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Uw brief van 25 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 25 november 2011 heeft u ons, naar aanleiding van onze brief van 14 november 2011,
bericht dat de provincie Drenthe ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een
TBO, indien en voorzover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. U schrijft vervolgens
dat ti er vanuit gaat dat met deze mededeling een koit geding van de VGG zonder belang is.

De VGG dankt u voor uw brief rnaarkan de conclusie uit die brief— dat de VGG door uw brief van
25 november 2011 geen belang zou hebben bij een kort geding tegen uw provincie — niet onder
schrijven. De reden is dat in bet verlederi tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu fiW provincie juist op dat punt een voor
behoud heeft gernaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of uw provincie flu wel of niet vol
ledig aan haar sommatie tegemoet is gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, verzoeken wij u bij dezen om te verhelderen wat u bedoelt met de
zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder
verzoeken wij u om te concretiseren onder welke omstandigheden de (door)levering door uw pro
vincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens u niet in strijd is met de
Europese staatssteunregels (en dus mogelijk zou zijn), mede bezien in het Iicht van de commissie
beschikking van 13 juli 2011. Een alternatiefzou zijn dat uw provincie aisnog ongeclausuleerd be
vestigt dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of orn niet (door)Ievert aan TBO’s.

Ter informatie merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is bet kort geding door te zetten,
gelet op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausu
leerd gehoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter uw provincie

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N.V (ingeschreven ri hot f-tarrdeisregister van do Kaiser van Koophandei onder nurnmer 34198700). De aigernene voorwaarden van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperkng. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdamen worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens to vinden op wwwstibbecom.
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nict nodeloos in ecu dcrgclijke procedure Ic hetrekkcn. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief
graag op korte tcrmijn, doch uitcrlijk binnen ecu week vanal hedcn, tegemoet.

Hoogachiend, -

C.N.J. Kortmann
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Uw brief van 28 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 30 november 2011 heeft u ons, naar aanleiding van onze brief van 14 november 2011,
bericht dat de provincie Drenthe ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een
TBO, indien en voorzover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels. U schrijft vervolgens
dat u er vanuit gaat dat met deze mededeling een kort geding van de VGG zonder belang is.

De VGG dankt u voor uw brief maar kan de conclusie uit die brief— dat de VGG door uw brief van
25 november 2011 geen belang zou hebben bij een kort geding tegen uw provincie — niet onder
schrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu uw provinciejuist op dat punt een voor
behoud heeft gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of uw provincie nu we! of niet vol
ledig aan haar sommatie tegemoet is gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, verzoeken wij u bij dezen om te verhelderen wat u bedoelt met de
zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonderverzoeken wij u om te concretiseren onder we!ke omstandigheden de (door)levering door uw pro
vincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens u niet in strijd is met de
Europese staatssteunregels (en dus mogelijk zou zijn), mede bezien in bet licht van de commissie
beschikking van 13 juli 2011. Een alternatiefzou zijn dat uw provincie a!snog ongec!ausuleerd be
vestigt dat uw provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet (door)levert aan TBO’s.

Ter informatie merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is het kort geding door te zetten,
gelet op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden vo!Ledig en ongeclausu
leerd gehoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter uw provincie

Do praktjk wordt gevoerd door Stibbe NV, (ingeschreven in hef Handeisregister van do Kamor van Koophandel onder nummer 34198700), Do algemene voorwaarden van Stibbe N.V zijn van toopassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemone voorwaarden zijn gedeponeord bij de rechtbank to Amsterdamen worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op wow stibbecom
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niel nodeloos in een dergcijkc procedure te bctrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief
graag Op korte term ijn, doch uiterlijk binnen ccii week vanaiheden, tegcmoet.

