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I-let verstrekken van aankoopsubsidies en het doorleveren van gronden aan Staatsbosbe
heer
Geacht College,
Namens clinte, de Vereniging Gelijkberecbtiging Grondbezitters (VGG), breng ik graag het vol
gende onder uw aandacht. Zoals u bekend zal zijn, beeft 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. TelTeinbeherende Organisaties (TBO’s).
1 Aanleiding
voor deze sommatie was een bescbikking van de Europese Commissie 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
brieven van 2 november 2011 en l7januari 2012 heeft bevestigd te zullen stoppen met de verstrek
king van aankoopsubsidies onder de oude aankoopsubsidieregeling, respectievelijk de doorlevering
van gronden om niet of onder de inarktprijs aan de TBO’s. Bij brief van 2Ojanuari 2012 schreefik u
dat de VGG en haar leden verheugd zijn over deze stap omdat dit een beLangrijke mijlpaal is in bet
streven van de VGG naar gelijkberechtiging van particuliere 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 bet begin van dit jaar niet meer worden
bevoordeeld ten opzichte van andere particuliere grondeigenaren. Dit is voor de leden van de VGG
van belang omdat zij door deze bevoordeling in hun marktpositie worden geschaad. In dit kader is
relevant dat de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bij brief
van 20juni 2012 de Tweede Kamer heeft geInforrneerd over de gevolgen voor Staatsbosbeheer van
de decentralisatie van bet natuurbeheer naar uw provincies.
2 Blijkens deze brief zal Staatsbosbeheer
—

—

‘Eerder deed de VGG dit overigens al bij brief van 18 mei 2009.
2
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hierdoor een vcrgelijkbare positie krijgcn als particuliere lerreinbeheerders. Meer in het bijzondcr
kondigi dc Staatssccretaris aan dat Staatsbosbchccr zich meer zal gaan orintcrcn op de markt en
‘ondcrnemcnd’ zal gaan worden teneinde cen grotere financiële bijdragc nit de private hock te reali
seren. Dc VGG begrijpt hieruit dat Staatsbosbehecr in de tockomst (op grotcrc schaal) commerciiIc
activiteiten zal gaan ontplooien. Dit heeft tot gcvolg dat Staaisbosbehecr (mecr dan voorheen) in
concurrentie zal gaan treden met de partijen die aclicCzijn op het gcbicd van natuurontwikkeling en
—beheer, waarondcr de TBO’s en andere particuliere grondbeziltcrs.
Nu Staatsbosbehecr (meer dan voorheen) commcrciëlc acliviteiten gaat ontplooien en in dat kader

(sterker) de concurrentie zal aangaan met andere marktpartijen, valt Staatsbosbehcer evenals de
TBO’s aan Ic merken als ‘onderneming’ waarop de Europese staatssteunrcgels van toepassing zijn.
Gelet daarop kan uw provincie ook aan Staatsbosbeheer geen aankoopsubsidies verstrekken onder
de oude aankoopsubsidieregeling en gronden doorleveren om niet of ondcr de marktprjs. Dat zou
immers evenzeer onrechtmatige staatssteun opleveren.
—

—

In voornoemde Kamerbrief van de Staatssecretaris staat dat Staatsbosbeheer in dezelfde positie zal
komcn als de andere particuliere terreinbeheerders en dat de financiering van Staatsbosbehecr op
basis van ‘gclijke monniken, gelijke kappen’ zal plaatsvinden. Geict daarop gaat de VGG er graag
vanuit dat uw provincie ook aan Staatsbosbeheer geen aankoopsubsidies onder de oude subsidicre
geling zal verstrekken of gronden zal doorleveren om niet of onder de marktprijs. Indien dat onver
hoopt anders is dan verzoek ik u om mij daarvan per ommegaande in kennis te stellen.
Een afschriFt van deze brief zend ik ter informatie aan rnr. Van Nuland van AKD Advocaten die,
naar ik aanneern, uw provincie in dezen nog steeds adviseert.
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