ENQUÊTE

FRIESLAND
1

Voortzetting van het huidige beleid
leidt niet tot voldoende werkgelegenheid; het leidt wél tot een verdere achteruitgang in de kwaliteit van het milieu.
Bent u het met deze stelling eens of oneens?

2

Indien u het met de stelling onder 1
eens bent, hoe moeten werkloosheid
en milieuproblemen dan wél worden
aangepakt?
Indien u het met de stelling oneens bent,
welke argumenten hebt u daar dan voor?

CDA
Eens.

Selektieve groei, waarbij de sociaal-ekonomische ontwikkeling dienstbaar moet worden
gemaakt aan een zorgvuldig beheer van
schaarse grondstoffen, behoud van de natuur,
Meent u dat milieuorganisaties betrokzinvol werk, dus ekononüsche groei overeenken moeten worden bij het ambtelijk
vooroverleg over het verlenen van vergunnin- stemmen met de doelstellingen van ruimtelijke
gen en bij het voorbereiden van streekplannen, ordening, milieu, grondstoffen- en energiebeheer en internationale arbeidsverdeling.
industrialisatienota's ed.?

t

4

Sommige provinciale politici vinden
dat er in Noord Nederland een petrochemische vestiging moet komen om de
werkloosheid te bestrijden. Anderen
daarentegen, oa. burgemeester Omta van
Zuidbroek, hebben plannen gelanceerd voor
een groot tuinbouwprojekt. Ook voor Erica
bij Emmen zijn dergelijke plannen bedacht.
Als in verband met beperkte middelen van de
overheid om investeringen te steunen, er een
keuze gemaakt zou moeten worden voor
slechts één van deze beide mogelijke projekten,
waarvoor kiest u dan? Waarom verwacht u
van die keus het meest? (Beide mogelijkheden
leveren direkt werk voor 800 mensen).

3
Ja.

Keuze voor het tuinbouwprojekt, omdat dit
het minst schadelijk is voor het milieu.

Ja. De toenemende rekreatie te water doet
afbreuk aan de landschappelijke waarde van
Friesland. Ze vraagt steeds meer en duurdere
voorzieningen en brengt schade toe aan de
oevers.

5

Vindt u dat de waterrekreatie in
Friesland moet worden teruggedrongen? Wat is de belangrijkste reden van
uw antwoord?
1
Eens.

Het behalen van sociaal-ekonomische voordelen mag niet ten koste gaan van het
leefmilieu. In het onderwijs dient het milieubewust handelen meer aandacht te krijgen.
Werkeloosheid kan worden teruggedrongen
door: Krachtige versterking van de dienstensektor door spreiding rijksdiensten; ontsluiting
van het noorden door verbetering van het
wegennet; aantrekken van milieuvriendelijke
industrieën.
3
Ja.

Keuze valt op het milieuvriendelijke tuinbouwprojekt.

Ja. Waterrekreatie is niet milieuvriendelijk.
Alvorens over te gaan tot eventuele
uitbreiding, moet er eerst een inventarisatie
gemaakt worden van de schade tot nu toe en
een krachtige sanering van wilde ligplaatsen
doorgevoerd worden. Als na onderzoek blijkt
dat het milieu te zwaar wordt belast, dan
moet de waterrekreatie worden
teruggedrongen.

1
Oneens. Er moet een beleid gevoerd worden
gericht op het inhalen van de achterstand van
welvaart en werkgelegenheid. Dit hoeft niet
strijdig te zijn met milieuverslechtering.

Sommige bedrijfskategorieën en de dienstensektor hebben geen nadelige effekten voor het
milieu. Soms kan het bedrijfsleven voldoen
aan normen van de overheid, die duidelijk en
doorzichtig moet zijn. Het standstill principe
moet genuanceerd worden toegepast.

