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D eze maand worden de provinciale
verkiezingen gehouden. Als de

stemmen geteld en de zetels verdeeld zijn,
hebben we weer vier jaar voor de boeg van
beleidsvoorbereiding-bepaling en uitvoering,
kompleet met oriëntatie-reflektie-prioriteiten-
stelling-heroriëntering, met knopen die
doorgehakt moeten, worden, al of niet in
kontakt met moeilijk te vinden achterbannen
en vooral: luisterend naar het bedrijfsleven en
de centrale overheid.

Hoe na die vier jaar de samenleving in
onze drie noordelijke provincies eruit zal zien,
zal voor een groot deel bepaald worden door
de kleine en grote beslissingen die leden van
de Provinciale Staten telkens weer moeten
nemen. Die beslissingen zullen zij nemen
namens ons, de kiezers.

Voor die kiezers, die vinden dat een
verantwoord beheer van natuur, milieu en
landschap een zwaarwegend of uiteindelijk
zelfs doorslaggevend argument moet zijn bij
het nemen van die beslissingen, is het dus van
belang te weten op welke wijze hun eventuele
vertegenwoordigers in de Provinciale Staten
dit argument waarderen en in de praktijk
hanteren.

In dit themanummer van Noorderbreedte
heeft de redaktie getracht zoveel mogelijk

informatie te verzamelen voor die kiezers die
het milieubeleid van een politieke partij als
een belangrijk kriterium voor hun stemkeuze
hanteren. Daarnaast hebben wij de nadruk
willen leggen op de werkgelegenheid als
essentieel onderdeel van ons welzijn. Naast de
drie artikelen over politiek en werkgelegen-
heid in relatie met het milieu, hebben wij een
overzicht trachten te geven van de meningen
van de belangrijkste politieke partijen over
milieubeleid.

Terwille van de duidelijkheid en
overzichtelijkheid hebben wij ons beperkt tot
de partijen waarvan wij verwachten dat zij in
belangrijke mate het beleid gaan bepalen. Dat
wil uiteraard niet zeggen dat onder de kleine
partijen geen partijen zijn die een zeer
positieve bijdrage hebben geleverd aan het
milieubeleid zoals bv. PPR en PSP.

De partijen die u in het schema vermeld
ziet, hebben van ons de teksten van de
artikelen over milieu-werkgelegenheid en
milieu-politiek toegestuurd gekregen met
daarbij 4 algemene vragen en 1 specifieke
vraag per provincie. Met uitzondering van de
PvdA Friesland hebben alle partijen hun
reaktie op deze vragen aan ons toegestuurd.
Alle partijen laten een positieve instelling zien
tav. milieubeheer, maar stellen toch hun eigen

prioriteiten. Naar deze prioriteiten en met
name de verschillen hebben wij gezocht en in
de beperkte ruimte van het schema hebben wij
getracht juist deze verschillen tot uiting te
laten komen. Dit is ook de reden dat wij het
merendeel van de zeer milieubewuste
algemene beweringen van alle deelnemende
partijen over 'Het Milieu' niet opgenomen
hebben. Wij verwijzen voor uitvoeriger
informatie naar de diverse verkiezings-
programma's van de partijen.

Voor diegenen die dan ook graag nog
eens over dit onderwerp zouden willen door-
praten (of luisteren) is er dan ook op 14 maart
in 't Huis de Beurs, A-Kerkhof nz 4 te
Groningen, vanaf 8 uur de mogelijkheid om
een diskussie bij te wonen georganiseerd door
de Milieufederatie Groningen in samen-
werking met Noorderbreedte. Bij deze
diskussie zal worden uitgegaan van de in
Noorderbreedte gepubliceerde vragen en de
reaktie daarop van de diverse politieke
partijen. Mw Joke Koppenol (statenlid PvdA)
zal een inleiding houden over 'Milieu en
Welzijn', waarna een forum bestaande uit
ondermeer vertegenwoordigers van VVD,
CDA, PvdA' D'66 en CPN de diskussie met
de aanwezigen zal voeren.

De vaste rubrieken van Noorderbreedte
zijn in dit speciale themanummer vervallen. (8


