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De brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Excellentie,

Bij brieven van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 sommeerden wij de Staat (uw ministerie)
narnens de VGG om per direct een moratorium af te koiidigen over de verstrekking van aankoop
subsidies oiider de huidige aankoopsubsidieregeling (de PNB-regeiing) en doorlevering van gron
den orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoude
lijke reactie op deze sommatie. ondanks dat de reactieterrnijn al geruime tijd is verstreken.

Zoals u bekend zal zijn, stuurden wij een gelijkluidende sommatie aaii de verschillende provincies,
onidat ook die provincies aankoopsubsidies verstrekken en gronden doorleveren aan TBOs. Een
aanta! provincies heeft al wel gereageerd op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornemens zijn om op korte termijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of
daartoe a! hebben besloten). Dc VGG is ermee bekend dat de provincies hun handelswijze in on
derhavig dossier onderling coördineren via bet IPO en in dat kader ook overieg voeren met uw mi
nisterie. Dit doet vermoeden dat uw ministerie ook zal overgaan tot intrekking van de aankoopsub
sidieregeling die nog op nationaai niveau bestaat (de regeling subsidies particuliere terreinbeheren
de natuurbeschermingsorganisaties). Dc VGG verzoekt u graag om dit binnen een week vanaf he
deii ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegernoet worden gekomen
aan de sommatie van de VGG omdat — naar de VGG aanneemt — hiermee een einde komt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Hier
bij gaat de VGG er we! vanuit dat de Staat (uw ministerie) niet aisnog via een andere subsidierege
ling of anderszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de
aankoop van grond.

De praktijk wordt gevoerd door Stbbe NV. (ngeschreven in het Handetsregister van de Kaiser van Koophandet onder nummer 34198700). De aigemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd biJ de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kostetoos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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Met de intrekking van de huidigc aankoopsubsidiercgcling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dccl van de sommatie van VGG, namelijk dat dee! dat betrekking heeft op de doorle
vering door de Staat en door aan de Staat gelieerde rechtspersonen van gronden om niet of onder de
rnarktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop vcrzoeken wij u oni ons eveneens binnen een week vanaf
heden te berichien of de Staat (uw ministerie) al dan niet ook C11 einde zal maken aan die praktijk.
In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbereiding van een kort geding voortzetten.

Tot slot merken wij flog op dat het de VGG bekend is dat de doorlevering van gronden aan TBO’s
ook plaatsvindt via zelfstandige bestuursorganen/rechtspersonen die onder de veranlwoordelijkheid
van uw niinisterie opereren, zoals in het bijzonder het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL).
Ter voorkoming van misverstanden merken wij op dat de sommatie van de VGG vanzelfsprekend
ook daarop betrekking heeft. Teneinde dit ook orider de aandacht van BBL te brengen, zullen wij
BBL per brief van heden een afsehrift sturen van deze brief aismede onze brieven van 2 september
2011 en I8oktober20ll.

Hoogachtend,
-

C.N.J. Kortrnann A. os
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Dc brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Geac[it college,

Bij brieven van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 sommeerden wij uw provincie narnens de
VGG orn per direct een moratorium af te kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies on
der de huidige aankoopsubsidieregeling (de PNB-regeling) en doorlevering van gronden orn niet of
onder de marktprijs aan de TBOs. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoudelijke reactie op
deze somniatie, ondanks dat de reactieterrnijn al geruime tijd is verstreken.

Andere provincies reageerden al wel op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornemens zijn om op korte terrnijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of
daartoe a! hebben besloten). De VGG is ermee bekend dat de provincies hun handelswijze in on
derhavig dossier onderling coördineren via bet IPO. Dit doet vermoeden dat uw provincie ook zal
overgaan tot intrekking van de aankoopsubsidieregeling. De VGG verzoekt uw provincie graag orn
dit binnen een week vanafheden ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegemoet worden gekomen
aan de soinmatie van de VGG omdat — naar de VGG aanneemt — hiermee een einde komt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Hier
bij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of an
derszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop
van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de sorninatie van VGG, namelijk dat deel dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons eveneens binnen een week vanafheden te berichten of uw provincie al dan

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in bet Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder riummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N.V zijn van toepassing en bevatten een aanspraketijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op veizoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www,stibbe.com
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met ook cen cinde zal maken aan die praktijk. In acwachting van uw bericht zal de VGG de voorbe—
reiding van bet kort geding voortzetten.

