
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is het beroemdste mi-

lieuplan van Nederland. Fn kornbinatic met het rapport

Zorgen v(x>r Morgen deed liet indertijd een schokgolf

door ons land gaan. Dat het zó erg was, hadden

velen niet gedacht en dat er ingrijpende maatregelen

nodig waren leek iedereen onvermijdelijk. Eenjaar

na het verschijnen van het NMP bracht de nieuwe

minister Alders het NMP+ uit, een nadere uitwerking

van het milicupfan. Daarna werd het lange tijd stil...

Kees Siderius

Ï
oor de redaküe van Noorderbreedte was deze 'stilte'

aanleiding om eens te kijken wat er op dit moment

aan NMP-zaken in Noord-Nederland gedaan

wordt. 1 fel blijkt - en dat kunt u ook in dit thema-

nummer lezen - dw er in de afgelopen jaren over

het NMP veel gepraat en toeschreven u. Verder zijn er

her en der NMP-koürdinacoren aangesteld en zijn er op

diverse nivo's pUiinen geproduceerd. Langzaamaan

wordt er nu in de praktijk aan de uitvoering van milieu-

maatregelen gewerkt.

In her NMP staan ingrijpende voorstellen. Voordat die

naar t\c praktijk vertaald zijn, blijkt een lange weg nodig.

Politici en ambtenaren, zijn voorzichtig en weten gr<i.ig

eerst wie wat moet doen en vooral wie waarvoor verant-

woordelijk is. Bit zolang over deze zaken onduidelijk-

heid bestaat, veitrekt de trein «iet.

Op dir mume-nt zijn verantwoordelijkheden beter gere-

geld en geeft de nieuwe Wet Milieubeheer ecu duide-

lijker juridisch instrumentarium. Meeren meer NMP-

akttcpuutcn komen nu in de tast.- van uitvoering, zo kunt

u dit themanummer lezen.

Hen groot deel v.m liet bedrijfsleven vond geld uitgeven

vuor milieumaatregelen Lmgc tijd onnodig en duur.

Tegenwoordig willen bedrijven wel in het milieu ïnvcv-

teren, maar vrezen ze, dat ze telkens opnieuw inct nieu-

we, scherpere regels gckoniioriLeerrf worden.

Ze vragen duidelijke voo> waarden en verder, met mst

gelaten lei worden, fn dit thcmanunmifr staan voorbeel-

den van bedrijven die zich duidelijk voor een beter

milieu inzetten.

/FEHONDJHS

En de burger? ïn één van de artikelen wordt de Neder-

landse burger .ds volgt omschreven: 'zeer gehecht AAK.

een hoge {autojniobihreir, toenemende (luxe) fconsump-

üc, zowel in goederen als reizen, bereid lot het scheiden

van afval en zeer begaan met de zeehondjes.'

Met die zeehondjes en met afvalscheiding komt het dus

wel goed. Maar hel milieu gaat natuurlijk over meer.

Nieuwe cdukaticprogtamuKA over natuur en milieu

mhten zich op jlle omliTwijsnivoN. Soms gaan kinderen

?ich zelf» als het 'miheugfweten' van {Ie ouder» gfdrugen.

t)e-/e Verinnerlijking1 van het milieuprobleem is bittor

noodzakelijk om de gewenste doelstelling te bereiken.

'Een beter milieu begint bij jezelf', is niet voor niets" de

slogan van de huidige milieuminister.

'In 2010 ?al de huidige generatie m beginsel e m st hoon

milieu aan de volgende generatie moeten overcliAgen'.

' /o staar het lerreriijk in het NMP. ilr is inmiddels al veel

beieikt op milieugebied. M.ur - en liet klinkt als ten

cliché - er moet nog veel meer gedaan worden nm nrnw

volgende generatie een schone, wereld te kunnen aan-

bieden, Het NMP spreekt over de; nond/aak van een

andere wijze van produceren en konsunirrcu, ern trend-

bieuk met onze hiudige levciiswijyc.

I )il thenumittuuer wtï laten zien dat er toch een hele-

boel gebeurt in milieuland. Overheden, tnstjntks en be-

drijven vei tellen waar zij JLAU werken. Vee! mensen die

aan het woord komen zijn cnihniiiiusc met. liet milieu

be/u;. Het inoul mogelijk zijn om dc/e drijvende kraüu

om te metten in de noodzakelijke trendbreuk, lm mis-

schien k?n een milït-ugeric ht invcstfriugv- en innovatie-

beleid zelfo leiden tot een voortrekkenrtJ voor Noord-

Nedeilalid, >•


