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Onderwerp Stibbe Advocaten en Notarissen — Verzoek reactie inzake
kortgeding doorlevering van gronden om niet of onder
marktprijs aan TBO’s

Geachte heer Bos

Naar aanleiding van uw brief van 30 december 2011 en in vervoig op onze brief
van 16 december 2011 berichten wij u.

De provincie Groningen 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 in de toekomst overwegen om wel gronden cm niet of onder de

W
marktprijs aan particuliere terreinbeheerders (waaronder maar niet uitsluitend
eden van de VGG of TBO’s) door te leveren, 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.

Met deze toezegging is de provincie volledig aan de essentie van uw concept

LLI dagvaarding, dat het verlenen van staatssteun in strijd met de staatssteunregels
voorkomen meet worden, tegemoet gekomen en heeft de VGG geen enkel belang

UJ bij het door haar aangekondigde kort geding. Mocht de VGG desondanks
voornemens blijven haar kort geding voort te zetten, dan verzoek ik u ons dat te
laten weten en ons daarbij tevens in de gelegenheid te stellen cm de verhinderdata
van de zijde van de provincie op te geven.

Hoogachtend,
0
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