Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

| Agriton
statengriffie@fryslan.frl; statengriffie@groningen.nl; statengriffie@overijssel.nl; griffie@gelderland.nl;
statengriffie@provincie-utrecht.nl; statengriffie@noord-holland.nl; statengriffie@pzh.nl; statengriffier;
statengriffie@brabant.nl; programma10stikstof@prvlimburg.nl; griffie@flevoland.nl
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Geachte griffiers,
Zou u de bijlage aan de leden van de provinciale staten in uw provincie door willen sturen.
Wij zouden graag een bijdrage willen leveren aan het stikstof vraagstuk in Nederland.
Reductie van ammoniak uitstoot en nitraat uitspoeling en toch de vooral jonge boeren een kans geven
zou mogelijk moeten zijn.
Met deze bijdrage hopen wij een bredere visie te creëren wat kan leiden tot een oplossing.
Van verbieden naar oplossingen aandragen.
Er worden door het rijk oplossingen gevraagd van de provincies. Wij zouden het op prijs stellen dit
artikel onder de statenleden te verspreiden.
Met vriendelijke groet | With kind regards,
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Disclaimer
NL | De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.
Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.Het is niet toegestaan
om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen
geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Agriton betracht grote zorgvuldigheid bij het
verzenden van e-mails. Agriton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige
en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
UK | US | The content of this message is intended for the addressee only and may contain confidential or personal information.
If you have received this message unintentionally, we request that you destroy it and inform the sender. It is not allowed to
Multiply or distribute a message that is not intended for you. No rights can be derived from this message including the appendices,
unless otherwise agreed in writing. Agriton takes great care when sending e-mails. Agriton accepts no liability whatsoever
for damage and / or costs that arise from incomplete and / or incorrect information in e-mail messages.

