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Rappel om termijn voor inhoudelijke reactie op sommatie inzake onrechtmatige staats
steun aan TBO’s te specificeren

Geacht College,

Hierbij benaderen wij u namens cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezifters (VGG),
over het uitblijven van een inhoudelijke reactie op de sommatiebrief d.d. 23 februari 2021. In deze
brief wordt uw college gesommeerd om de rente over de onrechtmatig aan de Terreinbeherende
Organisaties (TBO’s; de Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen)
verleende steun terug te vorderen.

U hebt op 16 maart 2021, een ontvangstbevestiging van de sommatiebrief gestuurd.

In deze ontvangstbevestiging laat u weten niet binnen de termijn van vier weken te kunnen reageren
vanwege de behoefte om met andere overheden af te stemmen. Voor zover de afstemming met de
overheden inderdaad nog noodzakelijk is, had het op de weg van uw college gelegen om een ter
mijn te noemen waarbinnen de VGG een reactie kan verwachten.

Om te voorkomen dat uw college ongelimiteerde de tijd neemt om te reageren op de sommatie van
cliënte, terwijl de VGG, haar leden en andere benadeelden een groot belang erbij hebben om de
concurrentieverstoring als gevolg van de steun aan de TBO’s zo snel mogelijk ongedaan te maken,
verzoeken wij u binnen één week na verzending van deze brief aan te geven binnen welke — redelij
ke — termijn wij een inhoudelijke reactie kunnen ontvangen.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann A.A. al Khatib
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