Warm verkiezingsdag 17 maart 2021,
Geachte volksvertegenwoordigers, ondersteuners en assistenten
besturen van poli eke par jen,
Nog nooit zo intensief hebben par jen zich gepro leerd, met veel meer rust en ‘to the point’
dan bij andere verkiezingen.
Corona had wat dat betre een guns g gevolg.
Kijkers konden veel horen en zien in de deba en en gesprekken.
Wat ons - mensen van "Leven met de Aarde" opviel is dat een aantal essen ële onderwerpen
echt onvoldoende aan de orde kwamen. Wij vragen u nadrukkelijk hier in de forma e en in
het komende Kamerwerk wel veel meer aandacht aan te geven.
Gedurende de hele corona jd hebben velen, individueel of vanuit een organisa e u erop
gewezen dat we niet alleen samen door de crisis moeten komen, maar dat we er Samen
Anders uit moeten komen.
In de deba en ontbrak dat aspect.
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 vragen u de volgende punten op te nemen in het regeerakkoord.
Algemeen:
1.Een plan om werelovershootday binnen 10 jaar weer op 31 december te krijgen. Dit
is een plan dat interna onaal moet worden aangepakt, maar dat in Nederland
direct gestalte moet krijgen.
Speci ek:
2.Een plan om te zorgen voor een verregaande groen sparende ruimtelijke ordening
met een wetgeving en infrastructuur die de kringloopeconomie mogelijk maakt.
Daarin opgenomen ac es die het vele slopen beperken, omdat alle ac es die
onnodig energie vragen en materiaal vernie gen moeten stoppen.
3.Een plan om versneld een einde te maken aan alle overbodige controle en
ingewikkelde regelgeving door het belas ngstelsel en het toeslagenstelsel sterk te
vereenvoudigen. Controlezucht en ongelijkheid moeten bestreden worden door
een einde maken aan armoede in Nederland. Het beste is dan om een
onvoorwaardelijk basisinkomen te introduceren; te beginnen bij de meest
noodzakelijke groepen. Zie hiervoor punt 7.
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4.Een plan om een samenhangende structuur te bieden die ieder uitnodigt om mee te
doen in de samenleving en mogelijkheden biedt tot ontplooiing. Deel Welvaart,
Breng Welzijn. Geïntegreerd in allerlei projecten voor par cipa e, inburgering,
vergroening etc in de gemeenten. Uitgangspunt moet zijn dat niemand buiten de
boot mag vallen.

5.Te formuleren dat onze crisissitua es betre ende klimaat, ziekten, biodiversiteit,
kloof arm-rijk, lineaire groei-economie, verslavingen aan energie, luxe, autorijden
en de s kstofcrisis, te danken zijn aan het menselijk gedrag, dat zich niet aanpast
aan de beschikbare natuur, de beschikbare natuurlijke bronnen. De mens is het
enige levende wezen dat deze natuur naar haar hand wil ze en, waardoor allerlei
onvoorziene nadelige nevene ecten ontstaan, die veelal deze crisissitua es
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 waterniveau regulieren,
kleinschalig en grootschalig. Wij vragen daarom naast een verbod op verbranden
van biomassa een verbod op onderspoeling. Om dit te begrijpen dient een
documenta ecentrum dijkveiligheid te worden opgericht, bijvoorbeeld in het
Kurhaus, waardoor alle gegevens beschikbaar komen en verder onderzoek kan
worden gedaan voor bestuurders en wetenschappers en mensen die ooggetuigen
zijn; de zgn. gevalstudies.
6.Een plan om een brede maatschappelijke oriëntering uit te voeren op de rol van het
geld en de betekenis van arbeid en beloning. Hier kunt u in betrekken hoe het toch
mogelijk is dat wonen zo extreem duur is geworden. De verhoudingen zijn zoek.
7.Een plan om de mogelijkheid aan te geven dat er binnen niet al te veel jaren
gekomen kan worden 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.Een plan om de agrarische versneld totaal natuur inclusief te maken. Daarbij horen
meer boeren in plaats van minder, met kleinere machines en jnmaziger
structuren. Daarnaast veel meer diversiteit en een harmonischer microklimaat, met
10-15 % van hun land als inzet voor voedselbossen in samenwerking met de naaste
bewoners en de dichtstbijzijnde woonkern waar voedselbos-herbergiers zorgen
voor een goed beheer, eerlijk delen en gastvrijheid, Inzet van ieder die op zoek is
naar zinvol leven moet zijn het deskundig bewaren van zaden, knollen en stekken
om werkelijk voedselsoevereiniteit te genereren. Daarnaast het mensen betrekken
bij hun voedsel dat zonder energieverspilling, kunstmest en gif wordt
geproduceerd.
9.Een besluit om per direct het verbranden van biomassa voor het opwekken van
elektriciteit te stoppen en ook de biovergisters niet meer te voorzien van subsidie.

10. Besluiten om gezond voedsel en gezond vervoer goedkoper te maken en vliegen,
junckfood, alcohol, suikers en roken nog duurder te maken.
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11.De constatering dat de doelstelling om schone energieopwekking op land met grote
windturbines en zonnevelden voor 2030 al bijna bereikt is. Zonnepanelen en
windturbines in het landschap zijn ongewenst en niet meer nodig. Het
klimaatakkoord en de RES afspraken moeten opengebroken worden en zonne-

energie mag alleen nog op daken en langs wanden. Energieopwekking mag ook
niet ten koste gaan van ecologisch verantwoorde voedselproduc e.
12.Een plan om te kiezen voor een waterstofeconomie met hulp van concentrated
solarpower ( de gasbuis naar en van Noord-Afrika ligt er al) in plaats van voor
kernenergie.
Dit zijn voorlopig de 12 grote aanbevelingen voor het regeerakkoord van S ch ng Leven met
de Aarde. Wij zijn gaarne bereid e.e.a. toe te lichten en u van dienst te zijn.

Wij wensen u een transparante dus heldere en pre ge forma e in een gezonde democra e,
met een afscheid van het huidige construct waarin wij zo verduiveld verstrikt kunnen raken.
Afscheid van alles wat wij niet willen, ongeïnteresseerdheid, afstandelijkheid, wegkijken,
niet doorpakken, onheldere verantwoordelijkheden etc., zoals we pijnlijk hebben geleerd
uit de toeslagena aire.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
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Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde
Warmseweg 22
7075 EL E en
tel 06-53464642

