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Uw brief van 8 december 2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gernaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBOs, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO’s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft LI hierbij aan (bijlage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om rnij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden Januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij bet
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijiage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBOs. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N.V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De atgernene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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Uw brief vanS december2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan de
TBO’s, aithans aisnog ongeclausuleerd Ic bevesligen dat uw provincie geen gronden onder de
rnarktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO’s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. Dc VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding eft u hierbij aan (bijlage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzelf en u advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
rnaanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van Li verneern, zal ik bij het
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in hat Handeisregiater van dv Kamer van Koophandel onder nummer 34195700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepaasing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worderi op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com
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In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud orntrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)Ieveren aan de TBO’s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 13 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat UW provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hierbij aan (bijiage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek 1k u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij het
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk 1k ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 201 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. 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 wwwstibbecom.
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Geacht college,
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Uw brief van 8 december 2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u orn te verhelderen wat Li bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan de
TBO’s, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)Ieveren aan de TBO’s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbeboud geniaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan baar sommatie. Gelet daarop beeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft u bierbij aan (bijiage 1).

Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van Li verneern, zal ik bij bet
vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wet ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, ceo kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Hoogac eTrd--.

(H ‘?

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aanaprakelijkheidsbeperking. 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.
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30december 2011

Uw brief van 8 december2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBOs, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO’s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hierbij aan (bijiage 1).

Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij bet
vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie tiog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Hooga end—..

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.y (ingeschreven in het Harideisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N.V z,jn van toepassing en bevatten een aansprakehjkheidsbeperking. Dv algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe com.

STIASD\12140914.1

4 Stibbe in samenwerking met
Li Herbert Smith en Gleiss Lutz



Stibbe

Aangelekend, met bericht van ontvangst mr. AW. Bos
advocaatAan (icdepuleerde Staten van de

provincie Noord-Brabant Advocaten en notarissen
lay. mevrouw P.W.A.M. van het Veer—Damen Strawinsky)aan 2001

Posthus 90 I 51 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam

5200 MC ‘s-I-lertogenbosch Nederland
T +31 20 546 02 01

Tevens per fax (zonder bijlagen): 073-6807641 F +31 2054607 10

arwin.bos@sttbbe.com
www.stibbe.com

Onze ref

CK/AB 1023079-12140918
Uw ref.
2848798
Datum

3odecember 2011

Uw brief van 8 december2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of orn niet zal (door)leveren aan de TBO’s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt. welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar somiTiatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding ireft u hierbij aan (bijlage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik vaii zou maken) voor de
rnaanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij het
vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie 1mg op dat de Staat bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijiagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.y (ingeschreven in het Handetsregister van de Kamer van Koophandel onder numrner 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking Dc algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij do rechtbank to Amsterdam
on worden op verzoek koateloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op wwc,stibbe.com
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30december 2011

Uw brief van 16 december 2011

Geacht college.

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij Li om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBOs, aithans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBO’s (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 16 december 2011 opnieuw een voorbehoud geniaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hierbij aan (bijiage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneern, zal ik bij het
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk 1k ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bicker van 28 de
cember 2011 (bijiage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zuiien doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zulien die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zai zijn.

Hoogachtei

Bijiagen: 2

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. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bt de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op ww stibbe.com,
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2011/0309795
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30december 2011

Uw brief vanS december2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u orn te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBOs (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 8 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u hierbij aan (bijlage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij het
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels we! ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordi gevoerd door Stibbe NV, (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 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.
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Stibbe

Aangetekend, met bericht van ontvangst mr. A.W. Bos
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Onze ref

CK/AB 1023079-12141008
Uw ref.
2009-023198
Datum

3odecember 2011

Uw brief van 2 december2011

Geacht college,

In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij u om te verhelderen wat u bedoelt met een door
u gemaakt voorbehoud orntrent de doorlevering van gronden orn niet of onder de rnarktprijs aan de
TBO’s, althans aisnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
rnarktprijs of orn niet zal (door)leveren aan de TBO’s (a! dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 2 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig geboor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding Ireft u bierbij aan (bijiage 1).

Gelet op bet kort geding, verzoek ik u om rnij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneern, zal ik bij het
vragen van een datum voor het kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wel ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden alsnog hetzelfde ZOLI doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). Do algemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank to Amsterdam
en worden op verzoek kostetoos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.corn
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In onze brief van 30 november 2011 verzochten wij ii om te verhelderen wat ii bedoelt met een door
u gemaakt voorbeboud omtrent de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs aan de
TBO’s, althans alsnog ongeclausuleerd te bevestigen dat uw provincie geen gronden onder de
marktprijs of om niet zal (door)leveren aan de TBOs (al dan niet via BBL). In reactie op deze brief
hebt u bij brief van 6 december 2011 opnieuw een voorbehoud gemaakt, welk voorbehoud boven
dien nietszeggend is. De VGG begrijpt hieruit dat uw provincie niet volledig gehoor wenst te geven
aan haar sommatie. Gelet daarop heeft de VGG ons opdracht gegeven een kort geding aanhangig te
maken tegen uw provincie. Een concept van de dagvaarding treft ii hierbij aan (bijiage 1).

Gelet op het kort geding, verzoek ik u om mij binnen twee weken vanaf heden door te geven de
verhinderdata van uzeif en uw advocaat (zo uw provincie daar gebruik van zou maken) voor de
maanden januari en februari 2012. Indien ik binnen die periode niet van u verneem, zal ik bij het
vragen van een datum voor bet kort geding geen rekening kunnen houden met uw verhinderdata.

Tot slot merk ik ter informatie nog op dat de Staat — bij brief van Staatssecretaris Bleker van 28 de
cember 2011 (bijlage 2) — en de provincie Friesland inmiddels wet ongeclausuleerd hebben beves
tigd geen gronden meer te zullen doorleveren om niet of onder de marktprijs aan de TBO’s. Gelet
daarop zullen die partijen niet gedagvaard worden. Vanzelfsprekend geldt dat indien uw provincie
binnen twee weken vanaf heden aisnog hetzelfde zou doen, een kort geding jegens uw provincie
dan eveneens van de baan zal zijn.

Bijlagen: 2

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N V (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemene voorwaarden zljn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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