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Excellentie,

Sinds haar oprichting in april van dit jaar zet de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters 
(VGG) zich namens haar leden in om te komen tot een gelijkwaardige behandeling van alle particu-
liere grondbezitters bij de verwerving van (natuur)grond in Nederland. Zoals U weet, bevoordeelt 
de overheid sinds jaar en dag namelijk een selecte groep particuliere grondeigenaren bij de ontwik-
keling, instandhouding en exploitatie van natuurgronden. Dit zijn de zogenaamde terreinbeherende 
organisaties (TBO's), waaronder de Vereniging Natuurmonumenten en de twaalf Provinciale 
Landschappen. De bevoordeling van deze selecte groep in de wet- en regelgeving en het beleid van 
in het bijzonder Uw Ministerie zorgt voor een ernstige verstoring van de grondmarkt in Nederland. 
Dit belemmert de participatie van andere particulieren bij de ontwikkeling en instandhouding van 
natuur en is bovendien in strijd met de Europese regels voor mededinging en staatssteun. 

U en Uw voorgangers hebben meerdere malen uitgesproken te streven naar een versterking van de
rol van alle particulieren bij het nationale natuurbeleid, in het bijzonder bij de ontwikkeling van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tot op heden echter hebt U de daad niet bij het woord gevoegd. 
Ter illustratie verwijst de VGG naar de door U in ontvangst genomen Verklaring van Linschoten. 
Recent vroeg de VGG U met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar de stand 
van zaken omtrent de uitwerking van de Verklaring in concrete maatregelen en de goedkeuring van 
de Europese Commissie daarvan.  Uit Uw antwoord van 2 oktober jl. blijkt dat U nog geen enkele 
concrete stap in die richting hebt gezet (dit terwijl de deadline uit de Verklaring van 1 december 
2009 met rasse schreden nadert). 

Tekenend is ook de gang van zaken omtrent de realisering van de EHS. Op 18 mei jl. verzocht de 
VGG U en de verschillende provincies om in afwachting van de klachtprocedure bij de Europese 
Commissie een moratorium in te stellen op de verstrekking van aankoopsubsidies en de doorleve-
ring van gronden aan de TBO's. U hebt dit van de hand gewezen. Sterker nog, sinds het verzoek 
van de VGG lijken de provincies en Uw ministerie de doorlevering van gronden en verstrekking 
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van aankoopsubsidies aan TBO's te hebben versneld. De VGG vernam van haar leden dat er zelfs 
een 'project Versnellen realisatie Ecologische Hoofdstructuur' is uitgerold, in welk kader in ver-
schillende provincies 'aanjaagteams' zijn geformeerd. En in de laatste voortgangsrapportage over 
het 'Groot project Ecologische Hoofdstructuur'1 schrijft U dat U en de provincies nieuwe meerja-
renafspraken zullen maken met de TBO's om de inrichting van de EHS te versnellen (Bijlage 1, 
pag. 2). Dit staat haaks op Uw belofte om de rol van andere particulieren te versterken en is boven-
dien onrechtmatig in het licht van de klachtprocedure bij de Europese Commissie en de sommatie 
van de VGG van 18 mei jl. 

Ook in het contact met Uw Ministerie heeft de VGG gemerkt dat er van Uw zijde geen sprake is 
van een welwillende houding jegens haar en de belangen die zij dient. Dit zij geïllustreerd met een 
feitenoverzicht:

(1) In het najaar van 2008 heeft de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) bij U een Wob 
verzoek ingediend met betrekking tot het afstotingsproces van voormalige militaire terrei-
nen in het kader van het PrOMT-project. Naar aanleiding van de door U verstrekte stukken 
stelde de FPG U in het kader van een bezwaarprocedure een aantal vragen. In Uw beslis-
sing op bezwaar van 21 april 2009 schreef U dat die vragen ambtelijk konden worden op-
genomen met Uw ministerie. De VGG deed dat bij aangetekende brief aan U van 5 juni 
2009 met het verzoek om binnen twee weken te antwoorden. Dat deed U niet. Evenmin 
stuurde U een ontvangstbevestiging. Bij aangetekende brief van 5 augustus 2009 verzocht 
de VGG U nogmaals dringend om te reageren (en verbond daaraan toen een termijn van 
één week). Ook toen bleven een ontvangstbevestiging en een inhoudelijke reactie echter uit. 
Pas na een dringend telefonisch verzoek daartoe van onze advocaat mr. Bos van 21 augus-
tus 2009 aan mevrouw Kroos van Uw Ministerie en onder de dreiging van het indienen van 
een klacht, stuurde U bij brief van 21 augustus 2009 een ontvangstbevestiging en de toe-
zegging dat een antwoord zou volgen op 4 september 2009. Uiteindelijk gebeurde dat op 7 
september 2009.

(2) Op 18 mei 2009 verzocht en sommeerde de VGG U om een moratorium af te roepen op de 
verstrekking van aankoopsubsidies en doorlevering van gronden aan de TBO's. De VGG 
vroeg U om binnen twee weken te reageren. Uiteindelijk – en na een rappèl van 5 juni 2009 
– reageerde U hierop pas bij brief van 1 juli 2009. 

