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Bijtagen

Onderwerp

Vordering tot moratorium doorlevering gronden aan TBO’s om niet of onder de
marktprijs aismede bij niet gevoig geven daaraan betrekken in kort geding

Geachte heer Bos,

Naar aanleiding van uw brief van 30 december 2011 en in vervoig op onze brief van 13 december
2011 bericht 1k u namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland als volgt.
De provincie Zuid-Holland levert geen gronden om niet of onder de marktprijs door aan TBO’s (in het
bijzonder de Vereniging Natuurmonumenten en de zogenaamde provinciale Landschappen).
Mocht de provincie, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen aan particuliere
terreinbeheerders (waaronder, maar niet uitsluitend, leden van de VGG of TBO’s), dan zal de provincie
de op dat moment geldende staatssteunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende
vrijstellingen, de mededeling grondverkoop of door de Europese Commissie goedgekeurde
steunmaatregelen, in acht nemen.

Bezoekadres

Met deze toezegging is de provincie volledig aan de essentie van uw concept dagvaarding, dat het
verlenen van staatssteun in strijd met de staatssteunregels voorkomen moet worden, tegemoet
gekomen en heeft de VGG geen enkel belang bij het door haar aangekondigde kort geding. Mocht de
VGG desondanks voornemens blijven haar kort geding voort te zetten, dan verzoek 1k u mij dat te laten
weten en mu daarbij tevens in de gelegenheid te stellen om de verhinderdata van de zijde van de
provincie op te geven.
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Hoogachtend,

Tram 9 en bus 65

stoppen bij het

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

provinciehuis. Vanaf

namens deze,

station Den Haag CS is
het lien minuten open.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.
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