
Aan de gemeenteraadsleden van Oude IJsselstreek 
 
Etten, 13 april 2021 
 
Betreft burgerparticipatie en meningvorming 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Morgenavond krijgen inwoners van Oude IJsselstreek de kans om in te spreken. 
Zou het mogelijk zijn om op gezette tijden eens langer met elkaar van gedachten te wisselen, 
over hot item onderwerpen, maar ook over minder aansprekende onderwerpen die u bezig 
houden? 
Wilt u in uw fractie bespreken hoe het contact met de inwoners te versterken? 
Is het bijvoorbeeld mogelijk een maandelijks inloopuur te verzorgen waar alle partijen bijeen 
zijn en mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan? 
 
Hierbij ontvangt u informatie over het werk van de commissie Brenninkmeijer en om te 
beginnen 12 punten die onze stichting belangrijk vindt en waarover die gesprekken o.a. 
zouden kunnen gaan. Deze is ook gericht aan de heer Rijbroek en aan enkele wethouders. 
 
Uiteindelijk zou het ideaal zijn onze gemeenschap te zien als een vereniging. Iedereen is 
automatisch lid. 
De heer Brenninkmeijer pleit voor burgerfora, maar in feite moet iedere inwoner, 
geïnteresseerd of niet,  toch mee kunnen denken, aan meningsvorming doen en werkelijk 
een stem hebben. Als u er voor voelt, dan hoot ik graag wie contactpersoon wil zijn. 
 
Het organiseren van macht en tegenmacht is ook in de gemeenten belangrijk. 
 
Graag hoor ik wie in uw partij contactpersoon wil zijn. 
 
Hartelijke groeten, 
Stichting Leven met de aarde 
Lies Visscher (secretaris) 
tel 0653464642 
 
 

 
Geachte lezer, 
 
Gedurende de hele coronatijd hebben velen, individueel of vanuit een organisatie,  erop 
gewezen dat we niet alleen maar samen door de crisis moeten komen, maar dat we er 
Samen Anders uit moeten komen. 
In de debatten voor de verkiezing van deTweede Kamer ontbrak dat aspect. 
Eén van de zaken die anders zullen moeten is de participatie van de inwoners. Op landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk vlak doet men wel zijn best, maar er schort nog veel aan. Zoveel. 
dat de heer Brenninkmeijer opdracht kreeg te onderzoeken hoe het zit met die participatie 
ten aanzien van het klimaatbeleid.  In klimaatbeleid speelt woningbouw, de planning en de 



voorwaarden daarbij, een belangrijke rol. Ook speelt planning van bijvoorbeeld 
voorzieningen een belangrijke rol bij klimaatharmonisatie. Voorzieningen dienen zich in de 
kernen te bevinden zodat mensen zoveel mogelijk te voet of met de fiets kunnen gaan en de 
gemeenschap een omgeving heeft die aanleiding is tot sociaal ingebed zijn, veilig zijn. 
 

 Op zondag 21 maart is het rapport ‘Betrokken bij klimaat: Burgerfora aanbevolen’ 
gepubliceerd. Dit rapport kunt u downloaden via de volgende 
link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-

betrokken-bij-klimaat. In het rapport zijn verschillende inzendingen uit de postbus 
verwerkt. 

 De voorzitter van de commissie, Alex Brenninkmeijer, heeft het rapport gepresenteerd en 
toegelicht op maandag 22 maart. U kunt de presentatie terugkijken 

via https://www.youtube.com/watch?v=DKiAywBc6ec&t=6s. 
 Op www.BetrokkenBijKlimaat.nl worden alle relevante documenten geplaatst. De komende 

dagen worden hier ook de aanvullende stukken van de commissie gepubliceerd. Zo worden 
alle inzendingen van de postbus BetrokkenBijKlimaat anoniem openbaar gemaakt en 

worden de uitkomsten van de analyse van de postbus en vragenlijsten gedeeld. 
 
Waarom anders?  Omdat nu als nooit tevoren  duidelijk is dat Wereldovershootday naar 
achteren moet, en we niet door kunnen gaan met het overvragen van de aarde. 
Wij hebben een aantal punten genoemd om aandacht aan te geven n het nieuwe 
regeerakkoord. Wij hopen dat ook vanuit de gemeente Oude IJsselstreek deze punten zullen 
worden omarmd en gepromoot. Of dit nu bij Europese, landelijke, provinciale of 
gemeentelijke politiek hoort, een rode draad voor duurzame stappen is zeer belangrijk. 
 

1. Het maken van een plan om wereldovershootday binnen 10 jaar weer op 31 
december te krijgen.  Dit is een plan dat internationaal moet worden aangepakt, 
maar dat in Nederland direct gestalte moet krijgen.  

daar hoort bij: 
 

2. Een altijd groen sparende ruimtelijke ordening met een wetgeving en infrastructuur 
die de kringloopeconomie mogelijk maken, waaronder: Stop het slopen, omdat alle 
acties die onnodig energie vragen en materiaal vernietigen, moeten stoppen. 

3. Een plan om  versneld een einde te maken aan alle overbodige controle en 
ingewikkelde regelgeving door en het belastingstelsel en het toeslagenstelsel sterk te 
vereenvoudigen en afstand te nemen van controlezucht en ongelijkheid en een einde 
maken aan armoede in Nederland, door een vorm van onvoorwaardelijk 
basisinkomen te introduceren, te beginnen bij de meest noodzakelijke  groepen. 

