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Ons kenmerk

PZH-2011- 312075807
Uw kenmerk

CK/AB 1023079-11981019

Bjlagen

Wij hebben uw brief, met het kenmerk CK/AB 1023079-11981019, van 18 oktober 2011, ontvangen op
19 oktober 2011. In reaCtie daarop kunnen wij u meedelen dat wij ons beraden op gerechtelijke
stappen ten opzichte van de besChikking van de EC. Aangezien wij met de andere provincies en bet
Rijk daarover nog in overleg zijn, kunnen wij momenteel helaas nog geen eensluidend antwoord geven
op uw verzoek tot bet instellen van een moratorium. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Trams Ben 9 en bussen

18, 22, 65 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het Ben minuten open.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

I.

Voorts delen wij u mede, dat wij, naar aanleiding van de goedkeuring van de model Subsidieregeling
Grondaankoop EHS bij beschikking van de Europese Commissie van l3juIi 2011 (N308/2010), reeds
in juni 2011 hebben besloten om het subsidieplafond van onze huidige subsidieregeling, artikel 42, lid
1 op nul te zetten. Het onderdeel dat de verwerving van de PEHS, artikel 42, lid 2 subsidieert zal bij
besluit van PS op 9 november 2011 op nul worden gezet.

Vervolgens zullen wij bij eerstvolgende wijziging van onze Subsidieregeling Landelijk Gebied artikel 42
vervangen op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde nieuwe Regeling voor
Grondaankopen EHS. Deze wijziging verwachten wij heteerste of tweede kwartaal van 2012. Wij
zullen Provinciale Staten adviseren om vooruitlopend op deze wijziging geen nieuw subsidieplafond
open te stellen.

Hoogachtend,

Namens GS,

/ ‘mr. J.F”Han) Weber
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