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Geachte heer Thissen, 
 
Hierbij verzoek ik u een brief met de navolgende inhoud door te geleiden aan het 
volgende e-mailadres van de Europese Commissie: stateaidgreff@ec.europa.eu 
 
Ik verzoek u tevens de brief rechtstreeks te mailen aan mevrouw Roosmarijn 
Schade: roosmarijn.schade@ec.europa.eu 
 
 
QUOTE 
 
Bij brief van 1 oktober 2010 (kenmerk B.2 RS/YG/RVV/mkl (2010) D/353) heeft u 
een brief doorgeleid van Stibbe advocaten (optredend namens de VGG), van 1 
september 2010. U verzoekt de Nederlandse autoriteiten om een reactie op de 
hoofdstukken 1.3, 2 en 3 van die brief. Deze brief dient daartoe. 
 
Alvorens de Nederlandse autoriteiten een inhoudelijke reactie geven op de 
genoemde hoofdstukken, merken zij het volgende op. Met de bovengenoemde 
brief brengt de VGG zaken naar voren die door haar al eerder aan de orde zijn 
gesteld in het kader van de prenotificatieprocedure (PN 254/2009). De 
Nederlandse autoriteiten verwijzen in het bijzonder naar de brief van de VGG van 
8 december 2009. Op deze brief hebben de Nederlandse autoriteiten in het kader 
van die prenotificatieprocedure gereageerd bij brief van 26 februari 2010. De 
Nederlandse autoriteiten verwijzen primair naar hetgeen aldaar is gesteld, met 
name naar de beantwoording van vraag 8, pagina 7 en verzoeken het aldaar 
gestelde als hier herhaald en ingelast te beschouwen. Daarnaast zijn de 
Nederlandse autoriteiten van oordeel dat een belangrijk deel van de brief van de 
VGG geen betrekking heeft op mogelijke staatssteunaspecten van de maatregel. 
Het staat de VGG vrij om het met die onderdelen van de maatregelen oneens te 
zijn, maar deze kunnen in het kader van de onderhavige notificatieprocedure niet 
aan de orde worden gesteld.  
 
Onderstaand volgen - gelet op het bovenstaande, voor zover nodig - nog enkele 
opmerkingen van de Nederlandse autoriteiten.  
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Hoofdstuk 1.3. 
Anders dan de VGG betoogt, zijn de Nederlandse autoriteiten van oordeel dat de 
Duitse maatregel (goedgekeurd bij beschikking NN 8/2009) niet wezenlijk 
verschilt van de Nederlandse maatregel. De verschillen, voor zover aanwezig, 
kunnen in ieder niet leiden tot een ander oordeel over de toelaatbaarheid van de 
onderhavige maatregel. Voor zover van belang merken de Nederlandse 
autoriteiten nog het volgende op. Anders dan de VGG doet voorkomen, is er geen 
reden om aan te nemen dat de onderhavige maatregel zal leiden tot 
overcompensatie. De Nederlandse autoriteiten verwijzen hiervoor in het bijzonder 
naar hetgeen hierover eerder naar voren is gebracht in de notificatieprocedure 
(antwoord 10, brief van 12 oktober 2010) en in de prenotificatieprocedure 
(antwoorden op vraag 8, pagina 7, brief van 26 oktober 2009). Overigens bestaat 
de Duitse maatregel, anders dan de VGG naar voren brengt, naast overdracht van 
grond, ook uit de subsidiëring voor de aankoop van grond. 
De verwijzing, door de VGG, naar jaarstukken van twee TBO’s doet niet af aan het 
bovenstaande. Zonder uitspraken te doen over de exacte betekenis of juistheid 
van de door de VGG genoemde cijfers, kan in algemene termen worden 
opgemerkt dat natuurbeheerders - los van hun activiteiten als natuurbeheerder - 
andere inkomsten kunnen verwerven (b.v. inkomsten uit ledenwerving, donaties, 
investeringen). Dit doet niet af aan de eerdere conclusie dat natuurbeheer als 
zodanig een verliesgevende activiteit is.  
 