I-Ioogachtend,

C.N.J. Kortinann
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Onze brief van 14 november 2011

Excellentie,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij u namens de VGG orn ons binnen een week te be
richten of de Staat en aan de Staat gelieerde rechtspersonen de praktijk van de doorlevering van
gronden orn niet of onder de marktprijs aan de TBO’s zullen beeindigen. Tot op heden hebt u niet
op deze brief gereageerd, terwiji de term ijn van een week reeds lang is verstreken.

Bij brieveii van 14 november 2011 hebben wij de provincies in Nederland eveneens verzocht orn
ons te berichten of zij de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de marktprijs
aan de TBO’s zullen beeindigen. Enkele provincies hebben hierop recent gereageerd. In alle reacties
— die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffende provincie ‘geen gronden om niet
of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voorzover dat in strijd is met de Europese
staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedeputeerde staten die al reageerden, dat zij er
vanuit gaan dat die mededeling tot gevoig heeft dat een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren en
in dat kader ook overleg voeren met uw ministerie, bestaat de mogelijkheid dat u voornemens bent
om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop brengt de VGG graag onder uw aandacht dat
zij de conclusie uit de reacties die zij reeds ontving — dat de VGG geen belang zou hebben bij een
kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan onderschrijven. De reden is dat in het verle
den tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden (waaronder de Staat) anderzijds, een ver
schil van inzicht bestond over de vraag wanneer er sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteun
regels’. Nu in de standaardreactiejuist op dat punt een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG
niet goed te beoordelen of daarmee flu wel of niet volledig aan haar sommatie tegemoet wordt ge
komen.

Om deze twijfels weg te nernen, hebben wij de colleges van gedeputeerde staten van de provincies
die a! wel reageerden, bij brief van heden verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zin
snede ‘indien en voorzover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder heb

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in bet Hande(sregster van de Kamer van Koophandel onder numrner 34198700). De agemene voorwaarden van Stibbe N.y zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking De algemeno voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdamen worden op verzoek kosteloos verstrekt Zij zijn tevens te vinden op www stibbe com
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hen wi hen veryocht om te concretiseren onder welke omstandigheden de (door)levering door een
provincie van gronden om nict of onder de marktprijs aan een TBO volgens hen niet in slrijd is met
de Europese staatssteunregels (en dus mogelijk zou zijn), mede bezien in bet licht van de commis—
sicbcschikking van 13 juli 2011 l-Iierbij gaven wij aan dat ceo alternalief voor een dergelijke con—
cretisering zou zijn dat de betreffende colleges alsnog ongeclausuleerd bevestigen dat hun provin
cies geen gronden onder de marktprijs of om niel (door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij u om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het voorgaande te
betrekken en dus eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de (door)levering door de
Staat en aan de Staat gelieerde rechtspersonen van gronden om niet of onder de marktprijs aan een
TBO volgens it niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan we! ongec!ausuleerd te be
vestigen dat de Staat en aan de Staat gelieerde rechtspersonen geen gronden onder de marktprijs of
om niet (door)leveren aan TBO’s. Indien uw reactie de onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken
wij u om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit tnerkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is het kort geding door te zetten, gelet
op bet feit dat tot op heden door geen van de betrokken overbeden vo!Iedig en ongeclausuleerd ge
boor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter de Staat niet nodeloos
in een dergelijke procedure te betrekken. Derbalve zien wij uw reactie op deze brief graag op korte
termijn, doch uiterlijk binnen een week vanaf heden, tegemoet.

Hoogachtend,
-

C.N.J. Kortmann

ST\ASD\12072371.1 (2)
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Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij ow College namens de VGG om ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
rnarktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwiji
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgesternd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die a! we! reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder be!ang is.

Ge!et op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op ge!ijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conc!usie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen be!ang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het ver!eden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschi! van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu we! of niet
vo!ledig aan haar sommatie tegemoet wordt gekomen.