I IoogaLhtcnd

CN.J. Kortmann AW. I3os

ST\ASD\12038136.1 (2)
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Datum

14 november2011

Dc brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Geacht college,

Bij brieven van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 sommeerden wij uw provincie namens de
VGG om per direct een moratorium afte kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies on
der de huidige aankoopsubsidieregeling (de PNB-regeling) en doorlevering van gronden om niet of
onder de marktprijs aan de TBO’s. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoudelijke reactie op
deze sommatie, ondanks dat de reactieterrnijn al geruime tijd is verstreken.

Andere provincies reageerden al wel op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornemens zijn orn op korte termijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of
daartoe al hebben besloten). De VGG is ermee bekend dat de provilicies hun handelswijze in on
derhavig dossier onderling coördineren via het IPO. Dit doet vermoeden dat uw provincie ook zal
overgaan tot intrekking van de aankoopsubsidieregeling. Dc VGG verzoekt uw provincie graag om
dit binnen een week vanafheden ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegemoet worden gekomen
aan de sommatie van de VGG omdat — naar de VGG aanneemt hiermee een einde kornt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Hier
bij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of an
derszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop
van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de sommatie van VGG, namelijk dat dccl dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons eveneens binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie a! dan

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. oijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
err warden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te virrden op www.stibbe.com.
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nict ook een cinde zal maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbe
reiding van het kori geding voortzetten.

I-Ioogachtcnd,

•1

CN.J. Kortmann 7 A.W. Bos
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De brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Geacht college,

Bij brieven van 2 september 2011 en 1 8 oktober 2011 sommeerden wij uw provincie nainens de
VGG om per direct een moratorium afte kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies on
der de huidige aankoopsubsidieregeling (de PNB-regeling) en doorlevering van gronden om niet of
onder de marktprijs aan de TBOs. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoudelijke reactie op
deze sommatie, ondanks dat de reactietermijn al geruime tijd is verstreken.

Andere provincies reageerden a! wel op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornernens zijn om op korte terrnijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of
daartoe al hebben besloten). Dc VGG is ermee bekend dat de provincies hun handelswijze in on
derhavig dossier onderling coördineren via het IPO. Dit doet vermoeden dat uw provincie ook zal
overgaan tot intrekking van de aankoopsubsidieregeling. Dc VGG verzoekt uw provincie graag om
dit binnen een week vanafheden ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegernoet worden gekomen
aan de sommatie van de VGG omdat — naar de VGG aanneemt — hiermee een einde komt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. her
bij gaat de VGG er we! vanuit dat uw provincie niet alsnog via een andere subsidieregeling of an
derszins de TBO’s financiee! zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop
van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dee! van de sommatie van VGG, namelijk dat dee] dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden orn niet of onder de rnarktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om OHS eveneens binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie a! dan

De praktijk wordt gevoord door Stibbo NV. (ingeschrevon in hot Handeisrogister van do Kamer van Koopharidol onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toopassing en bevatton eon aansprakolijkhoidsboporking. Do algomene voorwaardon zijn gedoponoord bij do rechtbank to Amsterdam
on wordon op vorzoek kostoloos vorstrokt, Zij zijn tovons to vindon op www.stibbe.com.
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iliet ook ccii cinde iaI makcn aan die praktijk. In aI’wachting van uw berichi zal de VOG de voorbe—
reiding van het kort gecling voorizetten.

I-Ioogachtcnd,
—

C.N.J. Kortmann L_—KW. Bos
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14 november 2011

Dc brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Geacht college,

Bij brieven van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 sommeerden wij uw provincie narnens de
VGG om per direct een moratorium afte kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies on
der de huidige aankoopsubsidieregeling (de PNB-regeling) en doorlevering van gronden om niet of
onder de marktprijs aan de TBO’s. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoudelijke reactie op
deze sommatie, ondanks dat de reactietermijn al geruime tijd is verstreken.