Het door de VGG geschetste prijsopdrijvende effect zal zich niet snel voordoen. De 
VGG verliest uit het oog dat er voor de aankoop van grond ten behoeve van de 
ontwikkeling en het beheer van specifieke natuurdoeltypen geen markt bestaat. 
Om die reden is subsidiering noodzakelijk. Gelet op het feit dat hier sprake is van 
een verliesgevende activiteit is het moeilijk voorstelbaar dat een natuurbeheerder, 
naast de voor de marktwaarde te ontvangen subsidie, ook eigen middelen zal 
investeren in de aankoop van natuurgrond. Deze middelen zullen immers niet 
kunnen worden terugverdiend, gelet op de beperkingen die natuurbeheer stelt aan 
het gebruik van de grond. Het voorstel van de VGG om de aankoop van grond en 
ontwikkeling van natuur over te laten aan de markt, gaat hieraan voorbij.  
 
Voor de goede orde merken de Nederlandse autoriteiten op dat de voor de 
aangekochte grond te verstrekken subsidie is gemaximeerd tot de reële 
marktwaarde van de aangekochte grond (zie artikel 15, eerste lid, onderdeel a, 
regeling) en dat de subsidie bij verkoop van grond moet worden terugbetaald.  
 
Hoofdstuk 2 
De VGG brengt in dit hoofdstuk nauwelijks bezwaren tegen de regeling zelf naar 
voren, maar geeft aan weinig vertrouwen te hebben in een goede uitvoering 
daarvan.  
Het spreekt voor zich dat een genotificeerde regeling, maar dat geldt voor elke 
regeling, ook overeenkomstig de melding wordt uitgevoerd. Dat geldt in ieder 
geval voor de onderdelen die in verband met de toetsing aan de 
mededingingsregels - en voor zover nodig, goedkeuring - relevant zijn. In verband 
met de verkoop van gronden merken de Nederlandse autoriteiten op dat de 
verkoop van gronden door BBL (in opdracht van provinciale overheden) op een 
objectieve, transparante en marktconforme wijze zal plaatsvinden (zie ook bijlage 
bij notificatie, ad 3, antwoord op vraag 13). Anders dan de VGG stelt vindt geen 
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overdracht van gronden om niet plaats en is de gemelde maatregel zowel van 
toepassing op provinciale projecten als de provincieoverstijgende projecten.  
 
Hoofdstuk 3 
 
Paragraaf 3.1. 
Ook in deze paragraaf geeft de VGG aan weinig vertrouwen te hebben in een 
goede uitvoering van de regeling. De Nederlandse autoriteiten verwijzen in dat 
verband kortheidshalve naar hetgeen hierboven bij hoofdstuk 2 is opgemerkt. Ten 
aanzien van de zorgen die de VGG heeft over artikel 3 van de regeling, verwijzen 
de Nederlandse autoriteiten naar de antwoorden in de brief van 12 oktober 2010 
(antwoord 1, onderdeel ii), die verstuurd is in het kader van deze 
notificatieprocedure. 
 
Paragraaf 3.2. 
In reactie op wat de VGG stelt naar aanleiding van een mogelijke overschrijding 
van het subsidieplafond, brengen de Nederlandse autoriteiten naar voren dat het 
uiteraard niet zo is, dat - mochten er meerdere aanvragen worden ingediend voor 
hetzelfde stuk grond - al deze aanvragen meetellen voor de berekening van een 
mogelijke overschrijding van het subsidieplafond. Er kan voor één stuk grond 
immers maar één subsidiebetaling plaatsvinden die ten laste kan komen van het 
vastgestelde subsidieplafond. Deze bepaling geeft derhalve de onderlinge 
rangorde aan van aanvragen die met betrekking tot verschillende stukken grond 
zijn ingediend. 
 
Paragraaf 3.3. 
De VGG lijkt bezwaren naar voren te brengen tegen de verplichting tot 
openstelling van de grond. In de eerste plaats geldt dat deze bezwaren geen 
enkele relatie hebben met de mededingingsregels, dus geen plaats kunnen 
hebben in het kader van deze procedure.  
Voor zover van belang merken de Nederlandse autoriteiten op dat openstelling 
van de met subsidie aangekochte gronden de hoofdregel is, maar dat daarop 
uitzonderingen mogelijk zijn. Deze verplichting en de ontheffingsmogelijkheden 
gelden gelijkelijk voor alle natuurbeheerders (TBO’s en andere particuliere 
natuurbeheerders).  
 
UNQUOTE 
 
Ik verzoek u een afschrift van de uitgaande brief te doen toekomen aan de heer 
D.J. Jans van mijn directie. 

 

Mw. mr. J.L.D. Heukers 