Orn deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht orn te verhelderen wat zij bedoe!en met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In bet bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

Dv praktijk wordt gevoerd door Stbbe NV. (ingescheven to hat Hartdetsregtster van dv Kamer van Koophandet ortder nummer 34198700) De algemene voorwaarden van Stibbe NV. zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdamen worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www stibbe.com
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onder welke omsiandigheden de (door)levering door cen provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan cen TB() volgens hen niel in strijd is met de Europese staatsstcunregels (en dos mo—
gelijk zoo zijn), mede bezien in bet licht van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat cen alternatici voor cen dergelijke concretisering zou zijn dat de betrefiende col
leges alsnog ongeclausuleerd bevestigen dat zi geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)lcveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij ow college om bij ow reactie op onze brief van 14 november 201 1 bet
voorgaande Ic betrekken en dos eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssleunregels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincie geen gronden onder de marktprjs of orn niet (door)levert aan TBOs. Indien uw reactie de
onderhavige brief hceft gekruist, verzoeken wij u om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij iiog steeds voornernens is het kort geding door te zetten, gelet
op bet feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
boor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in een dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij ow reactie op deze brief graag op
korte terrnijn, doch uiterlijk binnen een week vanaf heden, tegernoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann

ST\ASD\1 2072702.1 (2)
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2011/60892
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30 november 2011

Onze brief van 14 november2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College namens de VGG orn ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op beden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwiji
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de rnarktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op bet feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op gelijke wijze te reageren. Met bet oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. Dc reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt

een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee flu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegernoetwordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de Kamer van Koophandel onder nurnmer 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 Zi) zn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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onder wclkc omstandiglicclen dc (door)Icvcring door con provincie van gronden 0111 niet ol’ onder do
marktprijs aan een 1130 volgens hen niet in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gelijk zou zijn). mede bezien in het licht van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat een alternatiefvoor een dergelijke concretiscring zoti zijn dat de betreffende col
leges alsnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de niarktprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken Wij uW college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande te betrekken en diis eveneens Ic concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet (door)levert aan TBOs. Indien uw reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken wij u om hierorntrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is het kort geding door te zetten, gelet
op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
hoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geeii provincies node
loos in een dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn. doch uiterlijk binnen een week vanaf heden, tegernoet.

Hoogachtend. .

C.N.J. Kortrnann

ST•ASD 12072729.1 (2)
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Onze ref

CK/AB 1023079-12072757
Uw ref.
11116153
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 201 1 verzochten wij UW College namens de VGG oni ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
marktprijs aan de TBOs zou beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwijl
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgesternd — staat dat de betreffen
de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevoig heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornernens bent om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van Tstrijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gernaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegemoet wordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

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 zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekf. Zij zijn tevens te vinden op www stibbe corn
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onder welke omstandighedcn dc (door)lcvering door cen provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan cen ‘l’130 volgens hen niet in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gclijk zOu zijn), mede bezien in het licht van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat eeii alternatiefvoor een dergelijke concretisering zou zijn dat de betreffende col
leges alsnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij ow reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande Ic betrekken en dus eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door ow provincie van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat ow
provincie geen gronden onder de niarktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. Indien uw reactie de
onderliavige brief heeft gekruist, verzoeken wij 0 om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is bet kort geding door te zetten, gelet
op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
hoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in een dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uiterlijk binnen een week vanaf heden, tegemoet.

I-Ioogachtend,

C.N.J. Kortmann

ST\ASD\12072757.1 (2)



Stibbe

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

Aan Gedeputeerde Staten van de advocaat

prov mc ie G ron i ngen Advocaten en notarissen

Postbus 61 0 Strawinskylaan 2001

9700 AP Groningen Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

Teveiis per fax: 050 - 3164933 T +31 20 546 04 12
F +31 2054607 10

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

Onze ref

CKIAB 1023079-12072784
Uw ref.
347968
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College namens de VGG om ens binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden em niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op heden hebt u met op deze brief gereageerd, terwiji
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies bun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee flu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegemoetwordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handeisregister van de <amer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe N V zljn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algernene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekf. Zij zijn tevens te vinden op www stibbe corn
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onder welkc omstandighcdcn dc (door)lcvering door cen provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan cen ‘l’B() volgens hen nict in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gelijk zou zin), mcdc bezien in het lichi van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat een alternatiel voor ccii dergelijkc concretisering zou zijn dat de betreffende col
leges aisnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)levercn aan ‘l’BOs.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande te betrckken en dus eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan ccii TBO volgens
u nict in strijd s met de Europese staatsstcunregcls, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincic geen gronden onder de marktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. Indien uW reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken w U OIii hieromtrent ccii nadere reactie te sturen.

