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Uw brief van 13 januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van 13 januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBOs. Er van uitgaande
dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG vooraisnog
geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfsprekend kornt dit
anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog grondtransacties
verricht in strijd met het staatssteunrecht.

Met de brief van I3januari 2012 en uw eerdere brief van 15 november2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discrirninatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden orn niet of onder de rnarktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat bet naar haar opvatting in het belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenornen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 betere communica
tie dat had kunnen voorkornen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als
vaste beleidslijn te hanteren dat de VGG vooraf wordt ‘geInformeerd over grondtransacties met
TBO’s. Graag verneem ik of uw College zich daarin kan vinden.

De praktijk wordt gevoerd door Shbbe NV. (ngeschrever n hat HandeIsregster van de Kamer van Koophande onder nummar 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zin gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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I os van het voorgaandc, rcstcert nog wel het probleem van de onrechtmatige staatssteun die in het
verleden is verleend aan de TBO’s (zelfs nog na de sommatiebriel van de VGG van 1 8 mci 2009) in
de vonii van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is iiet
voornocmdc brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing gchodcn. Dc
VGG betreurt dii en meeni dat met de thans bereikie mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereiki, waarbij het gezien de rol van het ministerie van EL&1 in het vcrleden in de
redc ligi dat dii gecoordineerd wordt vanuit het Rijk (dat minislerie).

Een al’schrift van deze brief zend ik ter informatie aan rnr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezeii adviseert.

1-Ioo

W. Bos
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Uw brief van 8 december 2011

Geacht college,

In uw brief van 8 december 201 1 geeft u aan dat uw provincie geen gronden orn niet of onder de
marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan dat TBO’s geen subsidie ontvangen op
grond van de huidige PNB-regeling. Er van uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dien
overeenkomstig zal handelen, ziet de VGG vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen
uw provincie door te zetten. Vanzelfsprekend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou
ontvangen dat uw provincie toch nog grondtransacties verricht in strijd met bet staatssteunrecht.

Met de brief van 8 december 2011 is uw provincie tegemoet gekornen aan de sommatie die was
neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011 en eerder al in baar brief van 18 mei
2009, en die crop was gericbt dat uw provincie een moratorium zou afkondigen op de verstrekking
van aankoopsubsidies onder de oude — discrirninatoire — aankoopsubsidieregeling en op de doorle
vering van gronden orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in
het streven van de VGG naar gelijkberechtiging van particuliere grondbezitters in Nederland. Dc
VGG en haar leden zijn daarover verbeugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat bet naar haar opvatting in het belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
welke overwegingen aan een voorgenornen 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 bet veld van de transactie verneemt en dan, mogelijk
door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwiji een betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als
vaste beleidslijn te hanteren dat de VGG vooraf wordt geInformeerd’ over grondtransacties met
TBO’s. Graag verneem ik of uw College zich daarin kan vinden.

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassirig en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zri tevens te vinden op wwstibbecom.
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I os van bet voorgaande. resteert nog wel bet probleem van de onrechtmatige staatssleun die in bet
verleden is verleend aan de TBO’s (zelfs nog na de sommatiebrief van de VGG van 1 8 mel 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is met
voornoemde brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de ihans bereikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij het gezien de rol van bet ministerie van EL&1 in bet verleden in de
rede igt dat dii gecoordincerd wordt vanuit bet Rijk (dat ministerie).

Een afscbrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

1-loogacht 1-

ST\ASD\12184073.1 (2)



Stib1e Amsterdam Brussels LuXembourg London New York Dubai

Aangetekend, met bericht van ontvangst mr. AW. Bos

advoceatAan Gedcputeeide Staten van de provincie mid
1-lolland Advocaten en notarissen
T.a.v. de heer mr. J.F. Weber Strawinskylaan 2001

Postbus 90602 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam2509 LP Den Haag
Nederland
T +31 20 546 02 01
F +31 2054607 10
arwin.bos@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ret.

CKIAB 1023079-12179359
Uw ref.
DOS-2009-001 1663
PZH-201 2-321162508
Datum

2ojanuari 2012

Uw brief van 17 januari 2012

Geacbt college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van l7januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkonistig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
keiid komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met het staatssteunrecht.

