Van:
Verzonden: maandag 21 maart 2022 20:44
Aan:

Onderwerp: Vraag om klimaatbeleid: 22 maart 2022 Wereldwaterdag in de Provincies

Geachte ontvanger,
Gaarne doorzenden aan betrokken bestuurders leden Gedeputeerde Staten, Statenleden en Ambtenaren,
Alvast hartelijk dank!

‐.‐.‐.‐.‐.
Etten, 21 maart 2022,
Geachte provincie,
Waarschijnlijk herinnert u zich dat u een aantal jaren geleden onze brief en collage over “vrede, heelheid en
eenheid“ heeft ontvangen.
Als vervolg hierop willen we graag ingaan op de viering van Wereldwaterdag 2022.
Wij, Stichting Leven met de Aarde, schrijven u, omdat het morgen, 22 maart, Wereldwaterdag is.

Wij brengen u graag op de hoogte van een tweetal initiatieven en van twee films die al lang
geleden zijn verschenen, maar nog even actueel zijn als in vorige jaren. Uw provincie zal vast
meer communicatie willen met de burgers en meer met hen samen willen werken. U kunt daarbij
deze films en websites gebruiken.
Een vriendelijk verzoek deze mail door te zenden aan uw politici en ambtenaren die voor duurzaamheid en
water zijn ingehuurd.
Er is veel veranderd na 2004 en de invoering en uitwerking van de EU Kaderrichtlijn Water. De films kunt u
bekijken i.v.m. wereldwaterdag, morgen 22 maart 2022. Zie daartoe de links in de mail hieronder aan "We
move". Wij zenden u "We move", omdat wij verwachten dat ook provincies bewegen, vooral als het gaat om
het weer levend en gezond maken van de aarde.
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Het is zorgelijk dat gemeenten en provincies niet echt een klimaatbeleid hebben om verdergaande
klimaatverandering te voorkomen. Dit voorkomen zouden wij moeten doen, als was het een
oorlogseconomie.
Nu in de gemeenten, na de verkiezingen van vorige week, nieuwe gemeenteraden worden geinstalleerd, zult
u op andere wijze kunnen samenwerken met de gemeenten: nieuwe mensen, nieuwe mogelijkheden. Zend
deze mail a.u.b. naar de nieuw gekozenen.
Wij vragen u via uw partijen de nieuwe bestuurders goed in te lichten, zodat zij rekening kunnen houden met
en werken aan een optimaal duurzame situatie voor Water, Energie, Gezondheid, Landbouw en Biodiversiteit.
Daarbij kunnen de 17 SDG's van de VN helpen. Bij elke beslissing zou u die doelen moeten betrekken om
werkelijk een verschil te maken en de kloof tussen arm en rijk te dichten. Daarbij is burgerparticipatie een
grote uitdaging. Het instellen van Burgerfora, met goede informatievoorziening en begeleiding kan
helpen (advies commissie Brenninkmeijer). Gemeenten kunnen dit niet alleen en zullen geïnspireerd raken als
zij goede voorbeelden zien. Ook kan helpen dat u zelf een visie op Klimaat en Klimaatharmonisatie

tot stand brengt voor uw Provincie.
In veel gemeenten, maar ook in provincies, is geen klimaatbeleid geformuleerd om verdere opwarming te
voorkomen. Dit ontbreekt in de partijprogramma's die wij hebben bekeken. De aanbevelingen uit wetenschap
en IPCC moeten wel op alle locaties worden waargemaakt. Laat die kans niet voorbij gaan. Meer
onafhankelijkheid m.b.t. voedselzekerheid en energiezekerheid is nodig. Wij vragen u actief gemeenten in uw
provincie aan te zetten om klimaatbeleid te formuleren. Niet slechts over adaptatie en mitigatie, maar om
werkelijk het klimaat te verkoelen en daarbij een evenwichtige lokale situatie te genereren zonder lange
periodes met droogte en hevige regenval in korte tijd. Zie onze poster over “Niet de dijken omhoog, maar het
water omlaag”.
U heeft kennis kunnen maken met de website van Aquarius: www.wereldwaterdag.nl
Ook uw hoofdstad staat daarbij vermeld. U bent vast blij dat zij hieraan mee doet. Wij vragen ons af hoe er
meer aandacht kan komen voor deze mooie initiatieven. Maak er volgend jaar of eerder, bijvoorbeeld op
Wereldaardedag, 22 april, een grootse campagne van, om zo de burgers in uw provincie meer bewust om te
laten gaan met water en meer zorg voor de aarde daaraan te koppelen. Zelf gedichten maken of filmpjes
inleveren stimuleert de creativiteit en de cultuur in uw eigen provincie.
Heeft u opmerkingen, of wilt u een informatiesessie over water organiseren, wat werkelijk kan helpen om het
klimaat te harmoniseren en rivieren weer drinkbaar te maken? www.drinkablerivers.org
De films "Waterdraagsters", in 2004 deels opgenomen in het provinciehuis te Arnhem, en de film
"RunningDry" opgenomen in alle continenten, kunt u bekijken via de links in onderstaande mail.
Van harte aanbevolen! Wat betekenen deze films voor de dag van nu, voor uw provincie?
Wij komen graag met u in contact,
Namens stichting Leven met de Aarde
(secretaris)
www.levenmetdeaarde.nl

Aan: info@wereldwaterdag.nl <info@wereldwaterdag.nl>
Onderwerp: Wereldwaterdag 2022
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Ter info,
"Moet je voor stedelijk gebied de uitvoering van de KRW wel zo hoog op de agenda willen hebben?" was de
vraag van de ambtenaar uit Arnhem.
Hartelijke groeten
, secretaris Leven met de Aarde
tel

Running dry i.v.m. wereldwaterdag... morgen https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch‐
online/play/7407/Running‐Dry
�

Running Dry cultureunplugged.com
“Running Dry” is the first in the
series of documentaries about
the water crisis by The
Chronicles Group. It was filmed
on location in China, India, the
Middle East and the United
States. It was inspired by the
late Senator Paul Simon and his
book “Tapped Out”. "
has accomplished with
‘Running Dry’ what few
documenting water have even
attempted.
www.cultureunplugged.com

film uit 2004 https://www.antilopefilms.nl/project/ekr‐vraagt‐waterdraagsters/

EKR vraagt Waterdraagsters Antilope-wordpress
Europese Kaderrichtlijn Water vraagt
Waterdraagsters Opdrachtgever: De Nederlandse
Vrouwen Raad 2004 Beleidsmakers lichten het belang
van de (E-KRW) toe.
www.antilopefilms.nl
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