Tot beskiit merkt de VGG op dat zij nog steeds voorneniens is bet kort geding door te zetten, gelet
op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
boor is gegeven aan haar sommatie. Vanzclfsprekcnd wenst de VGG echter geen provincies node
loos in ccii dergclijke procedure tc bctrekken. Derhalve zien wij uw rcactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uitcrlijk binnen ccii week vanaf heden, tegernoet.

l-loogachtcnd,

C.N.J. Kortmann

ST\ASD\12072784.1 (2)



Stibbe

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

Aan Gedepuleerde Staten vail de advocaat

provincie Gelderland Advocaten en notarissen
Postbus 9090 Strawinskylaan 2001

6800 GX Arnhem Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

Tevens per tax: 026-3599480 1 +31 20 546 04 12
F +31 205460710

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

Onze ref.

CK/AB 1023079-12072898
Uw ref.
2009-009485
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij LIW College narnens de VGG om ons binnen een
week te bericliten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
marktprijs aan de TBOs zou beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwijl
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffen
de provincie geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegemoet wordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In bet bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

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 aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www stibbecom.
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onder welke omstandigheden de (door)lcvcring door cen provincie van gronden om niet of onder de
inarktprijs aan een TBO volgens hen niet in sirijd is met de Europese staatssteunregels (cii dus mo—
gelijk zou zijn), mede bezien in het lichi van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat ccii alternatiefvoor een dergelijke concretisering zou zijn dat de betreffende col
leges aisnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 bet
voorgaande te betrekken en dus eveneens Ic concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunrcgels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincie geen gronden onder de marktprijs of om niet (door)levert aan TBOs. Indien uw reactie de
onderhavige brief heeft gckruist, verzoeken Wij u om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is bet koi-t geding door te zetten, gelet
op bet feit dat tot op beden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
boor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG ecbter geen provincies node
loos in ccii dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uiterlijk binnen ccii week vanaf heden, tegernoet.

Hoogacbtend,
.

4

C.N.J. Kortmann
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Stibbe

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

Aan Gedeputeerde Staten van de provincie advocaat

Overij ssel Advocaten en notarissen

T.a.v. mcvrouw L. KruI Strawinskylaan 2001

Postbus 1 0078 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam

8000 GB LwolIe Nederland
T +31 205460412

Tevens per fax: 038 — 425 48 88 F +31 20 546 07 10
tijn.kortmann@stibbe.com
www.stibbe.com

Onze ref

CK/AB 1023079-12072917
Uw ref.
2011/0164562
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College namens de VGG om ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwijl
de terrnijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevoig heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornernens bent om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee flu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegemoetwordt gekornen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

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 N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden ztn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zljn tevens te vinden op www.stibbe.com.
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ondcr wclkc oinstanclighcdcn de (door)levering door cen provincie van gronden om mci of onder de
marktprijs aan ccii 1130 volgens hen niet in strijd is met de Furopcse staatssicunrcgcls (en dus mo—
gelijk zon zijn), mede bezien in het licht van de commissicbeschikking van 3 juli 201 1. l-licrbij
gaven wij aan dat een alternaiiefvoor een dergelijke concretiscring zou zijn dat dc hetreffende col
leges aisnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marklprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande te betrekken en dus eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat tiw
provincie geen gronden onder de inarktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. Indien uw reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken wij u orn hieromtrent ceo nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij nog steeds voornernens is het kort geding door te zetten, gelet
OP het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
hoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in ceo dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien vij UW reactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uiterlijk binnen een week vanaf heden, tegemoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann
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Stibbe