Met de brief van l7januari 2012 en u eerdere brief van 16 november 2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat bet naar haar opvatting in het belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 bet veld van de transactie verneemt en dan, rnogelijk
door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwijl een betere communica

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandet onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N V sun van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn teveris te vinden op www.stibbe.com.
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tic dat bad kunnen voorkomen. In dit kader geeli tie VGG uw provincic graag in overweging om ais
vaste heieidsiijn te haneren dat de VGG vooraf wordt ‘gelniormeerd’ over grondtransacties met
TBO’s. Graag verneem ik of uw College zich daarin kan vinden.

Los van bet voorgaandc, rcstccrt nog wci bet probleem van de onrechimalige staatssteun die in bet
verleden is verleend aan de ‘I’130’s (zeus nog na de sommatiebrief van de VGG van 18 rnei 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de markiprijs. Zoals u zuli begrijpen, is met
voornoemde brieven van uw provincie voor die problematiek hog geen oplossing geboden. De
VGG betreurt dii en mcenl dat met de tbans bereikte mijipaal ook op dit punt een opiossing moet
kunnen worden bereiki, waarbij bet gezien de rol van bet ministerie van EL&l in bet verleden in de
rede ligt dat dii gecoordineerd wordt vanuit bet Rijk (dat ministerie).

Een afscbrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

Hoogacbtend,
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Uw brief van 17 januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van l7januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de rnarktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat rnocht LIW provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen orn gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO?s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunrnaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met bet staatssteunrecht.

Met de brief van l7januari 2012 en uw eerdere brief van 2 november 2011 is uw provincie tege
moet gekoinen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mel 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat het naar baar opvatting in bet belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 ondernernen, terwiji een betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geefi de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van dv Kamer van Koophandel onder nummer 34198700) De algemene voorwaar
den van Stibbe N.y zijn van toepassing en bevatten yen aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stjbbe.com.
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vaste beleidslijn Ic hanteren dat de VGG vooral wordt ‘geIniormeerd’ over grondiransacties met
T130’s. Graag verneem ik of uw College zich daarin kan vinden.

I .os van het voorgaande, resteert nog wel het probleem van de onrechimalige staalssteun die in het
verleden is verleend aan de TBO’s (zeus nog na de sommatiebriel van de VGG van 18 mci 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marklprijs. Zoals u zult bcgrijpen, is met
voornocmde brieven van tIW provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bereikte mijlpaal ook op dit ptIIlt een oplossing nioet
kunnen worden bereiki, waarbij het gezien de rol van het ministerie van EL&l in het verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit het Rijk (dat ministerie).

Een afschrift van deze brief zend ik ter informatie aan iiw. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, LIW provincie in dezen adviseert.
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Uw brief van l6januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van 16 januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBOs. Tevens geefi u aan
dat mocht uw provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met het staatssteunrecht.

Met de brief van 16 januari 2012 en UW eerdere brief van 1 november 2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere 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 haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (a! dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechibank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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vaste beleidslijn Ic hantcien dat de VGG vooral’ wordt ‘geInl’ormeerd’ over grondiransacties met
‘1130’s. Graag vcrnecm 1k oCuw College zich daarin kan vinden.

Los van het voorgaande, resteci-t nog wel het probleem van de onrechtmatige staatssteun die in hel
verleden is verleend aan de TBO’s (zelfs nog na de sommatiebrief van de VGG van 18 mel 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrij pen, is met
voornocmdc brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bereikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij het gezien de rol van het ministerie van EL&l in het verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit het Rijk (dat ministerie).

Een afschrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

Hoogaci
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Uw brief van 17 januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van 17 januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden orn niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbebeerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Comm issie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend kornt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met bet staatssteunrecht.

Met de brief van l7januari 2012 en uw eerdere brief van 18 oktober 2011 is uw provincie 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 gericbt dat uw provincie een moratorium
zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire — aan
koopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat bet naar haar opvatting in bet belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (a! dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 verneeint en dan, mogelijk
door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwijl een betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktiik wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N V. zija van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijri gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www atibbe corn.
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vaste beleidslijn Ic hantcren dat (IC VGG vooral wordt ‘geInformecrd’ over grondtransacties met
‘1130’s. Graag verneem ik oF uw College zich daarin kan vinden.