Andere provincies reageerden a! wel op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornemens zijn orn op korte terrnijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of
daartoe al hebben besloten). De VGG is ermee bekend dat de provincies hun handelswijze in on
derhavig dossier onderling coördineren via het IPO. Dit doet vermoeden dat uw provincie ook zal
overgaan tot intrekking van de aankoopsubsidieregeling. De VGG verzoekt uw provincie graag om
dit binnen een week vanafheden ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegemoet worden gekomen
aan de sommatie van de VGG omdat — naar de VGG aanneemt — hiermee een einde komt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Hier
bij gaat de VGG er we! vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of an
derszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop
van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de sommatie van VGG, namelijk dat deel dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons eveneens binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie al dan

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. zijri van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbepert<ing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt Zij zn tevens te vinden op w.stibbecom
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Filet ook cei einde zal maken aan die praktijk. in aiwacilting van uW berichi zal dc VGG de voorbe—
reiding vail bet kort geding voortzetten.

I-Ioogachtend,

C.N.J. Kortmann A.WB-cs
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14 november 2011

De brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011

Geacht college,

Bij brieven van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 sommeerden wij uw provincie namens de

VGG om per direct een moratorium af te kondigen over de verstrekking van aankoopsubsidies on

der de huidige aankoopsubsidierege!ing (de PNB-regeling) en doorlevering van gronden om niet of

onder de marktprijs aan de TBO’s. Tot op heden ontvingen wij van u geen inhoudelijke reactie op

deze sommatie, ondanks dat de reactietermijn al geruirne tijd is verstreken.

Andere provincies reageerden al wel op onze sommatiebrieven. Uit deze brieven blijkt dat deze
provincies voornemens zijn om op korte termijn hun aankoopsubsidieregelingen in te trekken (of

daartoe al hebben besloten). Dc VGG is ermee bekend dat de provincies bun handelswijze in on

derhavig dossier onderling coördineren via bet IPO. Dit doet vermoeden dat uw provincie ook zal

overgaan tot intrekking van de aankoopsubsidieregeling. De VGG verzoekt uw provincie graag om

dit binnen een week vanafheden ook schriftelijk te bevestigen.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling zou deels tegemoet worden gekomen
aan de sommatie van de VGG orndat — naar de VGG aanneernt — hiermee een einde komt aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Hier

bij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of an
derszins de TBOs financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop

van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dee! van de sommatie van VGG, narnelijk dat dee! dat betrekking heeft op de doorle

vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBOts. Gelet daarop
verzoeken wij u orn ons eveneens binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie a! dan

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.V (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N.V zijn van toepassing en bevatten ean 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

ST’ASD\1 2038090 1

4 Stibbe in sarnenwerking met
Herbert Smith en Gleiss Lutz



Stibbe

met ook ccii cinde zal maken aan die praktijk. In aiwachting van uw bcricht zal de VGG de voorbe—
reiding van hct kort geding voortzetten.

I-Ioogachtend.

C.N.J. Kortrnann
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Uw brief van 31 oktober 2011

Geacht college,

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
31 oktober 2011 aan voornernens te zijn orn de huidige aankoopsubsidieregeling (of: PNB-regeling)
binnen uw provincie in te zullen trekken. Naar de VGG aanneemt, kornt hiermee een einde aan de
verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. Er
vanuit gaande dat uw College inderdaad tot intrekking van de PNB-regeling zou overgaan, dankt de
VGG u graag voor die stap waarrnee uw provincie tegemoet komt aan een dee! van de sommatie
van de VGG. Hierbij gaat de VGG er we! vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsi
dieregeling of anderszins de TBO’s fThancieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren
bij de aankoop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dee! van de sommatie van VGG, namelijk dat deel dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u orn ons binnen een week vanafheden te berichten of uw provincie a! dan niet ook
een einde zal maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbereiding
van het kort geding voortzetten.

