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Betreft, aanvullende informatie en uitnodiging. Wij vragen u deze brief en dit boek op te nemen bij 
het dossier

Geachte Heer Awkar, geachte leden en medewerkers van de Raad van State, 

Het laatste jaar hebben de Stichting behoud Kemnade en Waalse Water, en de stichting Leven met 
de Aarde veel contact met de Raad van State. De mensen van de stichtingen, en de Raad van State 
hebben veel werk verzet om elkaar te informeren. 
De Raad bestaat uit zeer deskundige mensen die allen naar eer en geweten hun werk doen. 
Om een evenwichtig voortbestaan van het leven met de aarde mogelijk te maken is een andere 
economie, en een andere rechtspraak en een ander samenleven nodig. 
Filosofen, bètawetenschappers, ethici, en vele anderen geven dit in feite al eeuwen aan. In feite is 
wat we noemde “kerstening” daar een eerste begin van gebleken. 
Vooral onze antropocentrische levenshouding en maatschappij inrichting is fnuikend. 
Deel te zijn van het geheel met de natuur is iets dat wij dienen te her ontdekken. Vrede heelheid en 
eenheid zijn daarbij belangrijk om te oefenen. Het huidige adagium van concurreren en produceren 
en beheersen met een laagste kostprijs past daar helemaal niet bij. De geld gedreven inrichting, 
gericht op “groei”, zonder werkelijk waarde is uit de tijd. 
Het “ontwikkelen” van iets op een plek waar al iets is, is bedenkelijk. Vooral als geld bepalend is. In
het bijgaande boek wordt beschreven hoe het opnemen van natuur in de grondwet een eerste stap 
kan zijn om andere criteria te bedenken, dan toepasbaar in verdienmodellen.  
Wij wezen u al op de donut economie geïntroduceerd door Kate Raworth. 
Wij zullen met elkaar andere normen en waarden gestand moeten doen. 
Voor u uw wetten toepast in het dossier Slingeland Ziekenhuis vragen wij u bijgaand boek 
van Albero Acosta te lezen en zijn filosofie, ervaringen en inzichten te betrekken. Dit in het kader 
van onze eerdere vraag wetten geschikt te maken voor de toekomst. Vooral omdat 
milieueffectrapportages en zogenaamde ladders voor duurzame ontwikkeling worden opgesteld 
door   ”Belanghebbenden”. Deze zijn belanghebbend over ander belangen heen. 
Bovendien nodigen we een vertegenwoordiging van uw college uit op een  “Waterdag”, 
georganiseerd in het Gelders provinciehuis op 24 oktober aanstaande. 
U kunt dan zien op welke wijze verschillende disciplines trachten elkaar te begrijpen 
en bijvoorbeeld de richtlijnen gesteld in de Kaderrichtlijn water na willen leven, of juist niet. 
U   Deze dag begint met een inloop vanaf 9.00 uur. Het thema is Weten van Water, Leven  
 met Water. Wij stellen het zeer op prijs wanneer uw Raad deelneemt. 
Hierbij is (andere) wetgeving namelijk zeer belangrijk, en bovendien handhaving van die wet. 
Bijgaand sturen we u dus ter informatie aan allen, het boek: Buen Vivir. Hierin kunnen de 
rechters en adviseurs lezen over de denk- en leefwijze, jurisprudentie die het mogelijk maakt een 
begin te maken met het wettelijk ondersteunen van de circulaire economie en het bewaren en 
herstellen van de aarde. Indachtig de noodzaak om alle landbouwgrond landbouwgrond te laten, 
omdat dat energetisch het beste is, en ook het meest rechtvaardig. Hoe we naar een economie toe 
kunnen waarin het niet gaat om “ontwikkelen”, maar om onderhoud en herstel van alles wat er al is,
daarbij hoort het vergroten van de milieugebruiksruimte en het harmoniseren van het klimaat. 
Wij verwachten dat u de visie van Albero Acosta betrekt en u mee wilt denken.  



 
Geachte heer Awkar, wij beschouwen deze brief als een open brief, waar ieder kennis van kan 
nemen. 

Wij wensen u veel wijsheid 
Met hartelijke groet, 
Verbond voor duurzame ontwikkeling, 
St  Leven met de Aarde 
 
Simon Visscher  
 


