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Het document ‘Questions & Answers - Provincies’

Geacht College,

Bij brieven van 11 april 2012 heeft cliënte, de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(VGG), bij de provincies een verzoek orn informatie ingediend als bedoeld in de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Aanleiding voor dit verzoek was het beroep dat de provincies, waaronder uw
provincie, hebben ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie tegen de beschikking van de Eu
ropese Commissie van l3juli 2011 tot goedkeuring van de nieuwe aankoopsubsidieregeling.

Inmiddels hebben alle provincies een besluit genomen op het verzoek orn informatie van de VGG.
Bij het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht d.d. 26 juni 2012
is daarbij een document verstrekt met als titel ‘Questions & Answers - Provincies’. In dit document
wordt onder meer het volgende opgernerkt:

“10. Staat flu alles stil?

Nee. De provincies onderzoeken momenteel op welke wijze de lopende verplichtingen zo goed mo
gelijk afgewikkeld kunnen worden. Hierbij is maatwerk nodig. Nadat de herijking van de Ecolo
gische Hoofdstructuur een feit is, medio najaar 2012, zal er meer duidelijkheid zijn hoe de Provin
cies het natuurbeleid verder gestalte willen geven.’

Naar aanleiding hiervan brengt de VGG graag het volgende onder uw aandacht. Zoals bekend volgt
uit de beschikking van de Europese Comm issie van 13 juli 2011 dat de verstrekking van steun aan
Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) valt aan te merken als staatssteun die vooraf moet worden
gemeld bij, en goedgekeurd door, de Europese Commissie. In het verleden zijn door de provincies
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op grote schaal aispraken gemaakt met do l’BO’s over do verstrckking ann hen van stoun bij do
verwerving, do inrichting/ontwikkoling en hot beheer van (natuur)grondcn, zonder dat dit vooraf is
gemold bij en gocdgekeiird door do Commissic. Zoals do VGG tiw provincie a! meerdoro malen
schreeI is (lit onrechtmatig. Dat was ook do reden dat uw provincie cind vorig jaar en begin dit jaar
nan do VGG heeft toegczcgd to zullen stoppen met hct verstrokken van steun aan de TBO’s, in hot
bijzonder waar hot botroft do vorstrekking van aankoopsubsidics onder do oude subsidieregeling en
do doorlcvering van gronden onder niet-marktconlbrme voorwaarden nan do TBO’s.

De VGG ging or op basis van voornoomde toozogging van uw provincie van uit dat afspraken nit
hot verlcden over de vorstrokking van stoun aan do TBO’s niet moor zullen worden uitgovoord. Ar
likel 108 lid 3 van hot Vordrag botroffonde do Working van do Europose Unio (VWEU) staat daar
ook dwingond aan in de weg.’ Hot hooft do VGG dan ook onaangonaam getroffon dat uit voor
noemd ‘Q&A’-documont blijkt dat do provincies, waarondor rnogolijk uw provincie, momentoel on—
dorzoekon op welke wijzo de ‘lopondo vorplichtingcn’ zo good mogelijk aigowikkcld kunnon wor
don. Daarmcc wordt immors gesuggereerd dat do provincios zullen proberen om alsnog uitvoering

te govori ann aispraken uit hot vorloden die voorzien in de verlening van onrechtmatige stoun aan do

TBO’s. Doze suggostic wordt versterkt doordat do VGG recent signalen heeft ontvangon dat som
m ige prov incios zouden ovorwogon om via andero instrumenton dan aankoopsubsidios of grondlo
voringon, aisnog grondon aan do TBO’s too to bodolon. To donkon valt bijvoorbeold aan hot om niot
of togen eon syrnbo!isch bedrag uitgeven van grondon in erfpacht aan do TBO’s.

Zoals u zult begrijpen, is hot voor do VGG nict acceptabol dat aisnog uitvoering wordt gogovon aan
afsprakcn uit hot vorleden die voorzion in do bovoordoling van do TBO’s ten opzichte van andoro
particuliore grondoigenaron. Evonmin kan de VGG accopteron dat de toezeggingon van uw provin
cie van eind vorigjaar en begin ditjaar over do vorstrekking van aankoopsubsidies en do doorlovo
ring van grondon zouden wordon ‘ornzoild’ door andoro insirumonton in te zetton, zoals bet middel
van orfpacht.

Do VGG gaat or graag van uit dat doze brief voor uw provincio voldoonde aanloiding vormt om af
to zion van eon handolswijzo als hiervoor boschrovon. Daarbij botrokt de VGG do opmorking in uw
bosluit op haar Wob-vorzook, dat bet boroop van uw provincio bij hot Gerecbt van do EU niot tot
dool booft hot stroven naar golijkborochtiging tussen do TBO’s on ovorige particulioren to bo!ommo
ron. Zou dit onverhoopt ecbter andors zijn, dan verneem ik dat graag per oniniogaando.