Nee. Bij de voorbereiding van streekplannen
ed. kunnen milieuorganisaties gebruik maken
van de inspraakprocedures. Bij ambtelijk
vooroverleg inzake het verlenen van vergunningen worden ook de milieuaspekten in de
beschouwingen betrokken.

Een petrochemische industrie kan een belangrijke aanzet geven voor een verdere
versterking van de werkgelegenheidsstruktuur,
terwijl de uitstralingseffekten zeer beperkt
zullen zijn.

Op sommige meren is een stabilisatie van de
waterrekreatie wenselijk. Elders is verruiming
mogelijk, bv. IJsselmeer, Lauwersmeer. De
redenen voor beperking zijn het ontstaan van
drukte op de vaarwegen en ligplaatsen,
aantasting van de oevers en de konfrontatie
tussen de beroeps- en rekreatievaart.

Friesland. Zij was tegen 4500 bungalows bij
het Tjeukemeer, de bouw van de PEB
centrale en inpoldering van het Amelander
wad, Noord-Friesland Buitendijks en de
waarden van Makkum en Workum. De groei
ideologie moet worden tegengegaan.
Oplossingen zoeken naar de ideeën uit 'Small
is beautiful' van Schumacher, decentralisatie,
federalisme en de uitgangspunten van de Club
van Rome.
3
Ja.
4
Tuinbouwprojekt, hoewel geen duidelijk
inzicht bestaat over de export, met name naar
Duitsland.

Ja. Voor de Friezen heeft de rekreatie weinig
voordeel gebracht en de draagkracht van de
ekologische systemen heeft zijn grenzen.
FNP heeft zich vanaf het begin gekeerd tegen
het verkopen van Friese rekreatiegronden aan
projektontwikkelaars. Rekreatieve
voorzieningen kunnen het beste in handen zijn
van stichtingen waar plaatselijke en provinciale
overheden vertegenwoordigd zijn naast
dorps verenigingen etc.

PPR
1
Eens.

FNP heeft zich ingezet voor het milieu in

Eens, want het beleid is gericht op grootschaligheid en efficiency. Dankzij goedkope
energie en goedkope grondstoffen is
mechanisering goedkoper dan arbeid. Bij het
schaarser worden van grondstoffen zullen
17

GRONINGEN
deze in prijs stijgen en zal arbeid op den duur
goedkoper zijn dan mechanisering.

Op korte termijn moet de overheid investeren
in milieuvriendelijke produktie en een aktief
voorlichtingsbeleid voeren over het gebruik
van milieuvriendelijke produkten. Op langere
termijn moet de overheid de energieprijzen
enorm laten stijgen.
Nee, ambtelijk vooroverleg is het sluiten van
kompromissen en daarbij moeten geen
belangenorganisaties, zoals milieu- en
landbouw organisaties bij betrokken zijn.
Milieuorganisaties moeten wel vroegtijdig op
de hoogte zijn van wat in het vooroverleg
wordt behandeld en hoe de besluitvorming tot
stand komt.

Tuinbouwprojekt.
De wereldmarkt raakt verzadigd van
produkten van de petrochemische industrie.
Investeringen zijn op langere termijn onmaatschappelijk (zie kunstzijde industrie). Het
tuinbouwprojekt zal ook op langere termijn
rendabel zijn, het is een milieuvriendelijk én
arbeids vriendelijk projekt.

Ja,.tenminste gestabiliseerd.
Het Friese merengebied is een provinciaal
rekreatie projekt en de tendens moet worden:
rekreatie in de direkte woonomgeving. De
druk op het merengebied is zo groot
geworden dat de natuur schade wordt
aangedaan door: waterverontreiniging, rustverstoring en voorts is de druk op het gebied
zo groot dat die ook op gemeentelijke en
provinciale begrotingen onaanvaardbaar
drukken door: herstel beschadigde oevers, en
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personeelskosten van brug en sluit bedieningen.

