
Op 31 maart 2014 sprak Lies Visscher namens de Stichting Leven met de Aarde in naar 
aanleiding van de Omgevingsvisie van de Provinciale Staten van Gelderland.

De omgevingsvisie is een vaag document, waarbij de kool en de geit niet gespaard 
worden.

De provincie kan veel meer doen voor duurzame ontwikkeling op de vier aspecten van 
het leven ( zie doelstelling LmdA). In integraliteit kan zij, door uit te gaan van een 
gemeenschappelijke visie, werken aan een goed omgevingsplan dat waarborgen geeft 
voor die randvoorwaarden waaronder wij willen leven.

Deze vraag is niet beantwoord: in wat voor provincie willen wij leven, en welke criteria 
zijn nodig voor het realiseren van kringlopen, in een gezond milieu?

Het belangrijkste, het herstellen van de vruchtbaarheid van de aarde en het bewaren van
landbouwgrond komt niet aan bod. Daar zit de basis van de primaire productie, de 
zuivere efficiënte zonne-energie.

Het zou goed zijn wanneer de Gelderse Politiek de principes genoemd in het Earth 
Charter omarmt. Dàt document kan uitgangspunt zijn van al uw plannen ter sturing. Uw 
document gaat ervan uit dat in de huidige economie, waarin wij concurreren om de 
laagste kostprijs, het marktprincipe een oplossing biedt. Gewone burgers die op u 
stemmen verwachten iets anders en hebben ook iets anders nodig. U bent uitvoerende 
politiek. U moet dus doen wat de mensen willen en niet wat enkele grote bedrijven of 
lobbyisten willen.

De bijdrage van Leven met de Aarde bestaat voornamelijk uit vragen. Vragen die wij het 
liefst met u samen beantwoorden, alvorens definitief de omgevingsvisie vast te stellen.

Waarom spreekt u over "ontwikkelen" alsof het eerste niets was/nu niets is. Waarom wilt 
u gronden ontwikkelen, wat verstaat u onder ontwikkelen?

Waarom is er geen evaluatie van alles wat in het verleden gebeurd is?

Waarom is er geen relatie met de opdracht aan klimaatharmonisatie te doen, en 
biodiversiteit te bewaren? Daartoe hebben wij als Nederland verdragen getekend.

Hoe gaat u ketenverantwoordelijkheid toepassen, zodat transparantie ontstaat en 
vertrouwen kan groeien?

Onze bijdrage is toegespitst op landbouw.

Wat verstaat u onder duurzame landbouw?

Hoe kunt u de huidige toename van industriële landbouw en veehouderij stoppen. Zij zijn
niet goed voor het klimaat, energieverspillend en niet solidair met plaatselijke 
gemeenschappen in ander landen.

U schrijft dat u boeren in een positie wilt brengen waardoor de kwaliteit van natuur en 
landschap wordt geborgd. Hoe wilt u dat doen? Wij denken dat een groei naar 
kringlooplandbouw en permacultuur de enige weg is voor een duurzame toekomst. Wij 
denken dat intensieve landbouw en veehouderij een heilloze weg is, die ons land en 
andere landen te veel verarmt en een weg naar minder energieverbruik en 
klimaatharmonisatie blokkeert. Erosie is mede het gevolg van intensieve landbouw.

Maakt u een visie op duurzame landbouw, samen met boeren en burgers, uitgaande van 
een nieuw duurzaam economisch model, waar alle kosten worden meegerekend. Pas 
dan kunt u bepalen wat wij willen met landbouwontwikkeling, pas dan kunt u in alle 
gebieden van de provincie de voorwaarden formuleren waaraan moet worden voldaan. 

http://www.gelderland.nl/4/Home/Hier-werkt-de-provincie-Gelderland-aan/Ruimtelijke-ordening/Gelderse-omgevingsvisie-van-en-voor-Gelderlanders.html
http://www.blauwvuur.nu/cms/index.php/lmda


Daarbij is werkgelegenheid een belangrijk onderdeel. Meer handen op het land, als 
tegenbeweging bij de vervuiler betaalt.

Wat verstaat u onder de “biobased economy” en welke criteria hanteert u daarbij om die 
werkelijk een bijdrage te laten zijn voor duurzame ontwikkeling?

Er blijkt een enorme lobby van grootindustrie krachtig te werken in de politiek. Hoe kan 
de verantwoorde consument daarbij nog tegenwicht bieden, wanneer er onvoldoende 
bekend is wat de welwillende consument in feite wil? De natuur zelf leert ons haar wet 
“houd de humus vast en houd het land bedekt met gewas, boom en plant.”

Geeft u in uw omgevingsvisie ook weer welke onderwerpen gecommuniceerd moeten 
worden met andere bestuurslagen om werkelijk voortvarend te kunnen verduurzamen. 
Denk aan het Europese handelsbeleid.


