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Beslispunten 
1. De "Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbescher
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2. Daarvoor geen inspraakprocedure te volgen. 
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3. Inleiding 
De Vereniging Gelijkberechtiging Grootgrondbezitters (VGG) heeft de provin
cie (en alle andere provincies en het ministerie van EL&l) verzocht om een 
moratorium inzake de verstrekking van aankoopsubsidies onder de huidige 
subsidieregeling en de doorlevering van gronden om niet of onder de markt
prijs aan Terrein Beherende Organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumen
ten, Het Flevo-landschap). De VGG is namelijk van mening dat dit in strijd is 
met Europese regels. Indien er geen moratorium wordt ingesteld, dreigt de 
VGG met een kort geding. 
De VGG heeft haar verzoek gedaan in reactie op de beschikking van de Euro
pese Commissie (EC) van 13 juli 2011 waarin de EC een nieuwe (nog in te 
voeren) subsidieregeling voor Particuliere Natuurbeherende organisaties 
heeft goedgekeurd. Echter, in die beschikking heeft de EC aangegeven dat zij 
natuurorganisaties beschouwt als ondernemingen. Gelet hierop, had - ach
teraf bezien - de huidige regeling voor Particuliere Natuurterreinbeherende 
organisaties ook bij de EC gemeld moeten worden met het verzoek te beoor
delen of hier sprake is van staatssteun en zo ja, of het geoorloofde staats
steun is of niet. Die melding door het rijk heeft destijds niet plaatsgevonden. 
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4. Beoogd effect 
Intrekken van regels waarvan geen gebruik meer kan worden gemaakt. 

5. Argumenten 
1.1. Subsidieverstrekking op grond van deze regeling brengt risico's inzake 

staatssteun met zich. 
Naar aanleiding van de brieven van de VGG en de uitspraak van de EC 
dat natuurorganisaties ondernemingen zijn, hebben de gezamenlijke 
provincies advies ingewonnen bij advocatenkantoor AKD. AKD geeft in 
haar advies aan dat het grote risico's met zich brengt om nog verwer-
vingssubsidies te verstrekken op grond van de huidige regeling. 

1.2. Met het intrekken van de huidige Subsidieverordening wordt duidelijk
heid gegeven dat er nu en in de toekomst geen aankoopsubsidies meer 
worden verstrekt onder de huidige aankoopsubsidieregeling. 
De VGG dreigt met een kort geding als niet aan haar wens tegemoet 
wordt gekomen. 

2.1 Er kan geen gebruik worden gemaakt van de regeling. 
Het is daarom ook niet nodig om voorafgaand aan het daadwerkelijke 
besluit om de huidige subsidieverordening in te trekken inspraak te ver
lenen. 
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Kanttekeningen 
De gezamenlijke provincies hebben bij het Europese Hof bezwaar aangetekend tegen de uit
spraak van de EC dat natuurorganisaties ondernemingen zijn. Het Europese Hof moet nog uit
spraak doen. 
De VGG heeft haar verzoek namelijk gedaan in reactie op de beschikking van de Europese Com
missie (EC) van 13 juli 2011 waarin de EC een nieuwe (nog in te voeren) subsidieregeling voor 
Particuliere Natuurbeherende organisaties heeft goedgekeurd. Echter, in die beschikking heeft 
de EC aangegeven dat zij natuurorganisaties beschouwt als ondernemingen. Gelet op deze be
oordeling had - achteraf bezien - de huidige PNB-regeling ook bij de Europese Commissie ge
meld moeten worden met het verzoek te beoordelen of hier sprake is van staatssteun en zo ja, 
of het geoorloofde staatssteun is of niet. 
Naar aanleiding van de brieven van de VGG en de uitspraak van de EC dat natuurorganisaties 
ondernemingen zijn, hebben de gezamenlijke provincies advies ingewonnen bij AKD. AKD geeft 
in haar advies aan dat het grote risico's met zich meebrengt om nog verwervingssubsidies te ver
strekken op grond van de huidige regeling. Daarnaast is geadviseerd bezwaar aan te tekenen te
gen de uitspraak van de EC. 

7. Vervolgproces 
Het besluit van uw Provinciale Staten wordt gepubliceerd in de dagbladen en het provinciaal 
blad. 

8. Advies uit de Opinieronde 

9. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 maart 2012, nummer 1295582. 

BESLUITEN: 

de "Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties", 
die Provinciale Staten op 17 april 2008 hebben vastgesteld, in te trekken; 
dit intrekkingsbesluit in werking te laten treden een dag na publicatie in het provinciaal 
blad. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 mei 2012 (ov) / 30 mei 
2012. 

griffier, voorzitter, 

10. Bijlagen 

11. Ter lezing gelegde stukken 
1. Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties 
2. Brieven van de VGG d.d. 7 september 2011, 25 november 2011, 15 december 2011, 

20 januari 2012 en 13 februari 2012 
3. Antwoordbrieven van GS aan de VGG d.d. 8 februari 2012 en 21 maart 2012 
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Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 maart 2012, nummer 1295582. 

BESLUITEN: 

1. de "Subsidieverordening particuliere terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties", die Provinciale Staten op 17 april 2008 hebben 
vastgesteld, in te trekken; 

2. dit intrekkingsbesluit in werking te laten treden een dag na publicatie in het 
provindaal blad. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 mei 2012. 

griffier, voorzitter, 
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