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Geachte Leden, 

Als leden van Provinciale Staten Drenthe benaderen wij u graag met het volgende verzoek. 

Binnen Provinciale Staten zal binnenkort gesproken worden over de Regionale Energie Strategie 
(RES), welke zijn doorgerekend door het PBL en vóór 1 juli a.s. moeten worden ingediend. Als 
toonaangevende ontwikkelaars van zonneparken volgen wij deze discussies met grote 
belangstelling en onderhouden daarover ook binnen uw provincie contact met de nodige 
woordvoerders.   

Wat wij merken in de gesprekken die wij voeren, is dat het belangrijk is de gevoeligheden 
rondom zon op land te bespreken. Wij constateren dat er nog veel misperceptie bestaat omtrent 
dit onderwerp onder de leden van provinciale staten. De zorgen die er zijn rondom zon op land 
begrijpen wij ook, echter heeft zon op land een belangrijk aandeel in de verduurzaming van de 
energievoorraad binnen het Klimaatakkoord. Alleen zon op dak is niet toereikend om die opgave 
te halen, daarom is een genuanceerd en op feiten gebaseerd debat nodig.   

Om die reden willen wij graag het aanbod doen tot het organiseren van een informatieve 
sessie/technische briefing binnen Provinciale Staten (of een afvaardiging daarvan) rond het 
thema zonne-energie. Met deze sessie willen wij de statenleden zo goed mogelijk faciliteren in 
de voorbereiding op besluitvorming rond de RES en alle vragen die er nog leven beantwoorden. 
Samen met onze branchevereniging HollandSolar hopen wij deze sessie nader vorm te kunnen 
geven. Overigens hebben wij er ook geen enkel bezwaar tegen wanneer deze informatieve sessie 
breder wordt getrokken dan alleen zonne-energie; ook aan een eventuele bredere ronde 
tafelbijeenkomst nemen wij graag deel.   

Graag vernemen wij van u wat de mogelijkheden zijn tot het organiseren van een dergelijke 
sessie. Mocht hiervoor een politiek besluit nodig zijn, dan hebben we er geen bezwaar tegen 
wanneer deze handreiking van onze kant ook verder wordt verspreid onder de statenleden.  

 In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet. 

Namens TPSolar, Solarfields en Groenleven, 

Sander van der Kaaij 
Consultant Public Affairs 
Hill+Knowlton Strategies 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht 
direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Met uitzondering 
van informatie die specifiek ontwikkeld is voor openbare bekendmaking (zoals 
persmaterialen), is gebruik van informatie door onbevoegden, openbaarmaking of 
vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid. De afzender is niet
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aansprakelijk wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig
overkomt. The information contained in this email message is confidential and exclusively
intended for the addressee. If you have received this message without being the addressee,
you are requested to inform the sender immediately and to destroy the message. With the
exception of materials specifically designed for the purpose of public distribution, use of
the information by unauthorized persons or disclosure or reproduction of such information
is prohibited and may lead to liability. The sender will not be held liable if information in
this email is transmitted incorrectly or incompletely or if it is not transmitted on time.
Hill+Knowlton Strategies B.V. is registered in Amsterdam with company number
33172526