I

Voortzetting van het huidige beleid
leidt niet tot voldoende werkgelegenheid; het leidt wél tot een verdere achteruitgang in de kwaliteit van het milieu.
Bent u het met deze stelling eens of oneens?

2

Indien u het met de stelling onder I
eens bent, hoe moeten werkloosheid
en milieuproblemen dan wél worden
aangepakt?
Indien u het met de stelling oneens bent,
welke argumenten hebt u daar dan voor?

§

Meent u dat milieuorganisaties betrokken moeten worden bij het ambtelijk
vooroverleg over het verlenen van vergunningen en bij het voorbereiden van streekplannen,
industrialisatienota's ed.?

Sommige provinciale politici vinden
dat er in Noord Nederland een petrochemische vestiging moet komen om de
werkloosheid te bestrijden. Anderen
daarentegen, oa. burgemeester Omta van
Zuidbroek, hebben plannen gelanceerd voor
een groot tuinbouwprojekt. Ook voor Erica
bij Emmen zijn dergelijke plannen bedacht.
Als in verband met beperkte middelen van de
overheid om investeringen te steunen, er een
keuze gemaakt zou moeten worden voor
slechts één van deze beide mogelijke projekten,
waarvoor kiest u dan? Waarom verwacht u
van die keus het meest? (Beide mogelijkheden
leveren direkt werk voor 800 mensen).

5

Als er plannen komen, die bij
uitvoering met de beste technologie
nog de milieunormen zouden overschrijden,
wat moet er dan gebeuren: de normen
versoepelen of het plan niet door laten gaan?

CDA
Geen rechtstreeks antwoord. De doelstellingen
van het beleid worden onderschreven, de
presentatie kan worden verbeterd.

Er bestaat geen tegenstelling tussen het
werkgelegenheidsbeleid en het milieubeleid.
Het huidige beleid hoeft en mag niet ten koste
gaan van de kwaliteit van het milieu. Het
uitgangspunt bij de beoordeling van de
vervuiling zal, binnen de mogelijkheden van
het zelfreinigend vermogen van de natuur,
steeds dienen te zijn: de vervuiler mag niet
vervuilen.

Ja, wat betreft het voorbereiden streekplannen
etc. Nee, wat betreft het verlenen van
vergunningen. Ambtelijk vooroverleg is dan
de taak voor de Statenkommissie.

Vraag is niet realistisch, dus geen keuze.

Milieunormen moeten bedoeld zijn om de
schepping als leefmilieu te beschermen. Van
eventuele versoepeling kan alleen sprake zijn,
als een dergelijke bescherming ook dan
gewaarborgd is. Versoepeling terwille van
andere belangen alleen en ten koste van het
milieu als levensvoorwaarde, zijn niet
aanvaardbaar.

1
Eens.

Bescherming natuurgebieden, vooral de
Waddenzee, bevorderen van een positieve
instelling bij de bevolking. Handhaven strenge
milieunormen. Produktvernieuwing,
vernieuwing traditionele Groninger nijverheid,
bv. scheepsbouw, ontwikkelingen in de
landbouw door energie-milieu-projekten en
kleinschalige bedrijfsvoering, toekomstverkenning voor nieuwe industriële taken
(door bijv. co-produkties van ETI, RUG,
NOM). Experimenten met 5 ploegendiensten,
arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid, andere
honorering van bv. vuil werk.

Nee, voor wat betreft vooroverleg over het
verlenen van vergunningen om geen
kompromissen te hoeven sluiten.
Ja, wat betreft voorbereiding streekplannen en
nota's.

Tuinbouwprojekt, vanwege het milieu,
kleinschaligheid, meer overeenkomst
Groninger mentaliteit en struktuur, werk 'bij'
de mensen.

Als er plannen komen, die bij uitvoering met
de beste technologie nog de milieunormen
zouden overschrijden dan gaan de plannen
niet door.
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gesteld de verontreiniging zoveel mogelijk
terug te dringen. Bij de vaststelling van de
milieunormennota is nauwelijks sprake
geweest van serieuze afweging tussen milieu
en werkgelegenheid.

