
Van: Leven met de Aarde
Aan: duurzamegemeente@outlook.com
Cc: Leven met de Aarde
Onderwerp: 7-7-2018 Aandacht voor het inzetten van uw bestemmingsplan om energie-efficiëntie en het bereiken van

de SDG"s te bewerkstelligen.
Datum: zondag 8 juli 2018 22:02:03

Geachte mensen in de gemeente,

Betreft: vraag om uw bestemmingplan en visies te bezien vanuit een brede kijk, waarbij
water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit gelijkwaardig worden betrokken:
bijvoorbeeld met speciale aandacht voor energie: geen zonnepanelen op landbouwgrond,
terugdringen van plastic in de gemeente.
zaterdag 7-7-2018,
Aan alle mensen in de gemeente, Burgemeester en Wethouders, Ambtenaren, Raadsleden
en inwoners,
Geachte vrienden in de gemeente,
Gemeente, het woord zegt het: dat wat van ons samen is: gemeenschap. Onder andere
vallen hier volgens ons onder: Het milieu, de bodem die ons voert, water, lucht, en
energie. Hier zijn wij allen verantwoordelijk voor.
Op deze dag, 7-7  denken we speciaal aan een getal van volmaaktheid, de 7 is immers het
getal van volmaaktheid.
7 maal 70 maal worden wij geacht elkaar te vergeven. Dat betekent dat wij de ander altijd
een nieuwe kans gunnen, met schone lei.
Nu we in verband met de klimaatwet voor een intensivering van de energietransitie staan,
is het aannemelijk dat veel meer zonnepanelen worden geplaatst. Ook wordt nog meer
gekeken waar het gepast is windturbines te plaatsen.
Het zou prachtig zijn als de uniciteit van deze vormen van energie veel meer wordt
beleefd. Is er in uw gemeente aandacht voor het karakter van de energie?
Stichting Leven met de Aarde vraagt u in deze negende brief om er voor zorg te dragen dat
in uw bestemmingsplan wordt gewaarborgd dat er voor altijd geen zonnepanelen op
agrarische grond geplaatst mogen worden. Hiertoe geen bestemmingsplanwijzigingen in te
zetten.  Deze agrarische bestemmingen dienen te worden gehandhaafd en de agrariërs
dienen de kans te krijgen zich te verduurzamen. Daartoe hebben zij al hun land hard nodig,
het plaatsen van zonnepanelen op agrarische grond concurreert met fotosynthese.  Alle
agrarische grond moet dus agrarisch blijven, met dien verstand dat minstens 10 %
beschikbaar  moet komen voor extra bos, voedselbos, speelbos, infrastructuur voor
wandelen en fietsen, een netwerk voor gastvrijheid en het gebruik ervan zonder
verbranden van fossiele brandstof.
Zonnepanelen dienen alleen op daken, boven parkeerplaatsen, en langs snelwegen
en spoorwegen, bij de geluidswallen te worden geplaatst. Wanneer we dat doen hebben
we voldoende energie om ons land te voorzien. (Wim Sinke ECN)
We vergeten ons te beperken en onze energievraag tot de helft van de huidige vraag te
reduceren. ( De derde industriële revolutie (Jeremy Rifkin)
De reden om zonnepanelen nooit in agrarisch gebied toe te staan,  is omdat voor
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verduurzamen van ons systeem met groei-economie en vrije markt (waar het meest aan
verdiend wordt wordt toegepast) een einde moet komen.
Zie de ideeën van Kate Raworth, die vorige maand in ons land was om negen lezingen te
geven.  Jan Peter Balkenende heeft aan alle Kamerleden persoonlijk een exemplaar van
haar boek uitgereikt. Alle agrariërs hebben al hun land hard nodig om te kunnen
verduurzamen en de aarde zelf weer levend en gezond  te maken. Wij schreven u daar al
eerder over met de suggestie een humuscursus te volgen bij Marc Siepman. In elke
gemeente zouden  "humusmeesters" in dienst kunnen treden. Dit om nog verdere
woestijnvorming te voorkomen. We hebben in de meeste buitengebieden nu grote gras-
en maiswoestijnen met veel te weinig diversiteit. Deze monoculturen kunnen op korte
termijn zeer negatieve effecten op de vruchtbaarheid van de bodem hebben.
Is het een idee om in uw gemeente met alle betrokken instanties, o.a. scholen een
"werkgroep Donut-economie"op te richten?  Elke bestaande functie dient te blijven
gehandhaafd maar in zich te verduurzamen, daarbij ook andere functies  in duurzaamheid
te versterken.
Wanneer u in uw gemeente zo'n werkgroep opricht horen wij dat graag.
Het kan gerelateerd zijn aan het eventueel aandacht geven aan een onvoorwaardelijk
basisinkomen en haar voors en tegens in de week van het basisinkomen van 17-23
september aanstaande. Het is een goede manier om na te denken over de rol van ons
geldsysteem. Een systeem dat armen relatief armer maakt en rijken relatief rijker. Volgt u
daartoe het werk van de "Stichting Ons Geld"die vandaag 7-7 een groot congres  hield in
de Stadsschouwburg te Utrecht. Ook het geld van de gemeente is aan een bank
toevertrouwd. Die bank kan van alles met uw geld doen, terwijl u daar geen zeggenschap
over heeft. Is dat niet raar?
Wij vragen u te kijken naar de banken in uw gemeente en daarmee in gesprek te gaan over
verantwoordelijkheden en criteria.  
Wij vragen u niet te wijken voor de mooie praatjes van de ouderwetse lobby, maar
voorwaarden te stellen en die te beschrijven in uw bestemmingplan, zodat er een
gelijkwaardig speelveld ontstaat waarbij alle SDG's kunnen worden bereikt voor de
gestelde datum of eerder.
Daarbij hoort ook een eerlijker beloning voor het werk op het land en een waarborgen van
veel meer diversiteit op het land en een einde aan het gebruik van kunstmest, medicijnen,
haar resten, pesticiden en fungiciden en  herbiciden en hun resten.
Probeert u te monitoren hoeveel energie in uw gemeente wordt opgewekt door wind en
zon, hoe die bijzondere energie wordt verhandeld en in welke mate de traditionele
centrales die uw gemeente van energie hadden voorzien minder fossiel verstoken door de
energieopwekking in uw gemeente.  Het is interessant voor de inwoners om dat te weten.
Probeert u te monitoren hoeveel accu's er in uw gemeente dienst doen, en hoe u
het accugebruik ( en batterij gebruik) kunt beperken. Deze hulpmiddelen zijn namelijk nog
altijd heel vervuilend en moeilijk in een degelijke infrastructuur te volgen en waterdicht
zonder schade te verwerken. Zicht op het fenomeen  "accuverspreiding" is  belangrijk
i.v.m. voorzorg.
Wat ook belangrijk is is zicht op de houtvoorraad in uw gemeente... het bestand aan
levende bomen.  Vanwege het weer vruchtbaar maken van de aarde is nodig dat geen



