
P R O V I NCI E F L E V O L A N D 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Beroep beslissing op bezwaar beschikking ILG 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het instellen van beroep bij de rechtbank Zwolle-Lelystad 
tegen de beslissing op bezwaar van het ministerie van El&l van 21 juni 2011; 

2. Provinciale Staten op 3 augustus 2011 actief in kennis te stellen van het 
ingestelde beroep. 

Inleiding 

Op 16 december 2010 gaf het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&l) een aangepaste ILG-beschikking af. Hiertegen is door uw college 
bezwaar gemaakt. De staatssecretaris van EL&l heeft per brief van 21 juni 2011 
zijn besluit waartegen uw bezwaren zijn gericht gehandhaafd en het bezwaar 
ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de rechtbank 
Zwolle-Lelystad. Het beroep dient binnen zes weken te worden ingesteld, te 
weten uiterlijk 2 augustus 2011. 

De door de staatssecretaris aangevoerde argumenten zijn dat de bestuursover
eenkomst (nog) niet op juiste wijze Is aangevuld of gewijzigd en verder dat er 
niet vooruit gelopen kan worden op de verdeling van het bedrag in het BTW-
compensatiefonds dat voor het ILG ter beschikking is gesteld. 

De inhoudelijke beroepsgronden komen overeen met de gronden die in het be
zwaarschrift zijn genoemd, aangevuld met de grond dat de afspraken met het 
ministerie dusdanig zijn dat er geen twijfel over zou zijn dat de bestuursover
eenkomst aangepast wordt aan de afspraken. 

Beoogd effect 

Beroep in te dienen tegen het besluit op bezwaar van het ministerie van Econo
mische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&l) d.d. 21 juni 2011. 

Argumenten 

1.1 Op basis van gemaakte afspraken dient EL&l nog € 180 miljoen bij te dragen 
Op basis van de raming waarop het Inpassingsplan OostvaardersWold is geba
seerd, dient het Ministerie van EL&l aan het project OostvaardersWold in totaal 
€ 241 miljoen bij te dragen. 

Het ministerie van El&l had begin 2010 reeds € 61 miljoen ter beschikking ge
steld. Er resteerde dus nog een bijdrage van € 180 miljoen. 
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1.2 Gelden uit btw-compensatiefonds 
Daarnaast is in bestuurlijk overleg tussen de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit (LNV) en het IPO op 6 juli 2010 afgesproken dat de provincies de beschikking zouden 
krijgen over in totaal € 84 miljoen uit het btw-compensatiefonds, ten behoeve van de realisatie van 
de EHS, waarvan circa 
€ 1,297 miljoen voor de Provincie Flevoland. Ook deze afspraak is niet verwerkt in de afgegeven 
ILG-beschikking. 

2.1 Het is wenselijk Provinciale Staten actief te informeren 
Gezien de huidige politieke situatie is het wenselijk Provinciale Staten op 3 augustus 2011 te infor
meren. 

Kanttekeningen 

Zowel de staatssecretaris van EL&l als de gedeputeerde namens Provincie Flevoland hebben aange
geven in goed onderling overleg te willen komen tot bestuurlijke afspraken over het vervolg van het 
project OostvaardersWold. Er is op 16 juni 2011 voor de eerste maal overleg geweest tussen de 
nieuwe projectgedeputeerde M. Witteman en staatssecretaris H. Bleker. Door het ministerie van 
EL&l is aangegeven geen juridisch traject te wensen, aangezien dit slechts verliezers oplevert. Tot 
op heden is de uitkomst van de onderhandelingen onzeker. 

De Provincie Flevoland stelt met het indienen van het beroepsschrift de mogelijkheid tot het voeren 
van een gerechtelijke procedure zeker indien de onderhandelingen niet tot resultaat zouden leiden. 
Dit om te voorkomen dat de rekening uiteindelijk bij de provincie komt te liggen. Het beroepschrift 
is na het bezwaarschrift te beschouwen als een stap in die richting. 

Om de onderhandelingen met staatssecretaris Bleker maximaal ruimte te bieden en niet onnodig te 
frustreren wordt voorgesteld om, indien de onderhandelingen nog gaande zijn, op 1 augustus pro 
forma beroep in te stellen bij de rechtbank. In dat geval wordt de rechtbank verzocht om de moge
lijkheid te bieden dit pro forma beroepschrift uiterlijk binnen vier weken aan te mogen vullen met 
inhoudelijke gronden. 

Tevens kan op dat moment de rechtbank worden verzocht de inhoudelijke behandeling aan te 
houden zolang de onderhandelingen lopen. Zo kan, indien de onderhandelingen lopen, in elk stadi
um van de gerechtelijke procedure de procedure worden afgebroken als er alsnog een bestuurlijk 
akkoord tot stand komt. 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Personele consequenties 

Niet van toepassing. 

Motivering indien niet openbaar 

Niet van toepassing 
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Uitvoering 

Het pro forma beroep wordt door het College van GS ingediend bij de rechtbank Zwolle-Lelystad 
binnen de gestelde termijn van zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar. Deze termijn 
loopt tot 2 augustus 2011. Vrijdag 29 juli 2011 wordt het getekende pro forma beroepschrift per fax 
én per koerier met ontvangstbevestiging bezorgd bij de rechtbank. 
Het pro forma beroep en de aanvullende gronden zullen door AKD worden getoetst. Dit advocaten
kantoor heeft ook het eerder ingediende bezwaar getoetst. 

