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Uw brief van 28 december 2011
Excelientie,

in reactie op onze brief van 14 november 2011 geeft u in uw brief van 28 december 2011 aan dat
nocb bet Rijk, noch bet Bureau Beheer Landbouwgronden of Staatsbosbeheer in opdracht van bet
Rij k, gronden zu I len doorleveren aan Terreinbeherende Natuurbescherm ingsorgan isaties om n jet of
onder de marktprijs. Er van uitgaande dat het Rijk en voornoemde aan haar gelieerde recbtsperso
nen ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zullen bandelen, ziet de VGG vooraisnog geen aanlei
ding om haar kort geding tegen de Staat door te zetten. Vanzelfsprekend komt djt anders te liggen
zodra de VGG signalen zou ontvangen dat bet Rijk toch flog grondtransacties verricht in strijd met
bet staatssteunrecht.
Met de brief van 28 december 2011 en uw eerdere brief van 21 november 2011 is de Staat tegemoet
gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011 en
eerder a! in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat de Staat een moratorium zou af
kondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude discrirninatoire aankoopsub
sidieregeling en op de doorlevering van gronden orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Ook
alle provincies (met uitzondering van Flevoland) hebben de afgelopen dagen een dergelijk morato
rium afgekondigd. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechti
ging van particuliere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.
—

—

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat het naar haar opvatting in het belang van alle betrok
kenen zou zijn als u baar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
het Rijk en de aan haar gelieerde rechtspersonen met een TBO. Ret Rijk kan dan narnelijk vooraf
toelichten welke overwegingen aan een voorgenomen transactie ten grondsiag liggen, terwiji de
VGG dan vooraf deze transactie kan beoordelen. Dit maakt een eventueel verschil van inzicht in
een vroeg stadium duidelijk en voorkomt dat de VGG uit het veld van de transactie verneemt en
dan, mogelijk door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwiji een bete
re communicatie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw Ministerie graag in
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overweging om als vasto boleidslijn to hantoron dat do VGG VOOrat wordt ‘goIntbrmeerd’ over
grondtransacties met T[30s. Graag verneem ik oF u zich daarin kaii vinden.
Los van hot voorgaande, restoert nog wel hot prohicem vaii do onrcchtmatige staatssteun die in hot
vorleden is verleend aan do TBO’s (zeus nog na do sommaliobrici van de VGG van 18 mei 2009) in
do vorm van aankoopsubsidies on grondvcrkopcn onder do marktprijs. Zoals LI zult begrijpen, is met
voornocmde ontwikkelingen voor die problematick nog geen oplossing geboden. Dc VGG betreurt
dit en meent dat met de thans boreikte mijlpaal ook op dit punt eon oplossing moet kunnen worden
boreikt, waarbij hot gezien de rol van het ministerie van EL&I in bet verleden in de rede Iigt dat dit
gecoordineerd wordt vanuit hot Rijk (uw ministerie).
Op donderdag 26 januari 2012 hoefi hot bostuur van de VGG met LI eon afspraak om over bet on
derhavige dossier te spreken. Naar de VGG aanneernt, komt hot voorgaande daarbij aan do orde.
Tevons zou hot bestuur dan nog graag met u zijn zorgon bespreken over do nieuwe aankoopsubsi
dieregoling, tegen welke regeling do VGG (lorse) bodenkingen heeft. Doze bodenkingon komon or
in de kern op noor dat do nieuwe aankoopsubsidioregeling door hot gebruik van arbitraire criteria
(potentioel) do mogelijkheid biedt om do TBO’s in do praktijk ausnog to bevoordolon, terwiji doze
niouwe rogoling bovondion ovorbodig is gelet op andere bostaande subsidiemogolijkheden (zoals do
subsidies voor functievorandering on inrichting die zijn opgonomen in do Subsidiorogeling Natuur
en Landschapsbeheer).
Hot bestuur van do VGG ziet uit naar eon goede bijoenkomst.
Hooachtend
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