hout wordt verbrand zonder dat de as terug wordt gebracht naar de plek waar de boom is
gegroeid.   U kunt in uw bestemmingsplannen aangeven waar u bos wilt aanpoten en hoe
u omgaat met het verantwoord houtgebruik.  Keurmerken alleen zijn niet voldoende en
geven de burgers geen vertrouwen. Men wil met eigen ogen zien dat het goed zit met de
levende houtvoorraad in uw gemeente. Op die manier stimuleert u de circulaire economie
en het bewustzijn er van. 
Tegenwoordig wordt veel plastic gemaakt van in een gebied groeiende gewassen, zgn.  
"bioplastics''. Men denkt daarmee goed bezig te zijn. Er wordt immers olie gespaard, maar
de moleculen zijn (behalve van zetmeel-gebaseerd cellofaan) even slecht afbreekbaar als
plastic uit aardolie. Vandaar dat de UIPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) adviseert om in plaats daarvan de term ``biobased polymers'' te gebruiken.
Maar ook daarvan valt te bezien n hoeverre ze biodegradabel zijn.
We schieten dus niets op met dit bioplastic, wanneer het niet volledig wordt gerecycled  
èn we de plastic slijtage (microplastics deeltjes) niet op kunnen vangen. Deze microplastics
bevinden zich al in het bloed van alle levende wezens in ons Westen, hetgeen schadelijk is
voor het functioneren.
De samenhang tussen het herstel van de vruchtbaarheid van de aarde en de locaties voor
zonnepanelen en windmolens , het uitbannen van schadelijke giften en stoffen en de juiste
keuzes betreffende locaties, hebben te maken met het zo groot mogelijk
maken van de daadwerkelijke milieugebruiksruimte  van de aarde in uw gemeente.
Van groot belang is daarbij het poten van veel meer bomen.
Wanneer wij op aarde 10 % van de landbouwgrond bebossen, gaat het CO2 gehalte naar
het niveau van het jaar 1880 (Mark Shepard) 
Laat u ons  a.u.b. weten hoe u deze kennis communiceert met uw inwoners, er een feest
van maakt  als uw gemeente een bijdrage levert aan het naar achteren halen van
"Wereldovershootday" en uw bestemmingplan met ontwikkelingskaarten zo formuleert
dat dergelijke ontwikkelingen makkelijker voortgang vinden?
Wij pleiten er ook voor daarbij de geologie van de aarde te eerbiedigen en te stoppen met
het onnodig wroeten in de aarde.  Dat betekent alternatieven zoeken voor tunnels, ruimte
voor de rivier, grond afgraven bij huizenbouw, het verdiept aanleggen van weten, diepe
parkeerkelders, etc. Dat bespaart heel veel energie. 
Hartelijke groeten en een fijne zomertijd gewest,
namens het bestuur,
Lies Visscher-Endeveld
secretaris St. Leven met de Aarde
Warmseweg 22
7075 EL Etten
Tel 0315-341052 of 06-53464642
p.s Wij hebben u gevraagd om toestemming uw goede voorbeelden betreffende het
werken aan betere biodiversiteit kenbaar te maken aan collega gemeenten. Het aantal
gemeenten dat daarop met instemming heeft gereageerd is vooralsnog te klein om
daaraan gehoor te geven.
Wij bezinnen ons nog op wat te doen met de mooie reacties die we ontvingen en die zeer
de moeite waard zijn. U hoort van ons!
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