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Op 29 oktober 2007 heeft prof. mr. M. van der Woude u geadviseerd over de bevoordeling van Ter-
rein Beherende Organisaties ten opzichte van andere particulieren bij de aankoop van gronden en 
de inrichting en het onderhoud daarvan als natuurgebied. In antwoord daarop heeft AKD Prinsen 
van Wijmen op 1 oktober 2008 namens Vereniging Natuurmonumenten geadviseerd. Naar aanlei-
ding van deze adviezen is binnen uw organisatie de behoefte gerezen aan een puntsgewijs overzicht 
van de kernpunten. Aan die behoefte komen wij graag tegemoet middels onderstaande zogeheten 
Frequently Asked Questions lijst (FAQ), waarin de belangrijkste (rechts)vragen nog eens op een rij-
tje worden gezet. 

(1) Wat is een TBO?

Een TBO is een Terrein Beherende Organisatie. Nederland kent daarvan een drietal soor-
ten. De eerste is Staatsbosbeheer, een zelfstandige overheidsorganisatie onder de verant-
woordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) met als taak om 
bijna 250.000 hectare natuurgebied in stand te houden, te beheren en te ontwikkelen. De 
tweede is de Vereniging Natuurmonumenten. Dit is een particuliere vereniging met een 
ideële doelstelling, namelijk het behouden en beheren van gebieden in Nederland die in na-
tuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijk zijn. De laatste categorie wordt 
gevormd door de Provinciale Landschappen (zoals het Geldersch Landschap en het Lim-
burgs Landschap). Dit zijn private stichtingen (veelal opgericht door de Vereniging Na-
tuurmonumenten) en in het geval van It Fryske Gea een vereniging, die op provincieniveau 
actief zijn met de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. De Provin-
ciale Landschappen zijn verenigd in DE LANDSCHAPPEN, een samenwerkingsverband 
dat is opgericht in 1989 om ook op landelijk niveau de belangen van de Provinciale Land-
schappen te behartigen. 

(2) Zijn TBO's te vergelijken met particulieren?

Met uitzondering van Staatsbosbeheer, zijn alle TBO's particuliere organisaties. Zij zijn dan 
ook niet anders dan andere particulieren of particuliere organisaties die de ontwikkeling en 
het beheer van natuur nastreven. Zo is Vereniging Natuurmonumenten in 1905 door parti-
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culieren opgericht om te voorkomen dat de gemeente Amsterdam het Naardermeer zou ge-
bruiken als vuilstortplaats (haar eerste aankoop was dan ook het Naardermeer). Tot in de ja-
ren zestig konden de TBO’s alleen terreinen aankopen met eigen middelen. Daarvoor wer-
den inzamelingen georganiseerd of leningen gesloten. Ook kwam het in die tijd geregeld
voor dat particuliere eigenaren hun bezit schonken aan één van deze organisaties. Zij voel-
den zich met de TBO's onder meer verwant omdat landgoedeigenaren e.d. goed vertegen-
woordigd waren in de besturen.

(3) Zijn TBO's ondernemingen in de zin van het EG-recht en vallen zij onder de regels 
voor staatssteun en mededinging?

Het begrip onderneming is in het Europese recht ruim en betreft elke entiteit die een eco-
nomische activiteit verricht ongeacht haar juridische statuut en haar financieringswijze. 
Omdat TBO's economische activiteiten verrichten (als bijvoorbeeld het in concurrentie met 
andere particulieren bieden op te koop aangeboden terreinen en het innen van toegangsgel-
den) vallen zij aan te merken als onderneming in de zin van het EG-verdrag. Bovendien 
zijn TBO's niet belast met de uitoefening van overheidsgezag. Dientengevolge vallen 
TBO's onder de Europese regels voor staatssteun en mededinging.

(4) Is voor particulieren niet zijnde TBO's wel een rol weggelegd in de ontwikkeling van 
natuur?

