Natuur met staatssteun
Dertien natuurorganisaties (Natuurmonumenten en twaalf provinciale
landschappen) streken in de jaren 1993 tot 2012 honderden miljoenen euro’s
aan Nederlandse subsidies op voor aankoop van natuurgebieden en afkoop van
lopende pachtovereenkomsten voor deze percelen. Hoewel deze
‘terreinbeherende organisaties’ (TBO’s) hierbij volgens de Europese
Commissie als ‘ondernemingen’ moesten worden beschouwd en de
subsidieregeling (PNB) eigenlijk neerkwam op staatssteun, gaf de Commissie
er toch haar zegen aan. Twintig particuliere grondbezitters (stichtingen en
landgoed-bv’s) die niet voor de subsidie in aanmerking kwamen, voelden zich
achtergesteld. De regeling zou de markt voor natuurterreinen in hun nadeel
hebben verstoord. Zij eisten een ‘gelijk speelveld’. Uiteindelijk willen ze dat het
Rijk de subsidies terugvordert.
In oktober 2018 vonden de particuliere grondbezitters gehoor bij het Gerecht
van de Europese Unie. Dat haalde een streep door de goedkeuring van de
subsidie door Brussel. Daartegen gingen de natuurorganisaties in hoger beroep
bij het Europees Hof. Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Hof kwam
vorige week tot de slotsom dat de motivering van het Gerecht om het fiat van
de Commissie (goedkeuring staatssteun) nietig te verklaren deels tekortschoot.
Zijn conclusie bindt het Hof niet. Dat beslist waarschijnlijk voor de zomer of
het Gerecht zich opnieuw over de zaak moet buigen of dat terugvordering van
de staatssteun aan de TBO’s dichterbij komt.
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Nature funded through government aid
From 1993 to 2012, thirteen nature organizations – Natuurmonumenten (the
Dutch Society for the Preservation of Nature) and twelve provincial landscapes
– received hundreds of millions of euros in Dutch subsidies for the purchase of
nature reserves and the buying out of current leases for these plots of land.
Although, according to the European Commission, these 'site management
organizations' (TBOs) were to be regarded as 'companies' and the subsidy
scheme (PNB), in fact, amounted to government aid, the Commission
nevertheless gave its blessing. Twenty private landowners (foundations and
estate private limited companies) who were not eligible for the subsidy, felt
discriminated against. They claim the scheme distorted the market for natural
sites to their disadvantage and demanded a 'level playing field'. Ultimately,
they want the government to reclaim the subsidies.
In October 2018, the General Court of the European Union heard the
landowners and ordered Brussels to withdraw the subsidy. The nature
organizations lodged an appeal against this decision with the European Court
of Justice. Last week, Advocate General Maciej Szpunar of the Court concluded
that the General Court's reasoning for annulling the Commission's
authorization (the approval of government aid) had some shortcomings. The
Court is not bound by his conclusion and is likely to decide before the summer
whether the General Court should reconsider the case or whether recovery of
government aid from the TBOs is imminent.
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