Communicatie 

Op 3 augustus 2011 wordt Provinciale Staten geïnformeerd over het ingediende beroep tegen de 
beslissing op bezwaar ILG-beschikking van 21 juni 2011. Hiervoor is een concept - memo bijgevoegd. 

Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Brief met beslissing op bezwaar van het 
ministerie van EL&l waarin het bezwaar 
van de Provincie Flevoland tegen de ILG-
beschikking ongegrond wordt verklaard. 

1176359 Ja 

Pro forma beroepschrift tegen de beslis
sing op bezwaar ILG-beschikking van 21 
juni 2011 

1178711 Ja 

Ontwerp memo aan Provinciale Staten 1178743 Ja 
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Rechtbank Zwolle-Lelystad 
Postbus 10067 
8000 GB ZWOLLE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(03201-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mail 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

vww.flevoland.nl 

tevens per fax verstuurd 

Verzenddatum Bijlasen 
4 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Pro forma beroepschrift tegen beslissing op bezwaar op ILG-beschikking 

Ons kenmerk 
1178711 

Geachte heer/mevrouw. 

Op 16 december 2010 gaf het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&l) een 
aangepaste ILG-beschikking af. Hiertegen is door het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Flevoland op 25 januari 2011 pro forma bezwaar gemaakt. Aanvullende gronden voor het 
pro forma bezwaarschrift zijn op 1 maart 2011 verstuurd aan het ministerie van EL&l. De 
staatssecretaris van het ministerie van EL&l heeft per brief van 21 juni 2011 laten weten dat zijn 
besluit gehandhaafd blijft en het bezwaar ongegrond is verklaard. 

Een afschrift van de beschikking, het ingediende pro forma bezwaar, de aanvullende juridische 
gronden en het besluit op het bezwaar voegen wij bij. 

Ons college kan zich met dit besluit niet verenigen en stelt hierdoor en derhalve tijdig pro forma 
beroep in tegen de beslissing op bezwaar. Wij verzoeken u ons een termijn van vier weken te 
gunnen voor het indienen van de gronden waarop ons beroep steunt. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris': 

Bijlagen: 
Kopie aangepaste ILG-beschikking (kenmerk ministerie van EL&l: 167357) 
Pro forma bezwaarschrift inzake aangepaste ILG-beschikking (kenmerk 1104436) 
Aanvullende gronden voor pro forma bezwaarschrift (kenmerk 1121188) 

- Brief van ministerie van EL&l 'beslissing op bezwaar' (kenmerk 469-1181 DRR&R/2011 /3639) 

inlichtinsen bij 

mr. ing. J. van Damme 
Doorkiesnummer , 

0320 - 265 702 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Afdeling ' 

CP-OVW 
Van 

M.J.D. Witteman 

Doorkiesnummer 

Betreft 

Beroepschrift tegen het besluit op bezwaar inzake ILG -beschikking 
Afschrift 

leden van Gedeputeerde Staten, projectorganisatie OostvaardersWold 

Opmerkingen 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Op 16 december 2010 gaf het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&l) een 
aangepaste ILG-beschikking voor het jaar 2010 af. 

Op 25 januari 2011 heeft Gedeputeerde Staten pro forma bezwaar gemaakt tegen de ILG-
beschikking. Aanvullende gronden voor het pro forma bezwaarschrift zijn op 1 maart 2011 verstuurd 
aan het ministerie van EL&l. De staatssecretaris van het ministerie van EL&l heeft per brief van 21 
juni 2011 laten weten dat zijn besluit gehandhaafd blijft en het bezwaar ongegrond is verklaard. 

Zowel de staatssecretaris van EL&l als de Provincie Flevoland hebben aangegeven in goed onderling 
overleg te willen komen tot bestuurlijke afspraken over het vervolg van het project 
OostvaardersWold. Er is op 16 juni 2011 voor de eerste maal overleg geweest tussen de nieuwe 
projectgedeputeerde M. Witteman en staatssecretaris H. Bleker. Door het ministerie van EL&l is 
aangegeven geen juridisch traject te wensen, aangezien dit slechts verliezers oplevert. Tot op 
heden is de uitkomst van de onderhandelingen onzeker. 

De Provincie Flevoland stelt met het indienen van het beroepsschrift de mogelijkheid tot het voeren 
van een gerechtelijke procedure zeker Indien de onderhandelingen niet tot resultaat zouden leiden. 
Dit om te voorkomen dat de rekening uiteindelijk bij de provincie komt te liggen. Het beroepschrift 
is na het bezwaarschrift te beschouwen als een stap in die richting. 

Om de onderhandelingen met staatssecretaris Bleker maximaal ruimte te bieden en niet onnodig te 
frustreren nu de onderhandelingen nog gaande zijn, is op 29 juli 2011 pro forma beroep in gesteld 
bij de rechtbank. De rechtbank is verzocht om de mogelijkheid te bieden dit pro forma 
beroepschrift uiterlijk binnen vier weken aan te mogen vullen met inhoudelijke gronden. 

Op een later moment kan de rechtbank worden verzocht de inhoudelijke behandeling aan te houden 
zolang de onderhandelingen met staatsecretaris Bleker lopen. Zo kan, indien de onderhandelingen 
met succes zijn afgerond, in elk stadium van de gerechtelijke procedure de procedure worden 
afgebroken. 