Hiernaast zien wij uw uiteindelijke besluit over de intrekking van de PNB-regeling graag tegemoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in hel Handetsregister van do Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). Do algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op wow.stibbe.com
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Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst ml, C.N.J. Kortmann
advocaatAan (jedeputeerde Staten van de

rov inc ic Gron i ngen Advocaten en notarissen
Postbus 6 1 0 Strawinskylaan 2001

9700 AP Groningen Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

Tevens per fax: 050 - 3164933 1 +31 2054604 12
F +31 205460710
tijn.kortmannstibbe.com
www.stibbe.com

Ooze ref

CKIAB 1023079-1 2038005
Uw ref.
347968
Datum

14 november 2011

Uw brief van 2 november 2011

Geacht college,

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
2 november 2011 aan dat de besluitvorming in voorbereiding is om de huidige aankoopsubsidiere
geling (of: PNB-regeling) binnen uw provincie in te zullen trekken. Naar de VGG aanneemt, kornt
hiermee een einde aan de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidiere
geling aan de TBO’s. Er vanuit gaande dat uw College inderdaad tot intrekking van de PNB
regeling zou overgaan, dankt de VGG u graag voor die stap waarmee uw provincie tegemoet komt
aan een deel van de sommatie van de VGG. Hierbij gaat de VGG er we! vanuit dat uw provincie
niet aisnog via een andere subsidieregeling of anderszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten
opzichte van andere particulieren bij de aankoop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidierege!ing is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de somniatie van VGG, namelijk dat deel dat betrekking heefi op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s (u geeft ook
zeif aan dat u zich nog beraadt op een nadere reactie op de sominatie). Gelet daarop verzoeken wij
u om ons binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie al dan niet ook een einde za!
maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht za! de VGG de voorbereiding van het kort
geding voortzetten.

Hiernaast zien wij uw uiteindelijke besluit over de intrekking van de PNB-rege!ing graag tegemoet.

Hoogachtend, /Z \

C.N.J. Kortmann

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N V. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196700) Os algemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten sen 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 corn

STIASD\1 2038005.1

Stibbe in samenwerking met
Herbert Smith en Gleiss Lutz



Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst mr. C.N.J. Kortmann

Aan Gedeputeeide Staten van de advocaat

provincie Zeeland Advocaten en notarissen
Postbus 1 65 Strawinskylaan 2001

4330 AD Middelburg Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

Tevens per fax: 0118-634756 T +31 205460412
F +31205460710

tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref

CK/AB 1023079-11968193
Uw ref.
11116153
Datum

14 november 2011

Uw brief van 2 november 2011

Geacht college,

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
2 november 2011 aan de buidige aankoopsubsidieregeling (of: PNB-regeling) binnen uw provincie
te liebben ingetrokken. Naar de VGG aanneernt, kornt hiermee een einde aan de verstrekking van
aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. De VGG dankt u graag
voor deze stap waarrnee uw provincie tegemoet komt aan een deel van de sommatie van de VGG.
Hierbij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of
anderszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aan
koop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de sommatie van VGG, namelijk dat dee! dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie al dan niet ook
een einde zal maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbereiding
van bet kort geding voortzetten.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann

De praktijk wordt gevoerd door Shbbe N.y (ingeschreven in het HandeIsregster van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700) De algemene voorwaar
den van Stibbe N.y 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 corn.

ST’ASDt1 2037993.1

Stibbe in samenvekig met
Hebe Smitn en Gleiss Lutz



Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst

Aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Tevens per fax: 043-3618099

Uw brief van 3 november 2011

Geacht college,

mr. C.N.J. Kortmann
advocaat

Advocaten en notarissen
Strawinskylaan 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 205460412
F +31 205460710

tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref.

CK/AB 1023079-11968193
Uw ref.
2011/60892
Datum

14 november2011

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
3 november 2011 aan de huidige aankoopsubsidieregeling (of: PNB-regeling) binnen uw provincie
te hebben ingetrokken. Naar de VGG aanneemt, komt hiermee een einde aan de verstrekking van
aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. De VGG dankt u graag
voor deze stap waarrnee uw provincie tegemoet komt aan een deel van de sommatie van de VGG.
Hierbij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of
anderszins de TBO’s financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aan
koop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander deel van de sommatie van VGG, namelijk dat deel dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u orn ons binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie a! dan niet ook
een einde zal maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbereiding
van het kort geding voortzetten.

