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=========================================================================================
 
Geachte wethouder en leden van de raad van Steenbergen,
 
Zoals u weet is er het nodige te doen om de stikstofproblematiek en de gevolgen ervan voor de landbouw.
 
Recent heeft het PBL helder geconstateerd dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de stikstofproblematiek aan te pakken.
Het CDA landelijk heeft laten weten dat ook zij vinden dat het aantal boerenbedrijven vermindert moet worden om de stikstofproblematiek aan
te pakken.
 
Hieronder vindt u een link naar BN DeStem waarin het een en ander wordt aangekaart.
 
Planbureau: Groot deel boeren moet weg om aan stikstofregels te voldoen | Binnenland | bndestem.nl
 
Zoals u weet heeft de familie Lauwerijssen aangeven met hun veebedrijf te willen stoppen na gereedkomen van het zonnepark (zie ook bijlage
Rentmeesterskantoor Overwater iov familie Lauwerijssen). U heeft daarmee een unieke kans om de stikstofproblematiek aan te pakken. Door
zowel een veebedrijf te laten stoppen zonder inzet van gemeenschapsgeld, de stikstofdepositie binnen de gemeente te verminderen, de familie
Lauwerijssen een nieuw bestaan te geven en een aanzienlijke bijdrage te leveren aan uw RES doelstellingen door de opwek van duurzame
energie.
 
Ik doe een dringend beroep op u als politici om deze kans gelet op alle discussie en de noodzaak om de stofstofdepositie te verminderen niet
voorbij te laten gaan en alsnog mee te willen werken aan het realiseren van het zonnepark Waterhoefke.
 
Ik hoor graag van u.
 
 
Zonnige dag,
Ellenus Venema
Projectontwikkelaar Zonneparken Nederland
 
Ib vogt Nederland BV
Strawinskylaan 3051
1077ZX Amsterdam
Mobile Phone: +31 (0) 6 19998266
 
Ellenus.Venema@ibvogt.com  
www.ibvogt.com/nl 
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