4. Daarbij een samenhangende structuur te bieden die ieder uitnodigt mee te doen en 
mogelijkheden biedt tot ontplooiing. Deel Welvaart, Breng Welzijn, geïntegreerd bij 
allerlei projecten voor participatie, inburgering, vergroening etc. in de gemeenten. 
Niemand mag buiten de boot vallen. 

5. In het regeerakkoord te formuleren dat onze crisis situaties betreffende klimaat, 
ziekten, biodiversiteit, kloof tussen arm en rijk, lineaire groei-economie,  verslavingen 
aan energie, luxe, autorijden en de stikstofcrisis, te wijten zijn aan het menselijk 
gedrag, dat zich niet aanpast aan de beschikbare natuur, de beschikbare natuurlijke 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
https://www.youtube.com/watch?v=DKiAywBc6ec&t=6s
http://www.betrokkenbijklimaat.nl/


bronnen, maar als enige soort deze natuur naar haar hand wil zetten, waardoor 
allerlei onvoorziene nadelige neveneffecten ontstaan, die veelal deze crisissituaties 
veroorzaken. Daar hoort bij een eerlijke toepassing van kennis waardoor we inzien 
dat niet de dijken omhoog moeten maar het water omlaag, dat CO2 belangrijk is, 
maar dat bomen , veel meer bomen verkoelen en het water niveau regulieren, 
kleinschalig en grootschalig. Wij vragen daarom naast een verbod op verbranden 
biomassa een verbod op onderspoeling Om dit te begrijpen dient een 
documentatiecentrum dijkveiligheid te worden opgericht, waardoor alle gegevens 
beschikbaar komen en verder onderzoek kan worden gedaan voor bestuurders en 
wetenschappers en mensen die ooggetuigen zijn. zgn. gevalstudies. 

6. Een brede maatschappelijke oriëntering op de rol van het geld en de betekenis van 
arbeid en beloning. Hier kunt u betrekken hoe het toch mogelijk is dat wonen zo 
extreem duur  is geworden. De verhoudingen zijn zoek. 

7. Zo kunt u ook in dit akkoord opnemen de mogelijkheid binnen niet al te veel jaren te 
komen tot een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ieder. De invoer van zo'n 
bestaanszekerheid die een einde brengt aan armoede en ingewikkelde stelsels die 
onzekerheid en onrecht meebrengen, is bevrijdend voor  alle mensen en zal de 
betrokkenheid bij de ander en het eigen leven vergroten, stress zal minder zijn 
waardoor ziekten minder voorkomen en vrijheid toeneemt. 

8. De agrarische sector versneld totaal natuur inclusief te maken, met meer boeren in 
plaats van minder, met kleinere machines en fijnmaziger structuren,  met veel meer 
diversiteit en een harmonischer micro-klimaat, met 10-15 % van hun land als inzet 
voor voedselbossen in samenwerking met de naaste bewoners en de dichtstbijzijnde 
woonkern waar voedselbosherbergiers zorgen voor een goed beheer, eerlijk delen en 
gastvrijheid, inzet van ieder die op zoek is naar zinvol leven en het deskundig 
bewaren van zaden, knollen en stekken om werkelijk voedselsoevereiniteit te 
genereren. mensen te betrekken bij hun voedsel dat zonder energieverspilling, 
kunstmest en gif wordt geproduceerd. 

9. Per direct het verbranden van biomassa voor het opwekken van elektriciteit  te 
stoppen , en ook de bio-vergisters niet meer te voorzien van subsidie. 

10. Gezond voedsel en gezond vervoer goedkoper te maken en vliegen en junkfood, 
alcohol suikers en roken nog duurder te maken. 

11. De doelstelling om energie-neutraal te worden voor 2030 is bijna 
bereikt.  Zonnepanelen en nog meer windmolens in het landschap zijn niet nodig. Het 
klimaatakkoord en de RES-afspraken moeten opengebroken worden, en zonne-
energie mag alleen nog op daken en langs wanden. Energieopwekking mag niet ten 
koste gaan van voedselproductie, en geen landschapspijn veroorzaken.  De RES 0.1 
zou een aanpassing moeten doen aan de doelstelling. We hoeven niet meer op te 
wekken dan in een regio nodig is. Zo kan bijvoorbeeld voor de Achterhoek worden 
volstaan met 0,65TW. Ook raden we aan meer tijd te nemen en intussen beter om te 
gaan met de zich ontwikkelende technieken, zodat geen zonnevelden en 
windturbines in het landschap hoeven te worden geplaatst. 

12. Te kiezen voor een waterstof-economie met hulp van "concentrated solar power," 
(de gasbuis schijnt er al te liggen) in plaats van voor kernenergie. 



Dit zijn voorlopig de 12 grote aanbevelingen voor het regeerakkoord van Stichting Leven met 
de Aarde. Deze dienen op alle niveau's  aandacht  te krijgen. Wij zijn gaarne bereid e.e.a. toe 
te lichten en u van dienst te zijn. 
 
 
    Wij horen graag van u! 
 
  
Met hartelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Lies Visscher-Endeveld 
Secretaris St Leven met de Aarde 
Warmseweg 22 
7075 EL Etten 
tel 06-53464642 
www.levenmetdeaarde.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.levenmetdeaarde.nl/

