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GROM – MILIEU: MINA-PLAN

Intro Groene Omroep
Studio. Presentatrice Greet Michielsen kondigt het thema van de uitzending aan: de
toekomst van ons milieu! Het panel wordt voorgesteld: Dr. Luc Hens van BBL en
Harry Schram van Agalev
Studio 7 (telefooncentrale) met Alex Boon. Kijkers kunnen met vragen rond dit thema
bellen.
Greet Michielsen kondigt thema van de reportage aan: de vergelijking tussen de
milieuaanpak in Nederland en Vlaanderen
Reportage: Beelden van industrie, vervuild water, vuilnisbelt. Een actie van
Greenpeace (sensibilisering). Commentaar: ook de overheid beseft dat het zo niet
verder kan.
Miet Smet in beeld. Grensovergang met Nederland, luchtbeeld van Antwerpen.
Commentaar: Politiek is te traag. Europese eenmaking maakt het moeilijker door
gebrekkige coördinatie.
In beeld: industrie. Commentaar: Falend milieubeleid, geen visie.
In beeld: publicaties, globale milieustudies
Reclamecampagne Kelchtermans rond zijn milieu- en natuurplan. “Milieu natuurlijk
MINA PLAN 2000” “Als we nu niks doen is het straks te laat”
Commentaar: het Minaplan verschilt nogal wat van het Nederlandse “Zorgen voor
Morgen” (komt in beeld). Deze is degelijk en wetenschappelijk (grafieken in beeld).
De aanbevelingen hieruit worden opgenomen in een nationaal milieubeleidsplan. Het
centraal begrip is duurzaamheid.
Aan het woord: Drs. Teo Wams, Vereniging Milieudefensie (Nederland)
Aan het woord: Drs. Ed Nijpels milieuminister Nederland
Natuurbeelden. Commentaar: toch liep de uitwerking van een nationaal
milieubeleidsplan niet van een leien dakje
Beeld: het ontslag van alle Nederlandse ministers wordt aangekondigd. Val van de
Nederlandse regering 2 mei 1989.
Aan het woord: Ed Nijpels
Aan het woord: Teo Wams. Hij is kritisch over de reden van de val van de regering
Commentaar: inhoud van het milieubeleidsplan is triestig, heel veel lobbywerk
Aan het woord: Teo Wams: er wordt steeds meer geschrapt, gaat niet ver genoeg
Aan het woord: Ed Nijpels
Bond Beter Leefmilieu: grote bewondering voor Zorgen voor Morgen
Aan het woord: Dr. Luc Hens van Bond Beter Leefmilieu over Zorgen voor Morgen
Aan het Mina-plan ging geen uitgebreide studie vooraf, er werkten geen specialisten
aan mee. De milieubeweging is zeer ontevreden
Aan het woord: Luc Hens: het plan is zeer onvolledig
Commentaar: aan 3 specialisten wordt hun mening gevraagd over het Mina-plan
“lucht”
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Aan het woord Tine Heyse van Greenpeace: geeft kritiek
“bodem”
Aan het woord: Eddy Stuer van Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek
“water”
Aan het woord Ward Dossche van Bond Beter Leefmilieu
Aan het woord: Eddy Stuer: Mina-plan is waardeloos als beleidsdocument
Aan het woord Ward Dossche
Commentaar: ook fundamentele kritiek: het plan is onvoldoende. Structurele
maatregelen zijn nodig, nu enkel oplapmiddelen, symptoombestrijding)
Aan het woord: Teo Wams over structurele maatregelen. Commentaar: dit is niet
opgenomen in het Mina-plan
Aan het woord: Eddy Stuer: ingrijpen in de industriële processen
Voorbeeld: gips- en fosfaatindustrie. De bouwnijverheid ziet het Mina-Plan wel zitten:
heel veel zuiveringsinstallaties worden gebouwd
Aan het woord: Ward Dossche.
Commentaar: meer geld verdienen, meer vervuiling. Beelden van industrie. Maar wie
betaalt de rekening?
Aan het woord: Ed Nijpels: de burgers (vervuilers!)
Beelden van supermarkt. Commentaar: milieuonvriendelijke verpakkingen moeten
bestreden worden
Aan het woord: Teo Wams over vervuilende producten: moeten duurder worden.
Ecotaks
In beeld: een kaaswinkel. Milieuvriendelijk, gezonder
Commentaar: strenge normering en controle zijn nodig
Aan het woord: Teo Wams: niet MEER consumeren, maar matigen is de boodschap
Studio, presentatrice
Studio 7: telefooncentrale. Alex Boon overloopt de binnengelopen vragen
In de studio worden de vragen voorgelgd aan het panel: Luc Hens en Harry Schram
Studio 7
Studio met panel
Studio 7: nieuwe vragen
Studio: panel beantwoordt de vragen
idem
Studio: presentatrice sluit af
Outro
Aftiteling: medewerkers Alex Boon Mirèse Hens Harry Schram Amiga-animatie:
Daniël Geirnaert. Met dank aan het BRT-personeel”