Los van bet voorgaande, resteert nog wel het probleem van de onrechtmatige staatssteun die in bet
verleden is verleend aan de ‘l’BO’s (zelfs nog na de sommatiebrief van de VGG van 1 8 mci 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is met
voornocmde brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans beieikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij bet gezien de rol van het ministerie van EL&l in bet verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit het Rijk (dat ministerie).

Een afschrift van deze brief’ zend ik ter informalie aan rnr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

Hoof
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Datum

20januari 2012

Uw brief van 11 januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in UW brief van 11 januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekornst, a! dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbebeerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregeis, inclusief eventtiele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acbt zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met het staatssteunrecht.

Met de brief van 11 januari 2012 en uw eerdere brief van 2 november 2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou aficondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discrirninatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat bet naar haar opvatting in het belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
welke overwegingen aan een voorgenomen transactie ten grondsiag liggen, terwiji de VGG dan
vooraf deze transactie kan beoordelen. Dit maakt een eventueel versehil van inzicht in een vroeg
stadium duidelijk en voorkornt dat de VGG uit het veld van de transactie verneemt en dan, mogelijk
door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwiji een betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van 5tibbe N.V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeporreerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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Stibbe

vaste beleidslijn te lianteren dat de VGG vooral wordt ‘geïnformeerd over grondtransacties met
TBO’s. Graag vernecm ik of (1W College zich daarin kan vindcn.

Los van hct voorgaandc, resteert iiog wel het probleem van de onrechtmatigc slaatssteun die in het
verleden is verleend aan de TBOs (zeus nog na dc sommatiebrici van dc VGG van 18 mci 2009) in
de vorm van aankoopsuhsidies en grondverkopcn onclcr de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is met
voornoemde brieven van uw provincie voor (lie problcmatick nog gecn oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bereikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij het gezien de rol van het ministerie van IZL&l in bet verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit bet Rijk (dat ministerie).

Een afschrifl van deze brief zend ik ter informatic aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik ontangs. uw provincie in dezen adviseeri.
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Uw brief van 17 jannari 2012

Geacbt college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van l7januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de rnarktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen orn gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend kornt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met bet staatssteunrecht.

Met de brief van l7januari 2012 en uw eerdere brief van 31 oktober 2011 is uw provincie tegemoet
gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011 en
eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratorium
zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire — aan
koopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBOs. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere grondbezitters in Nederland. De VGG en haar leden zijn daarover verheugd.

Graag brengt de VGG onder uw aandacht dat het naar haar opvatting in bet belang van alle betrok
kenen zou zijn als u haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordi gevoerd door Stibbe N.y (ingeschreven in hot Handeisregister van do Kamer van Koophandel onder numrner 34198700). De algemene voorwaar
den van StibbO N V zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking Do algemene voorwaarden zijn gedoponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kostetoos verstrekt Zij zijn tevens to vinden op we stibbe corn.

STSD\12185797 1



Stibbe

vaste bclcidslijn Ic hanteren dat de VGG vooral wordi ‘gemlormeerd over grondtransacties met

‘[BOs. Graag verneem ik of uw College zich daarin kan vinden.

Los van het voorgaandc, resteert nog wel het probleem van de onrechtmatige staatssteun die in het
verlcden is verleend aan de TBO’s (zell’s nog na de sommatiebriel van de VGG van 18 mel 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopcn onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is met
voornoemdc brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bereikte mijlpaal ook op dit punt ccii oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij het gezien de ml van het ministerie van EL&l in het verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit bet Rijk (dat ministerie).

Een afschrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviscert.

l-loogacht
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Uw brief van 18 januari 2012

Geacht co11ee,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van l8januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekornst, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met bet staatssteunrecht.

