
Stibbe Amsterdam Brussels Luxembourg London New York Dubai

Aangetekend mr. A.W. Bos
advocaatAan Gedeputcercie Staten van de

provincie Friesland Advocaten en notarissen
lay. drs. R.R. de Jong Strawinskylaan 2001

Postbus 20120 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam

89001IM Leeuwarden Nederland
T +31 20546 02 01
F +31 205460710

arwin.bos@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref

CKIAB 1023079-12845485
Ow ref.
00983815
Datum

3OjuIi 2012

lict verstrekken van aankoopsubsidies en het doorleveren van gronden aan Staatsbosbc
lice r

Geacht College,

Namens cliente, de Vereniging Gelijkberecbtiging Grondbezitters (VGG), breng ik graag bet vol
gende onder uw aandacht. Zoals u bekend zal zijn, heeft de VGG uw provincie bij brief van 2 sep
tember 2011 gesommeerd om per direct te stoppen met de verstrekking van aankoopsubsidies onder
de destijds geldende — discriminatoire — aankoopsubsidieregeling en de doorlevering van gronden
om niet of onder de marktprijs aan de zgn. Terreinbeherende Organisaties (TBO’s).1 Aanleiding
voor deze sommatie was een beschikking van de Europese Comm issie van 13 juli 2011 waaruit
bleek dat deze steunmaatregelen vallen aan te merken als staatssteun, welke staatssteun ten onrech
te niet is gemeld bij de Europese Commissie. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat uw provincie bij
brief van 8 december 2011 heeft bevestigd te zullen stoppen met de verstrekking van aankoopsub
sidies onder de oude aankoopsubsidieregeling, en de doorlevering van gronden orn niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s. Bij brief van 20januari 2012 schreef ik u dat de VGG en haar leden ver
heugd zijn over deze stap omdat dit een belangrijke rnijlpaal is in bet streven van de VGG naar ge
lij kberecbtiging van particul iere grondbezitters in Nederland.

Gelet op bet voorgaande gaat de VGG ervan uit dat de TBO’s — in bet bijzonder de Vereniging Na
tuurmonumenten en de Provinciale Landschappen — sinds het begin van dit jaar niet meer worden
bevoordeeld ten opzichte van andere particuliere grondeigenaren. Dit is voor de leden van de VGG
van belang oindat zij door deze bevoordeling in hun marktpositie worden geschaad. In dit kader is
relevant dat de Staatssecretaris van Economiscbe Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&1) bij brief
van 20jul11 2012 de Tweede Kamer heeft geInformeerd over de gevolgen voor Staatsbosbebeer van
de decentrajjsatie van het natuurbeheer naar uw provincies.2Blijkens deze brief zal Staatsbosbeheer

‘Eerder deed de VGG dit overigens al bij brief van 18 mei 2009.

2 Ka,nerstukken 112011-2012,29659, nr. 84.
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hicrdoor ccii vcrgelijkbarc positic kiijgcn als particulierc tcrrcinbchccrdcrs. Mccr in hct bijzondcr
kondigt de Staatssccrctaris aan dat Staatsbosbchcer zicli mccr zal gaan oriciitcicn op dc markt en
‘ondcrncmcnd’ zal gaan wordcn teneinde cen groterc financiëlc bijdragc uit de private hock le reali—
scrcn. [)c VGG bcgript hicruit dat Slaatsbosbcheer in de tockomst (op groicre schaal) commcrciëlc
activitciten zal gaan ontplooien. 1)it hecil tot gevoig dat Staatsbosbchccr (meer dan voorhcen) in
concurrentic zal gaan tredcn met dc partijcn die actief zijn op het gchicd van natuurontwikkcling en
—bchccr, waarondcr de TBOs en andere parliculicrc grondbcziuers.

Nu Staatsbosbchecr (mccr dan voorhcen) commcrciëlc activitciten gaat ontplooicn en in dat kader
(sterker) de concurrentie zal aangaan met andere marktpartijcn, valt Staatsbosbeheer — evenals de
TBO’s — aan te mcrkcn als ‘onderneming’ waarop dc Europcse staatsstcunrcgcls van toepassing zijn.
Geict daarop kan uw provmcie ook aan Staatsbosbchcer geen aankoopsubsidies verstrekken onder
de oude aankoopsubsidiercgcling en gronden doorlcvcrcn om nict of onder de marktprijs. Dat zou
immcrs evcnzecr onrcchtmalige staatssteun oplcvcrcn.

In voornoemdc Kamerbrief van de Staatssecretaris staat dat Staatsbosbeheer in dezelfde positie zal
komen als dc andcrc particuliere terreinbchccrdcrs en dat de linancicring van Staatsbosbeheer op
basis van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zal plaatsvinden. Gelet daarop gaat de VGG er graag
vanuit dat uw provincie ook aan Staatsbosbehccr geen aankoopsubsidics onder de oude subsidiere
geling zal verstrekken of gronden zal doorleveren orn niet of onder de marktprijs. Indien dat onver
hoopt anders is dan verzock ik u om mij daarvan per ommegaande in kennis te stellen.

Een afschrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die,
naar ik aarincem, uw provincie in dezen nog steeds adviseert.
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