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Noorderkeerkring, Rotary voor milieumanagers

'State of mind
in Noord-Nederland

Gedachtenduwtjes, informeel praten met

gelijkgestemden, pittige discussies. De

Noorderkeerkring - een gespreksgroep voor

milieumanagers - viert binnenkort haar

eerste lustrum. Tweemaandelijks praat de

kring over lange-termijnmilieubeleid en de

toekomst van Noord-Nederland.

'Hef is beslist geen borreldub.'

De Noorderkeerkring is in augustus 1992 op-
gericht. Sjoerd Mensonides, werkzaam bij het
Innovatiecentrum Drenthe, was vijfjaar geleden
een van de initiatiefnemers. 'Al bijna vijfjaar
discussiëren we af en toe over het doel van de groep'
aldus Mensonides. 'Toch staat de oorspronkelijke
doelstelling na al die tijd nog recht overeind.'

Doelstelling

Volgens de doelstelling is de Noorderkeerkring 'een
platform, waarin deelnemers ongeacht hun formele
functies en het formele belang en betekenis van hun
werkgever met elkaar van gedachten kunnen wisselen,
met als doel gezamenlijk een manier van denken
('state of mind') te ontwikkelen die een bijdrage levert
aan milieuvraagstukken in de noordelijke regio op
bestuurlijk, beleidsmatig en managementniveau,
binnen overheden en bedrijfsleven.'

Volgens Mark Geerts, de huidi-
ge voorzitter van de Noorder-
keerkring en werkzaam bij
onderzoeksbureau Vertis, leidde
het gepraat over de doelstelling
steevast tot de conclusie: 'Het is
vrij vaag maar dat moet mooi
zo blijven'.

De leden van de kring besteden
verreweg de meeste tijd aan het
bespreken van milieu en maat-
schappij. Regelmatig houden
deskundige inleiders er hun
verhaal, soms bereiden kringle-
den zelf een bijeenkomst voor.

Mark Geerts: 'De bijeenkomsten
hebben een hoog abstractie-
niveau', foto timer Spaargaren
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Sjoerd Mensonides: 'Wij hebben
onze idealen, maar werken
binnen het economisch mecha-
nisme', foto Harry Cock

De ene keer ligt het accent op informatie-
verschaffing, een andere keer is het onderwerp aan-
leiding voor heftige discussies. 'Maar we hoeven het
niet altijd eens te worden, dat is het mooie van deze
groep', stelt Mensonides. 'Het gaat om de gedachtewis-
seling. En het beïnvloedt je werk, soms ongemerkt.'

Idealen

De oprichters van de kring hadden indertijd een
meer idealistische en actieve club voor ogen. Het
bediscussiëren van relevante milieu-onderwerpen

zou moeten leiden tot beleids-
beïnvloeding en mogelijk zelfs
tot concrete gezamenlijke projec-
ten. Dit laatste is volgens
Mensonides nooit gebeurd: 'Dat
wil ook niemand meer. We moeten
ons niet bemoeien met uitvoerend
werk, met offertes en zo. Er zitten
regelrechte concurrenten rondde
tafel, in een prima verstandhou-
ding en dat moeten we zo houden.'
En, hoewel geen expliciet doel
van de Noorderkeerkring,
beleidsbeïnvloedend is de groep
soms wel. Een voorbeeld is een
serie bijeenkomsten rondom het
concept Milieubeleidsplan van
Drenthe. 'Provincie-ambtenaren
legden uit welke onderwerpen
daarin aan de orde komen, waar-
om en hoe en met welke samen-
hang. Tot slot hebben wij milieu-
gedeputeerde Marga Kool uit-
genodigd en haar onze zienswijze
op de verschillende onderdelen
gegeven. Ik weet dat ze dat bijzon-
der op prijs gesteld heeft', aldus
Mensonides.

Toch moet de kring zeker niet
gezien worden als een actiegroep,
zegt Geerts stellig:' Wij heffen

geen vermanend vingertje. Wij willen stimulerend hel-
pen om tot goede besluitvorming te komen, of elkaar
aan nieuwe inzichten helpen. Veel leden werken vaak
in een klein kringetje en iedereen heeft behoefte aan
reflectie. Dit geldt zeker in de milieuwereld, omdat het
een breed en relatief nieuw terrein is.'

Gedachtenduwtjes

De onderwerpen die de Noorderkeerkring behan-
delt, zijn zeer verschillend. Wel bespreekt men regel-
matig één onderwerp enkele keren achtereen, zodat
diverse invalshoeken en vertegenwoordigers van
belangengroepen aan bod kunnen komen. Water is
daarvan een goed voorbeeld: watervervuiling, reini-
gingstechnieken, waterschaarste, drinkwater, indus-
trieel proceswater, grondwater, oppervlaktewater,

waterkosten, verdroging, beregening, rol van water-
schappen en zuiveringschappen, overheidsbeleid.
Mensonides: 'Philips Stadskanaal heeft hier bijvoor-
beeld verteld hoe ze erin geslaagd zijn een proceswa-
terstroom met zware metalen geheel te vervangen door
biologische processen. Uitermate interessant en leer-
zaam.'

Andere onderwerpen binnen de kring zijn: afval,
recycling, schaarse grondstoffen, energie. Dit jaar
besteedt de Noorderkeerkring aandacht aan de
toekomstige regionale ontwikkeling van Noord-
Nederland (o.a. overloop uit de Randstad, eigen
potenties, economie versus milieu, Regiovisie).
De leden van de kring zijn vaak vooral geïnteres-
seerd in processen: hoe kom je tot die oplossing;
hoe structureer je de discussie? 'De bijeenkomsten
leveren eigenlijk nooit iets op waarmee je de volgende
dag direct aan de slag kunt. Het heeft een hoger
abstractieniveau en is meer voor de lange termijn.
Het scherpt je geest, het zijn voortdurend gedachten-
duwtjes', aldus Geerts.

Zakelijke wereld

Vijfjaar geleden hebben de initiatiefnemers
(NOM en de Innovatiecentra Drenthe en
Groningen) vanuit hun eigen netwerk mensen bij
de Noorderkeerkring gevraagd. Mensonides:
ledereen is persoonlijk benaderd, van man tot man'.
{De ledenlijst telt inderdaad geen enkele vrouw.)
Momenteel heeft de kring ongeveer twintig leden.
De grote milieu-adviesbureaus zijn allemaal ver-
tegenwoordigd, evenals enkele kleinere onderzoeks-
bureaus. Medewerkers van provincies, nutsbedrij-
ven en enkele grotere industrieën maken eveneens
deel uit van de kring. Geerts wil nog wel graag
meer leden die werkzaam zijn bij grote industriële
bedrijven. Milieumanagers die daar werken, kun-
nen binnenkort een telefoontje verwachten. Want
voor deelname aan de Noorderkeerkring kun je je
niet aanmelden - je moet worden gevraagd.
Natuur- en milieu-organisaties kunnen geen lid
worden. Mensonides is daar heel duidelijk in:
'De leden stammen allemaal uit de zakelijke wereld.
Ook wij hebben wel onze idealen, maar wij werken
allemaal binnen het economisch mechanisme. Voor
deze groep is het essentieel datje daar spelenderwijs
mee kunt omgaan.' *-*
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