In de ontwikkeling van nieuwe natuur in Nederland staat de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) centraal. Bij de uitvoering van het EHS-beleid en dus het bijdragen aan het verwe-
zenlijken en in stand houden van de EHS heeft de overheid niet alleen bij TBO's, maar bij 
alle particulieren een duidelijke taak neergelegd. Op basis van de Provinciale Subsidierege-
ling Natuurbeheer (PSN) kunnen particuliere eigenaren namelijk subsidie krijgen voor de 
functieverandering van (landbouw)grond in natuur, de inrichting van natuurgebieden en het 
beheer daarvan. Ook in de Agenda voor een Vitaal Platteland van LNV wordt aan de parti-
culier een belangrijke rol toegekend bij de realisatie van nieuwe natuur.1

(5) Kunnen particulieren niet zijnde TBO's een aankoopsubsidie krijgen?

Nee, alleen TBO's kunnen aanspraak maken op subsidiëring van de aankoop van gronden. 
Andere particulieren zijn daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. 

(6) Onder welke voorwaarden krijgen TBO's subsidie voor de aankoop van gronden?

Op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (de WILG) hebben de provincies van 
LNV een investeringsbudget ter beschikking gekregen voor de verstrekking van aankoop-
subsidies (ten behoeve van de realisatie van de EHS). De daaraan verbonden voorwaarden 

  
1 De Memorie van Toelichting bij de Wet inrichting landelijk gebied stelt dat in 2018 275.000 hectare 

nieuwe natuur moet zijn gerealiseerd, waarvan 38.205 hectare in particulier beheer; Kamerstukken II
2005-2006, 30 509, nr. 3, p. 6. 
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zijn opgenomen in zogenaamde Provinciale Meerjarenprogramma's en in sommige gevallen 
nader uitgewerkt in provinciale verordeningen. Hieruit blijkt dat TBO's voor zowel de aan-
koop van grond om daarop nieuwe natuur te realiseren als voor de aankoop van reeds be-
staande natuurterreinen een volledig kostendekkende subsidie kunnen krijgen. Zo wordt 
100% van de aankoopsom gesubsidieerd, maar onder omstandigheden bijvoorbeeld ook de 
overdrachtsbelasting, notariskosten, de kosten verbonden aan pachtafkoop, etc. 

(7) Wat is een functieveranderingssubsidie?

Een functieveranderingssubsidie is een subsidie voor de verandering van (landbouw)grond 
naar natuur en bos en kan door de beheerder van die grond (zijnde de eigenaar, de erfpach-
ter met een erfpachtovereenkomst met een duur van ten minste 25 jaar of bepaalde andere 
gebruiksgerechtigden) worden aangevraagd. De functieveranderingssubsidie wordt op 
grond van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) verstrekt door de provin-
cies en wordt bepaald aan de hand van het bedrag waarmee het betreffende terrein in waar-
de daalt als gevolg van de omvorming van de grond in bos of natuurterrein. 

(8) Zijn de aankoopsubsidie en de functieveranderingssubsidie vergelijkbaar?

De aankoopsubsidie is niet vergelijkbaar met de functieveranderingssubsidie. De aankoop-
subsidie subsidieert het volledige aankoopbedrag inclusief alle aan de aankoop verbonden 
kosten. De functieveranderingssubsidie subsidieert de waardevermindering die het gevolg 
is van de omvorming van (landbouw)grond naar natuur. Bovendien subsidieert de aankoop-
subsidie de aankoop van zowel bestaande als nieuwe natuur. De functieveranderingssubsi-
die is niet van toepassing bij bestaande natuurterreinen (deze grond heeft dan immers al een 
natuurfunctie).

(9) Zijn TBO's verplicht om hun terreinen voor het publiek open te stellen en andere par-
ticulieren niet?