Hoogachtend,

1’ ‘

C.N.J. Kortmann

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.y (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 aansprakehjkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en warden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com

STIASD\12037971.1

W. Bos

Stibbe in samenwerking met
Herbert Smith en Gleiss Lutz



Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst mr. C.N.J. Kortmann
advocaatAan Gedeputeerde Staten van de

provincie Noord-Brabant Advocaten en notarissen
Postbus 9015 1 Strawinskylaan 2001

5200 MC ‘s-Hertogenbosch Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

Tevens per fax: 073-6141115 T +31 20546 04 12
F +31 205460710
tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref
CK/AB 1023079-11968193
Uw ref.
2827345
Datum

14 november 2011

Uw brief van 2 november 2011

Geacht college,

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
2 november 2011 aan voornemens te zijn om de huidige aankoopsubsidieregeling (of: PNB
regeling) binnen uw provincie in te zullen trekken. Naar de VGG aanneemt, komt hiermee een em
de aan de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de
TBOs. Er vanuit gaande dat uw College inderdaad tot intrekking van de PNB-regeling zou over
gaan, dankt de VGG u graag voor die stap waarrnee uw provincie tegemoet komt aan een dee! van
de sommatie van de VGG. Hierbij gaat de VGG er we! vanuit dat uw provincie niet aisnog via een
andere subsidieregeling of anderszins de TBO’s financiee! zal bevoordelen ten opzichte van andere
particulieren bij de aankoop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dee! van de sommatie van VGG, namelijk dat dee! dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie a! dan niet ook
een einde za! maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht za! de VGG de voorbereiding
van het kort geding voortzetten.

Hiernaast zien wij uw uiteindelijke besluit over de intrekking van de PNB-regeling graag tegemoet.
--

Hoogachtend, - -

/ I

C.N.J. Kortmann

Do praktijk wordt gevoerd door Stibbo N.V )ingeschreven in hot Handeisregister van de Karner van Koophandel onder nummer 341 98700). De algemene voorwaarden van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Do agomene voorwaarden zn godeponeord bij do rechtbank to Amsterdamen wordon op verzoek kostoloos verstrekt Zij zijn tevens to vinden op www stibbe corn
STVISD\12037932.1

Bos

I’ Stibbe in samenwerking met
Herbert Smith en Gleiss Lutz



Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst

Aan Gedeputeerde Staten vail de
provincie Ulrccht
Poslhus 80300
3508 TI-I Utrccht

Tevens per lax: 030-2582568

mr. C.N.J. Kortmann
advocaat

Advocaten en notarissen
Strawinskylaan 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 2054604 12
F +31205460710
tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onzo ret

CKJAB 1023079-11968193
Uw ref.

Uw brief van 1 november 2011

Geacht college,

809ce640 (use van den Berg)
Datum

14 november 2011

In reactie op de brieven van de VGG van 2 september 2011 en 18 oktober 2011 geeft u bij brief van
1 november 2011 aan de huidige aankoopsubsidieregeling (of: PNB-regeling) binnen uw provincie
in te zullen trekken. Naar de VGG aanneernt, kornt hiermee ecu einde aan de verstrekking van aan
koopsubsidies onder de huidige aankoopsubsidieregeling aan de TBO’s. De VGG dankt u graag
voor deze stap waarmee uw provincie tegernoet komt aan een deel van de sommatie van de VGG.
Hierbij gaat de VGG er wel vanuit dat uw provincie niet aisnog via een andere subsidieregeling of
anderszins de TBOs financieel zal bevoordelen ten opzichte van andere particulieren bij de aan
koop van grond.

Met de intrekking van de huidige aankoopsubsidieregeling is echter (nog) niet tegemoet gekomen
aan een ander dccl van de sommatie van VGG, narnelijk dat dccl dat betrekking heeft op de doorle
vering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet daarop
verzoeken wij u om ons binnen een week vanaf heden te berichten of uw provincie al dan niet ook
een einde zal maken aan die praktijk. In afwachting van uw bericht zal de VGG de voorbereiding
van bet kort geding voortzetten.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann

Do praktijk wordt gevoerd dooi Stibbe N V. (ngeschreven n hat Handetsregister van do Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing on bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Do algemene voorwaarden zjn gedeponeerd bij de rechtbank to Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.

ST’ASD\1 2037872 1

W. Bos

I7
Stibbe in samenwerkng met
Herzert Si:b en Gleiss utz