(3) In voornoemde brief van 1 juli 2009 schreef U te hebben gereageerd op de bij de Europese 
Commissie ingediende klacht. Op 27 juli 2009 belde onze advocaat mr. Bos daarover met 
mevrouw Burger van de Directie Juridische Zaken van Uw Ministerie en verzocht haar om 
een afschrift van die reactie. Zij gaf aan daarover te moeten overleggen. Na opnieuw een te-
lefoongesprek met mevrouw Burger op 28 juli, deelde mevrouw Lee van Uw Ministerie mr. 

  
1 Door U aangeboden aan de Tweede Kamer bij brief van 14 september 2009, Kamerstukken II 30 825, nr. 49. 
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Bos bij telefoongesprekken van 30 juli en 4 augustus jl. mede dat U zijn verzoek had aan-
gemerkt als Wob verzoek. Bij brief van 4 augustus jl. schreven wij U dat de VGG dat be-
treurde omdat zij bevreesd was voor (grote) vertraging en riepen wij U op om binnen de 
wettelijke beslistermijn van twee weken een besluit te nemen (derhalve uiterlijk op 10 au-
gustus 2009). Bij brief van diezelfde dag nam U echter een verdagingsbeslissing onder de 
motivering dat de stukken met betrekking tot het verzoek nog moesten worden 'verzameld 
en geïnventariseerd' (dit terwijl het slechts één stuk betrof en uit de telefonische gesprekken 
was gebleken dat dit eenvoudig viel op te vragen uit het dossier). Bij brief van 7 augustus 
2009 maakte mr. Bos derhalve bezwaar tegen de verdagingsbeslissing. Kennelijk heeft dit 
geholpen omdat U uiteindelijk op 10 augustus 2009 het besluit heeft genomen tot open-
baarmaking van de reactie. 

(4) Op 4 augustus 2009 diende de VGG bij U een Wob verzoek in met betrekking tot de 
Verklaring van Linschoten. Bij brief van 11 augustus 2009 bevestigde U de ontvangst daar-
van en nam U wederom een verdagingsbeslissing. Die termijn liep af op 1 september 2009 
zonder dat U een besluit nam. Bij brief van diezelfde dag verzocht mr. Bos U om uiterlijk 3 
september 2009 een besluit te nemen en schreef hij dat de VGG zich anders genoodzaakt 
zou zien om de voorzieningenrechter te adiëren. Op 4 september 2009 (dus na het verstrij-
ken van de deadline) werd mr. Bos gebeld door de heer Mvidi van de Directie Juridische 
Zaken van Uw Ministerie met de mededeling dat wij het besluit uiterlijk de week later zou-
den ontvangen. Dat gebeurde niet. Derhalve belde mr. Bos op 15 september 2009 wederom 
met dhr. Mvidi. Die deelde toen mede dat het besluit die week zou volgen. Ook die belofte 
kwam U niet na. Derhalve zag de VGG zich op 30 september 2009 genoodzaakt om be-
zwaar te maken tegen Uw fictieve weigering om een besluit te nemen en de voorzieningen-
rechter van de rechtbank te Arnhem te verzoeken om U op te dragen alsnog een besluit te 
nemen. Dit had kennelijk resultaat want op 2 oktober 2009 nam U uiteindelijk een besluit
tot openbaarmaking. 

(5) Op 9 september 2009 diende de VGG bij U een Wob verzoek in met betrekking tot de 
goedkeuring door de Europese Commissie van het programmeringsdocument voor platte-
landsontwikkeling voor Nederland 2000-2006 (POP1). Opnieuw volgde een verdagingsbe-
slissing (op 25 september 2009). Deze termijn liep op 7 oktober jl. af zonder dat U een be-
sluit nam. Omdat met de invoering van de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslis-
sen' op 1 oktober 2009 de beslistermijnen van artikel 6 van de Wob zijn verdubbeld, heeft 
U tot 4 november 2009 respijt om alsnog Uw besluit te nemen. Indien dat niet gebeurt, zal 
de VGG wederom de voorzieningenrechter moeten adiëren. 

Vastgesteld kan worden dat U weinig voortvarend te werk gaat in het onderhavige dossier. De 
VGG weet niet of daaraan een bewuste vertragingstactiek ten grondslag ligt. In ieder geval zorgt 
het er wel voor dat de onrechtmatige verstoring van de nationale grondmarkt doorgaat en zelfs nog 
verder toeneemt. Bovendien dwingt Uw opstelling de VGG tot het maken van extra juridische 
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kosten. Het geeft geen pas dat een overheidsorgaan op die wijze met haar burgers omgaat. Derhalve 
doet de VGG op U een dringend beroep om in het vervolg een meer welwillende opstelling te 
kiezen en ook de betrokken ambtenaren op Uw Ministerie daarvan te doordringen. 

Tot slot doet de VGG U het dringende verzoek om het door U in Uw brief van 1 juli jl. ingenomen 
standpunt te heroverwegen en alsnog een moratorium in te stellen op de verstrekking van aankoop-
subsidies en doorlevering van gronden aan de TBO's. Daarvoor bestaat voldoende aanleiding nu er 
geen concreet zicht is op legalisering van de bestaande onrechtmatige situatie en er onomkeerbare 
effecten dreigen. Dit is ook in het belang van uw Ministerie, de Provincies en de TBO's, want zoals 
U zult weten moeten transacties die in strijd met Europese regelgeving – en dus onrechtmatig – zijn 
verricht, ongedaan gemaakt worden.

Hoogachtend,

Het bestuur van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters:

Oene Gorter, voorzitter
Seger van Voorst tot Voorst, secretaris
Frans van Verschuer, penningmeester




