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Bijgaand sturen wij u de brandbrief inzake NLDelta die landbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en KA VB kortgeleden naar de 
leiding van NLDelta heeft verstuurd, met afschrift aan de gedeputeerden van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.

Van: Marjolijn van Diesen <mvdiesen@ltonoord.nl>
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 13:27
Onderwerp: NLDelta - LTO Noord, ZLTO en KAVB reageren met brandbrief

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Opvolgen
Met vlag

Wilt u deze brief onder de aandacht van het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van uw gemeente 
brengen?

Achter de boer en tuinder. 
Voor ons allemaal.

Raadsgriffie
dinsdag 2 maart 2021 13:45
Gemeente Dordrecht
FW: NLDelta - LTO Noord, ZLTO en KAVB reageren met brandbrief 
Brief ZLTO LTO Noord en KAVB inzake NLDelta 26-2-2021.pdf

088-888 66 66 
m: 06-22 80 49 26 
w: www.ltonoord.nl

Marjolijn van Diesen
Regio-assistent team West LTO Noord

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 

Van:
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

1^



LTO
noord

T.a.v. voorzitter stuurgroep NL De Ita

Dhr. E. van Herk

Cc: gedeputeerde E. Lemkes, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde B. Potjer, provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde P. Drenth, provincie Gelderland

26 februari 2021

Geachte heerVan Herk,

Koninklijke

Alcemeene Vereenicinc voor

Bloembollencultuur

Juist het gegeven dat onze organisaties totaal niet aangehaakt zijn bij eendergelijkmajeure 
ontwikkeling ondermijnt op voorhand elk vertrouwen in deze gebiedsontwikkeling. Dit is fnuikend 
voor het ontwikkelen van draagvlak bij dé dragers van het agrarisch landschap: boeren, tuinders en 
bollenboeren inhetgebied. Het heeft hetgebiedsproces nogvooraanvangeen heel valse start 
gegeven.

Dat wij tot nog toe volstrekt niet zijn betrokken, bevreemdt ons temeer omdat erook 
gebiedsprocessen in gang zijn gezet waarbij de agrarische sector wél op ge lijk waardige basis 
constructief samenwerkt metgebiedspartijen, waarvan een aantal overigens participeert in NL Delta.

Hierover maken wij, ondertekende partijen ons grote zorgen. Tot dusverzijn wij op geen enkele wijze 
betrokken geweest bij NL Delta. Derhalve is het voor ons onmogelijk dit voornemen goed opzijn 
meriteste beoordelen. De inhoud van de concept-statusaanvraag beoordelen wij als dermate 
eenzijdigvormgegeven dat hiermee geen enkele vertrouwe nsbasis gelegd wordt richting 
economische stakeholders.

Wij vragen uw zeerdringende aandacht voor het besluitvormingsproces met betrekkingtot het 
Nationaal Park NL Delta. Kennelijkzijn de ontwikkelingen rond NLDelta in een dermate vergevorderd 
stadium datgemeenteraden en waterschapsbesturen op korte termijn gevraagd word en hun steun 
uit te spreken voor een formele aanvraag van NL Delta als Nationaal Park-nieuwe-stijl.



LTO

Hoogachtend,

NamensZLTO, LTO Noord en KAVB,

Koninklijke w

Alcemeene Vereenicing voor 
Bloembollencultuur

Wij stellen het op prijs om op korte termijn in naderoverleg met u te treden om ons ongenoegen en 
onze zorgen nadertoe te lichten. In afwachting van verder overleg vragen u met klem de procesgang 
met betrekking tot het aanvragen van de status van Nationaal Park nieuwe stijl stop te zetten.

H. Hoeksema
BestuurderZLTO

noord