TBO's die met behulp van een aankoopsubsidie grond verwerven, kunnen daarbij verplicht 
worden om het aangekochte terrein open te stellen voor het publiek. Voor natuurterreinen 
wordt in de praktijk echter vaak ook een beheerssubsidie aangevraagd. Deze subsidie kent 
ook een openstellingsverplichting. Op grond daarvan kunnen ook andere particulieren dan 
de TBO's in de praktijk worden verplicht om hun grond voor het publiek open te stellen. 
Bovendien zijn particuliere landgoederen vaak al op grond van de 'Natuurschoonwet 1928'
en het 'Openstellingsbesluit landgoederen' opengesteld voor het publiek. In de praktijk is 
het dan ook zo dat ook terreinen van particulieren niet zijnde TBO's voor het overgrote deel 
zijn opengesteld.

(10) TBO's zijn toch beperkt in de vervreemding van hun natuurterreinen en andere par-
ticulieren niet?

Bij grondaankoop met behulp van een aankoopsubsidie krijgen TBO's in de regel een ver-
bod opgelegd om de verworven grond door te verkopen. Dit verbod is echter niet absoluut. 
Zo is vervreemding wel mogelijk als Gedeputeerde Staten daaraan hun toestemming geven. 
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Ook staat er geen zware straf op overtreding van het verbod. De enige sanctie is de intrek-
king van de eerder verstrekte aankoopsubsidie. Overigens hebben ook de andere particulie-
ren te maken met beperkingen. Als zij gebruik maken van een functieveranderingsssubsidie 
dan zijn zij verplicht om op het betreffende terrein een kwalitatieve verplichting te vestigen 
die inhoudt dat de grond voor niets anders meer dan natuur mag worden gebruikt. Dit is een 
in beginsel eeuwigdurende verplichting die overgaat op de opeenvolgende eigenaren van de 
grond en het onmogelijk maakt om aan de betreffende grond in de toekomst een andere (lu-
cratievere) bestemming te geven. 

(11) Handelt de Nederlandse Staat in strijd met het discriminatieverbod?

Bij zijn subsidieverlening bevoordeelt de Nederlandse Staat TBO's ten opzichte van andere 
particulieren. De grootste ongelijkheid is gelegen in het feit dat TBO's een aankoopsubsidie 
voor bestaande en nieuwe natuur kunnen krijgen, en andere particulieren daarvan zijn uit-
gesloten. Bovendien komt het in de praktijk voor dat TBO's (in tegenstelling tot andere par-
ticulieren) gronden om niet krijgen doorgeschoven (bijvoorbeeld van de DLG die deze 
gronden soms bovendien boven de marktwaarde heeft verworven). Deze ongelijke behan-
deling staat op zijn minst op gespannen voet met het in de Grondwet opgenomen discrimi-
natieverbod. 

(12) Overtreedt de Nederlandse Staat de Europese regels voor staatssteun en mededin-
ging?

Omdat TBO's zijn aan te merken als onderneming in de zin van het EG-recht, kan hun sub-
sidiëring worden aangemerkt als staatssteun. Staatssteun is in beginsel onrechtmatig indien 
hij zonder goedkeuring van de Europese Commissie wordt verleend. De subsidieregeling 
voor de aankoop van gronden is weliswaar bij de Europese Commissie bekend, maar is
nimmer goedgekeurd. Dientengevolge is het aannemelijk dat Nederland bij de subsidiëring 
van TBO's de staatssteunregels heeft overtreden. Voorts maken de TBO's met behulp van 
de overheid afspraken over de onderlinge verdeling van de gebieden waar nieuwe natuur 
wenselijk wordt geacht, met als doel de onderlinge concurrentie voor de verwerving van 
terreinen uit te schakelen. Dat gebeurt middels de zogeheten Stimuleringskaarten die de 
provincies vaststellen. De verdeling tussen TBO's die daarin is vastgelegd, is mogelijk in 
strijd met de Europese (en nationale) mededingingsregels en in het bijzonder het kartelver-
bod. 




