheugd te zijn over deze rnijlpaal in haar streven naar ge
lijkberechtiging van particuliere grondbezitters in Nederland.

Zoals u zult begrijpen, is bet voor de VGG van belang dat de TBO’s ook niet op andere wijze wor
den bevoordeeld ten opzichte van andere particuliere grondbezitters. Recent werd de VGG er echter
op geattendeerd dat binnen uw provincie mogelijk op exciusieve basis zogenaamde ‘boekjaarsubsi
dies’ worden verstrekt aan de TBOs, onder meer voor zakelijke lasten en voor een tegernoetkorning
in kosten als algernene terreinvoorzieningen, recreatievoorzieningen, extern beheer, etc. Het wette
lijk kader hiervoor wordt gevormd door de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland. Uit
artikel 25 van deze Subsidieregeling volgt dat voornoernde boekjaarsubsidies slechts worden ver
strekt voor gronden die in bet verleden met een aankoopsubsidie zijn verworven. Nu andere particu
lieren dan de TBO’s nimmer in aanmerking kwarnen voor een aankoopsubsidie, is daarmee gegeven
dat de boekjaarsubsidies eveneens slechts op exciusieve basis worden verstrekt aan de TBO’s. Ook
deze subsidieregeling staat derhalve haaks op het uitgangspunt van gelijkberechtiging.

Voorzover de VGG kan nagaan, is de regeling voor de verstrekking van boekjaarsubsidies evenmin
vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (net zoals dat dus bij de aankoop
subsidieregeling het geval was). Dit zou betekenen dat ook de boekjaarsubsidieregeling valt aan te
merken als onrechtrnatige steunmaatregel. Als dit correct is dan verzoekt en voorzover nodig som
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meert do VGG uw College bij dozen om binnen vier weken vanaiheden te bevesligen dat ook dezc
steunmaatregel per direct zal worden stopgezet.

md ion uw College van opvatting zou zijn dat de verstrekking van boekjaarsubsidies geen onrecht
inatige slaatssteun oplcvcrt, dan verzoekt de VGG u om binnen vier weken vanaf heden dit stand-
punt schriftelijk te onderbouwen en haar de bewijsmiddelen toe te sturen die benodigd zijn orn dit
to kunnen controleren.

Dc VGG ziet uit naar uw reactie.
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