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Geachte leden van de Provinciale en Gedeputeerde Staten,

Begin mei hebben wij een brief gestuurd aan de ministers Wiebes en Schouten inzake de 
energietransitie en de wildgroei aan zonneparken. Ter kennisgeving ontving ook u een exemplaar 
van die brief.
De reactietermijn van de ministeries is reeds ruim verstreken, en daar wij nog geen reactie 
ontvangen hebben (ook geen behandelingsbericht) hebben wij deze week opnieuw een brief aan 
de ministeries gestuurd, met het dringende verzoek ons alsnog van een reactie te voorzien. Ook 
deze brief ontvangt u bij dezen ter kennisgeving.

Vriendelijke groet,
Tim Leenders
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

info@nederlandscultuurlandschap.nl
www.nederlandweermooi.nl
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Geachte minister Wiebes, geachte minister Schouten, 


 


Op 3 mei jl. hebben wij u een brief gestuurd waarin wij onze zorgen uitten over de recente groei van 


het aantal zonneparken op landbouwgrond. Wij hebben u gevraagd om uw reactie op deze 


ontwikkelingen, hetzij schriftelijk, hetzij persoonlijk, maar hebben tot op heden geen reactie 


vernomen. Evenmin hebben wij een behandelingsbericht ontvangen.  


Gezien de ernst van de in de brief aan de orde gestelde zaken verwachten wij alsnog een gedegen 


antwoord. 


Daarom vernemen wij graag of u de brief in goede orde hebt ontvangen en verzoeken u opnieuw – 


daar de reactietermijn van het behandelingsbericht reeds verstreken is – om een reactie op onze 


gestelde vragen. 


 


Hoogachtend, 


 


 


Jaap Dirkmaat 


Directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 


Voorzitter Stichting Das&Boom 
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