Scholen in Oost-Groningen krijgen voorlichting over energiebesparing

Hoe vaak gebeurt het niet: voor een veelomvattend en ingrijpend miHeuprojekt zijn
de draaiboeken en nota's gereed en dan
wordt er bedacht dat 'er ook nog wat aan
voorlichting gedaan moet worden1. In alle
haast wordt dan een persbericht opgesteld.
Provincies beseffen dat het anders moet.
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strategisch aangepakt moeten worden. Dit laatste bete-

voortgezet onderwijs in de gemeenten Stadskanaal, Win-

In de provincie Groningen hebben de provincie en het

schoten en Veendam zijn inmiddels gestart met het projekt.

kent vooral dat de rol van kommtmikatie en de keuze

Konsulentschap Natuur- en Milieuedukatie eind 1992

van kommunikatiemiddelen/methoden wordt bepaald
door de fase van het beleidsproces. Tijdens de beleidsontwikkeling kan bijvoorbeeld inspraak of doelgroepenoverleg een middel zijn, tijdens de beleidsvaststelling
kan een persbericht nuttige diensten bewijzen, terwijl
tijdens de beleidsuitvoering een workshop of een brochure aan de orde kunnen zijn.
In ieder geval is het van belang van te voren na te denken over de rol van kommunikatie in de instrumentenmix. In tegenstelling tot voorheen loopt dat nadenken
parallel met het ontwikkelen van het beleid: in elke beleidsnota moet in een kommunikatieplan of-paragraaf
worden aangegeven hoe in dat specifieke geval te werk
wordt gegaan en met welke andere instanties eventueel
kan worden samengewerkt. De drie noordelijke provincies verwerken deze nieuwe benadering in een milieukommunikatieplan. Het plan van de provincie Groningen is al rond; de plannen van de provincies Drente en
Friesland worden dit najaar vastgesteld.
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NATUUR- EN M I LIEUEDUKATIE
Onder kommunikatie worden alle vormen van informatievoorziening en -uitwisseling gerekend met als doel het
realiseren van kennisvermeerdering, houdings- en/of
gedragsverandering ter ondersteuning van het beleidsproces en/of de inhoud van het beleid. Ook natuur- en milieuedukatie (NME) valt onder het begrip milieukommunikatie, maar is in vergelijking met voorlichting een
langduriger en duurzamer proces. Natuur- en milieuedukatie wijst mensen op de waarde van natuur en milieu op
zich. Er hoeft dus geen directe relatie met het provinciaal
beleid te bestaan. De provincies voeren dan ook geen
uitvoerende werkzaamheden uit op dit gebied, maar
subsidiëren de Konsulentschappen Natuur- en Milieuedukatie en de Milieufederaties die op een onafhankelijke wijze instanties en personen begeleiden bij de uitvoering van NME-aktiviteiten. De provincies proberen
samen met de Konsulentschappen en de Milieufederaties

In geheel Drente wordt nu glas op kleur ingezameld
het projekt 'Zorg voor milieu in school, buurt- en clubhuis' opgezet.

Tijdens werkbijeenkomsten helpen provincie, energiebedrijf (EGD), waterleidingbedrijf (Waprog) en gemeenten
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milieu bij de mensen vergroten. En dat is een belangrijke

naar andere instanties). Met ingang van januari 1994 zal
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Enerzijds worden scholen ondersteund bij het invoeren
van milieuzorg, anderzijds zullen tijdens de lessen aspekten van milieuzorg worden behandeld.