Tot s!ot maak ik nog graag van de gologonheid gobruik orn puntsgowijs te reagoron op eon aanta!
andoro ondordolon van voornoemd ‘Q&A’-documont:

In hot document staat dat de provincies zich momentool boraden op do wijze waarop do
niouwe aankoopsubsidiorogeling kan wordori goImplornontoord. Tevons staat in hot docu
ment dat eon aanta! provincios dit inmidde!s a! hooft godaan. Zou u mij binnen vier weken

Daarom is hot ook moge!ijk om eventuole met do TBO’s gemaakte afspraken nietig te !aten verkia
ron. Uw provincie kan door do TBO’s dus niet worden gehoudon urn afspraken uit bet ver!oden na te
komen die voorzien in do verstrekking van onrechtrnatigo staatssteun. Zie HvJ EU 8 december 2011,
NJ 2012/124 (Residex).
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vanaf lieden willdn infonneren vat in dczcn de stand van zaken is binnen uw proVin—

cie? Als uw provincie do niouwe aankoopsubsidiorogoling at hoolt gcImplomontcerd, ont—
yang ik daarvan graag eon at’schrift.

In hot docunwnt wordt lorocht opgomorki dat do klacht van do VGG bij do Europcsc Corn—
missio tot govoig zou kunnon hebben dat do in hot vorlodon onrcchtmatig vorstroktc aan
koopsubsidics moeten wordon teruggevorderd. 1-lior wordt echier aan toegcvoogd dat dii
‘dosastrouze govolgen’ zou hebben voor hot bohoud van natuur in Nedorland omdat hot be-
hoer van tionduizonclen hectares natuur onzekor zou wordon. Hiormee zoudon de sinds do
‘l’woodo Woroldoorlog zorgvuldig opgebouwdo natuurbescherm ing en do resultaton daar
van, to grabbol wordon gegooid’. Do VGG hooft doze stellingnamo ervaren als to zijn go
richi togen naiuurboheor door andore particulioron dan de TBO’s. Dat doet goon rocht aan
do waardovotlo bijdrage die particulieron at doccnnialang loveren aan natuurbehocr. Andoro
particulieron zijn naar ovortuiging van do VGG ook prima in staat on boroid orn hot bohoor
van bepaaldo natuurgronden van do TBO’s over to nomon, zo doze TBO’s zich gonoodzaakt
zoudon zion om ten gevolge van eon torugvordering van in hot vorlodon verloendo stoun.
doze grondoti af to stoten. Van ‘dosastrouze govolgon’ of eon onzoker behoor van natuur is
dan ook goon sprake. Overigens is dat ook één van de rodonen waarom do VGG niet good
begrijpt dat uw provincio beroep heeft ingesteld tegon do boscbikking van do Europoso
Commissie van 13 juli 2011.

Ondor punt 9 in hot document staat dat do provincios hebben gotracht orn in contact to tre
don met do VGG om te bekijken of bet mogelijk zou zijn partijen met elkaar te verzoencn,
rnaar dat de VGG tot op heden een gosprok om tot een reële oplossing te kornen zou weigo
ron. Dat is eon misverstand. Dc VGG heeft in haar beleving meerdere malen — onder meer
in haar brief aan uw provincie van 20 januari 2012— hot signaal afgogoven boreid to zijn
om met de betrokken overhedon to praten over eon minnelijke oplossing. Vooi-zover do
VGG bekend, heeft zij ook nooit geweigerd orn met de provincies in gesprek te gaan. Ove
rigens gaat de VGG er graag van uit dat dit misverstand a! is opgehelderd tijdens bet go
sprok dat op 8 juni 2012 plaatsvond op bet provinciohuis van Zuid-Holland, tussen verte
gonwoordigers van de VGG (waaronder ondergetekende) en mevr. Ter Kuile en dhr. Weij
doma van de provincie Zuid-Holland en uw advocaat mr. Van Nuland van AKD Advoca
ten. Op 5 juli 2012 beeft ook at eon vervoiggesprek plaatsgevonden tussen bet bestuur van
do VGG en afgevaardigden van het IPO (waaronder Gedeputeerden Van Dijk van Gelder
land en Weber van Zuid-Holland) waarin de rnogelijkheden voor eon regeling zijn verkend.
Dc VGG boopt dat hier nog een vervoig op kornt.

1k vortrouw er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en zie uw roactie graag tegemoot.

ST\ASD\1286] 530.1 (3)