Met de brief van 18 januari 2012 en uw eerdere brief van 2 december 2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 18 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere 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 haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (a! dan niet via BBL). Uw provincie kan dan namelijk vooraftoelichten
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 bet veld van de transactie verneemt en dan, mogelijk
door gebrek aan informatie, gerechtelijke stappen moet ondernemen, terwiji een betere communica
tie dat had kunnen voorkornen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in hat Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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vaste beleidsi ijn Ic hanteren dat de VGG vooral wordt ‘geInformeerd’ over grondtransacties met
I’l30s. Graag vcrncem ik of uw College zich daarin kan vinden.

I .os van het voorgaandc. resleert nog wel het probleem van de onrechimalige slaatssteun die in het
verleden is vcrlecnd aan de TBO’s (zelfs nog na de sommatiebrief van de VGG van 18 mci 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen. is met
voornocmde brieven van uw provincie voor die problernatiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bereikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt. waarbij bet gezien de rol van bet ministerie van EL&l in bet verleden in de
rede ligi dat dit gecoordineerd wordt vanuit het Rijk (dat ministerie).

Ben afschrift van deze brief zend ik ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep ik onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

Hoogacht
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2ojanuari 2012

Uw brief van 13 januari 2012

Geacht college,

In reactie op onze brief van 30 december 2011 geeft u in uw brief van 13 januari 2012 aan dat uw
provincie geen gronden orn niet of onder de marktprijs doorlevert aan de TBO’s. Tevens geeft u aan
dat mocht uw provincie in de toekomst, al dan niet via BBL, overwegen om gronden te verkopen
aan particuliere terreinbeheerders waaronder de TBO’s, zij dan de op dat moment geldende staats
steunregels, inclusief eventuele op dat moment geldende vrijstellingen, de mededeling grondver
koop of door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregelen, in acht zal nemen. Er van
uitgaande dat uw provincie ook daadwerkelijk dienovereenkomstig zal handelen, ziet de VGG
vooraisnog geen aanleiding om haar kort geding tegen uw provincie door te zetten. Vanzelfspre
kend komt dit anders te liggen zodra de VGG signalen zou ontvangen dat uw provincie toch nog
grondtransacties verricht in strijd met het staatssteunrecht.

Met de brief van 13 januari 2012 en uw eerdere brief van 3 november 2011 is uw provincie tege
moet gekomen aan de sommatie die was neergelegd in de brief van de VGG van 2 september 2011
en eerder al in haar brief van 1 8 mei 2009, en die erop was gericht dat uw provincie een moratori
um zou afkondigen op de verstrekking van aankoopsubsidies onder de oude — discriminatoire —

aankoopsubsidieregeling en op de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s. Dit is een belangrijke mijlpaal in bet streven van de VGG naar gelijkberechtiging van parti
culiere 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 haar vanaf heden vooraf informeert over voorgenomen grondtransacties door
uw provincie met een TBO (al dan niet via BBL). Uw provincie kan dan narnelijk vooraftoelichten
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 betere communica
tie dat had kunnen voorkomen. In dit kader geeft de VGG uw provincie graag in overweging om als

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van dv Kamer van Koophandel onder nurnmer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepaasing en bevatten een aanspraketijkheidsbeperking. De algernene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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vaste hcleidslijn te hanteren dat de VGG vooral wordt ‘geInformeerd’ over grondiransacties met
TBOs. Graag vernccm 1k oF uw College zich daarin kan vinden.

Los van bet voorgaande, resteert nog wel bet probleem van de onrechtmatige staatssteun die in bet
verleden is verleend aan de TBO’s (zelfs iiog na de sommatiebrief van de VGG van 18 mei 2009) in
de vorm van aankoopsubsidies en grondverkopen onder de marktprijs. Zoals u zult begrijpen, is met
voornoemde brieven van uw provincie voor die problematiek nog geen oplossing geboden. Dc
VGG betreurt dit en meent dat met de thans bei-eikte mijlpaal ook op dit punt een oplossing moet
kunnen worden bereikt, waarbij bet gezien de rol van bet ministerie van EL&l in het verleden in de
rede ligt dat dit gecoordineerd wordt vanuit bet Rijk (dat ministerie).

Een afschrift van deze brief zend 1k ter informatie aan mr. Van Nuland van AKD Advocaten die, zo
begreep 1k onlangs, uw provincie in dezen adviseert.

Hoogachtend,
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