
Aan de informateur en onderhandelaars, 

Geachte dames en heren, bestuurders van de Provincie, 

De Stichting Leven met de Aarde heeft geconstateerd dat veel mensen die politiek bedrijven 

onvoldoende weten om goed integraal te kunnen werken. Veel mensen zijn te goeder trouw en doen 

hun best, maar hebben te weinig overzicht en kennis om zo te kunnen beslissen dat geen fouten 

worden gemaakt. 

Wij vragen u zeer nadrukkelijk de gedeputeerden zo te kiezen dat zij inhoudelijk zeer goed zijn 

toegerust en actuele kennis hebben op het gebied van water, energie, gezondheid, landbouw en 

biodiversiteit, om altijd zo te kunnen werken dat niets wordt geschaad. Alle politiek moet erop 

gericht zijn wereldovershootday weer richting 31 december te laten bewegen en om het klimaat en 

de biodiversiteit te herstellen. Daartoe is een totaal andere benadering nodig, niet antropocentrisch, 

maar gericht op het geheel. (zie de komende Westhoflezing in de Radboud universiteit te Nijmegen 

29 mei 2019 aanstaande) Er zijn gemeenschappelijke visies nodig en definiëringen betreffende 

duurzaamheid. Het lijkt erop dat ieder er wat anders onder verstaat. Dus kan er geen eenduidig 

constructief beleid worden gevoerd. 

Bovendien zijn niet alle bestuurders zich bewust van de geldende wetten. Deze wetten zijn niet 

toereikend om onze toekomst veilig tegemoet te gaan. De natuur moet worden opgenomen in de 

grondwet. Zoals mensenrechten zijn verwoord, dienen ook natuurrechten te zijn verwoord, simpel 

omdat mensen deel zijn van de natuur en zonder optimaal diverse natuur geen toekomst hebben. 

Maak daartoe een studiegroep met als basiswerk "Development as Service" van Dorine van Norren 

(2017) 

Wij wijzen op het artikel in "Trouw" 12 april 2019: "Raad van State zegt: Wetgever geeft macht uit 

handen". Omdat veel beleid en de uitwerking daarvan onrechtmatig is, gebruiken sommige mensen 

zelfs het woord fraude. Het wordt dus hoog tijd om wat wij weten toe te passen o.a. om de 

biodiversiteit en het aantal planten, microben en dieren te versterken. Het wordt hoog tijd dat alle 

provincies en hun deskundige gedeputeerden samen gaan werken om een visie voor de lange termijn 

vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij al het beslissen, waarbij gezondheid centraal staat in 

alle beleid, zoals: een gezonde aarde geeft gezond voedsel en gezonde mensen, dieren, planten en 

microben, fotosynthese is een sleutelproces voor klimaatharmonisatie en het weer levend 

vruchtbaar krijgen van de aarde, niet de dijken omhoog, maar het water omlaag. Wij stellen 

instituten voor die zich toeleggen op dijkveiligheid en het gevaar van onderspoeling, watergevaar van 

onderen, dat toe lijkt te nemen bij verzwaren van dijken. Bovendien stellen wij een instituut voor dat 

zich toelegt op het herstel van Europese bossen, met een veel sterkere totale verdamping(afkoeling), 

zodat waterfasen weer evenwichtiger worden en gunstiger microklimaat ontstaat. De bossen houden 

het water vast in de aarde en deze begroeiing brengt het water in de atmosfeer. Het klimaat is het 

beste gediend door de verdamping door bomen in te zetten voor verkoeling. Bomen zijn de sleutel 

voor het herstel van het klimaat en de aarde. Maak landsdekkend samen een plan om de donut 

economie (Kate Raworth) vorm te geven. Betrek daarbij alle landen in Europa. Daarbij is werkelijke 

burgerparticipatie en een onvoorwaardelijk basisinkomen nodig, anders komen we er niet. Te veel 

mensen doen nu werk dat maatschappelijk niet relevant is.  

De maatregelen die nu getroffen worden onder het mom "duurzaam" zijn vaak niet duurzaam, maar 

brengen nieuwe onoverkomelijke problemen. Vandaar onze oproep om zeer deskundige mensen in 

te zetten. De Commissarissen van de Koning en alle nieuwe Gedeputeerden hebben bijscholing nodig 

op diverse onderwerpen die onze gemeenschappelijke toekomst aangaan. De politiek heeft het vaak 

over draagvlak betreffende maatregelen. Dat draagvlak kan alleen oprecht worden gebruikt als 



mandaterend wanneer allen goed geinformeerd zijn, anders is het populisme. Leven met de Aarde 

vraagt u om een gesprek om bovenstaande in goede samenwerking te realiseren. 

Met hartelijke groet wensen wij u veel wijsheid en goede communicatie. 

Bestuur Stichting Leven met de Aarde, in samenwerking met Stichting Dijkenbeheer, 