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

Aan Gedeputeerde Staten van de provincic Noord- advocaat

Holland Advocaten en notarissen

i.a.v. de beer ir. Gil. Ilelming Strawinskylaan 2001

Postbus 3007 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam

2001 DA l-laarlem Nederland
T +31 205460412

Tevens per fax: 023—51430 30 F +31 205460710

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

Onze ref

CK/AB 1023079-12072926
Uw ref.
2011-52631
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College narnens de VGG orn ons binnen een
week te berichten of UW provincie de praktijk van de doorlevering van gronden orn niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op beden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwijl
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgesternd — staat dat de betreffen
de provincie geen gronden orn niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornernens bent orn op gelijke wijze te reageren. Met bet oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in bet verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu wel of niet
volledig aan baar sommatie tegernoet wordt gekornen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe N V. (ingeschreven in hat Handeisregister van de Kamer van Koophandet onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zljn van toepassing en bevatten een aanspraketijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bit de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com
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onder welke omstandigheden de (door)levering door ccii provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan een TBO volgens hen niet in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gelijk zou zijn), mede bezien in het licht van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat een alternatiefvoor een dergelijke concretisering zou zijn dat de betreffende col
leges alsnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande te betrekken en dus eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de rnarktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincie geen gronden onder de marktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. Indien uw reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken wij u om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit rnerkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is het kort geding door te zetten, gelet
op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
hoor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in een dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uiterlijk binnen een week vanafheden, tegernoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann
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Stibbe

Aangetekend. met bericht van ontvangst ml. C.N.J. Kortmann
advocaatAan Gedeputeerde Staten vail de provincie tuid

1--lolland Advocaten en notarissen

T.a.v. de heer of neviouw J.G. ter Kuile Strawinskylaan 2001

Postbus 90602 Postbus 75640
1070 AP Amsterdam

2509 LP Den l-laag Nederland
T +31 205460412

Tevens per fax: 070 - 441 78 08 F +31 20 546 07 10

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

Onze ref.

CKJAB 1023079-12072935
Uw ref.
PZH-2011-305719046
Datum

30 november 2011

Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College namens de VGG om ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden om niet of onder de
marktprijs aan de TBOs ZOU beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwiji
de termijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgestemd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
een kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het felt dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op gelijke wijze te reageren. Met het oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
een voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu wel of niet
volledig aan haar sommatie tegemoetwordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht orn te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

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 bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevens te vinden op w.sw.stibbe.com.
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onder welke umsiandigheden de (door)levering door cen provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan cen l’B() volgens hen niet in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gelijk iou zijn), mede bezien in het licht van de comniissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aari dat ccii alternatici voor ccii dergclijkc concretisering iou zijn dat de betreffende col
leges aisnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)leveren aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 bet
voorgaandc te betrekken en dtis eveneens Ic concretiseren onder welke omstandigbeden de
(door)levering door uw provincie van gronden orn niet of onder de rnarktprijs aan een TBO volgens
ii niet in strijd is met de Europese staatssteunregcls, dan wel ongeclausuleerd te bevestigen dat uw
provincic geen gronden onder de marktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. lndien uw reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken wij u om hieromtrent ecn nadere reactie te sturen.

Tot besluit mcrkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is bet kort geding door te zetten, gelet
op bet feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
hoor is gegeven aan baar sommatic. Vanzelfsprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in ccii dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn, docb uiterlijk binnen ecu week vanaf heden, tegernoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortmann
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Onze brief van 14 november 2011

Geacht college,

Bij brief van 14 november 2011 verzochten wij uw College namens de VGG om ons binnen een
week te berichten of uw provincie de praktijk van de doorlevering van gronden orn niet of onder de
marktprijs aan de TBO’s zou beeindigen. Tot op heden hebt u niet op deze brief gereageerd, terwiji
de terrnijn van een week reeds lang is verstreken.

Colleges van gedeputeerde staten van andere provincies hebben al wel gereageerd op onze brief van
14 november 2011. In alle reacties — die onderling lijken te zijn afgesternd — staat dat de betreffen
de provincie ‘geen gronden om niet of onder de marktprijs doorlevert aan een TBO, indien en voor
zover dat in strijd is met de Europese staatssteunregels’. Tevens schrijven de colleges van gedepu
teerde staten die al wel reageerden, dat zij er vanuit gaan dat die mededeling tot gevolg heeft dat
ccii kort geding van de VGG zonder belang is.

Gelet op het feit dat de provincies hun handelswijze in onderhavig dossier onderling coördineren,
gaan wij er vanuit dat u voornemens bent om op gelijke wijze te reageren. Met bet oog daarop
brengt de VGG graag onder uw aandacht dat zij de conclusie uit de brieven die zij reeds ontving —

dat de VGG geen belang zou hebben bij een kort geding tegen de betreffende provincies — niet kan
onderschrijven. De reden is dat in het verleden tussen de VGG enerzijds en de betrokken overheden
(waaronder uw provincie) anderzijds, een verschil van inzicht bestond over de vraag wanneer er
sprake is van ‘strijd met de Europese staatssteunregels’. Nu in de standaardreactie juist op dat punt
ecu voorbehoud wordt gemaakt, is voor de VGG niet goed te beoordelen of daarmee nu wel of niet
volledig aan haar soinmatie tegemoet wordt gekomen.

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij de colleges die al wel reageerden bij brief van heden
verzocht om te verhelderen wat zij bedoelen met de zinsnede ‘indien en voorzover dat in strijd is
met de Europese staatssteunregels’. In het bijzonder hebben wij hen verzocht om te concretiseren

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV, (ingeschreven in hat Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). De algemene voorwaar
den van Stibbe NV. zijn van toepaasing en bevatten een aansprakelijkheidabeperking. Do algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zin levena te vinden op oww.stibbe,com,
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oncler welke omslandighcdcn de (door)lcvering door cen provincie van gronden om niet of onder de
marktprijs aan ccii l’B() volgens hen nict in strijd is met de Europese staatssteunregels (en dus mo—
gelijk zou zijn), mede bezien in hel licht van de commissiebeschikking van 13 juli 2011. Hierbij
gaven wij aan dat een alternatielvoor ccii dcrgclijkc concretisering zou zijn dat de betreffende col
leges aisnog ongeclausuleerd bevestigen dat zij geen gronden onder de marktprijs of om niet
(door)Ievei-en aan TBO’s.

Bij dezen verzoeken wij uw college om bij uw reactie op onze brief van 14 november 2011 het
voorgaande te betrekken en this eveneens te concretiseren onder welke omstandigheden de
(door)levering door uw provincie van gronden om niet of onder de marktprijs aan een TBO volgens
u niet in strijd is met de Europese staatssteunregels, dan we! ongeclausuleerd te bevestigen dat UW

provincie geen gronden onder de marktprjs of om niet (door)levert aan TBO’s. Indien uw reactie de
onderhavige brief heeft gekruist, verzoeken wij u om hieromtrent een nadere reactie te sturen.

Tot besluit merkt de VGG op dat zij nog steeds voornemens is het kort geding door te zetten, gelet
op het feit dat tot op heden door geen van de betrokken overheden volledig en ongeclausuleerd ge
boor is gegeven aan haar sommatie. Vanzelisprekend wenst de VGG echter geen provincies node
loos in een dergelijke procedure te betrekken. Derhalve zien wij uw reactie op deze brief graag op
korte termijn, doch uiterlijk binnen ecu week vanaf heden, tegemoet.

Hoogachtend,

C.N.J. Kortrnann
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