PvdA

Voor een belangrijk deel oneens. Voldoende
werkgelegenheid hoeft niet te leiden tot
milieuverslechtering.

Bevorderen van industriële bedrijvigheid en
de dienstensektor, ingebed in milieuvoorwaarden. De groeiende werkloosheid in de jaren
'80 maken een ombuiging in de kollektieve
sektor, ook als matiging van de partikuliere
inkomens noodzakelijk. Betere aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt. Stimuleren
van gewenste arbeidstijdverkorting.
Investeringen stimuleren in technologisch
hoogwaardige sektoren, omdat dan gebruik
gemaakt wordt van aanwezige know-how.
Produktieprocessen moeten milieuvriendelijker
gemaakt worden ten koste van een deel van
de toekomstige welvaartsgroei.
3
Ja.

Keuze is niet reëel. Kwalitatieve
werkgelegenheids aspekten en de invloed
hiervan op langere termijn op de ekonomische
struktuur zijn niet vergelijkbaar. Niettemin is
de vestiging van DSM van essentieel belang,
vanwege de trekpaardfunktie.

Als blijkt dat de milieunormen de vestiging
van DSM in de weg staan, zullen de normen
opnieuw moeten worden overwogen, vooral
als blijkt dat DSM alles in het werk heeft
20

Geen rechtstreeks antwoord. Er bestaat geen
tegenstelling milieu-werkgelegenheid, omdat
onder het leefmilieu ook de werkgelegenheid
wordt verstaan als een aspekt dat voor velen
een essentiële levensvoorwaarde is.

CPN
Geen rechtstreeks antwoord. Men is het niet
eens met het huidige kapitalistische beleid.

Het kapitalistische beleid biedt geen oplossing
voor de regionale ontwikkeling. Dit kan
alleen onder socialistische verhoudingen. De
bevolking is gebaat bij werkgelegenheid en
een schoon milieu. Hierna wordt gestreefd
binnen de heersende verhoudingen.
3
Ja.

Betere spreiding van het werk over Nederland.
Arbeid beter verdelen onder de werkwilligen.
Achteruitgang van het milieu ombuigen, met
de nadruk op selektief gebruik van de auto en
beperking energiegebruik.
3
Ja.

Keuze is irreëel, de effekten op werkgelegenheid zijn verschillend wat betreft de doorwerking naar andere sektoren.

Geen rechtstreeks antwoord. Onder milieu
valt ook werkgelegenheid (zie vraag 1).
Gevolgen voor werklozen moeten meespelen
bij hantering van milieunormen. Bij huidige
normen zal geen overschrijding plaatsvinden
bij realisering van de thans bekende plannen.

Milieuorganisaties kunnen een belangrijke rol
spelen wanneer het erom gaat een afweging te
maken tussen een tuinbouwprojekt (gebruik
van pesticiden, mogelijk hoog energie
verbruik) of petrochemische industrie.

Geen rechtstreeks antwoord. Er dient een
studie te komen om eventueel de chloorverwerkende bedrijven te dwingen zich in
Delfzijl te vestigen, zodat een eind komt aan
de gevaarlijke chloortransporten door
Groningen en Drente. Deze bedrijven dienen
zich te houden aan de milieunormen van de
provincie.

1

Voortzetting van het huidige beleid
leidt niet tot voldoende werkgelegenheid; het leidt wél tot een verdere achteruitgang in de kwaliteit van het milieu.
Bent u het met deze stelling eens of oneens?

t

indien u het met de stelling onder 1
eens bent, hoe moeten werkloosheid
en milieuproblemen dan wél worden
aangepakt?
Indien u het met de stelling oneens bent,
welke argumenten hebt u daar dan voor?

CDA
Geen keus gemaakt.

Verwezen wordt naar de hoofdstukken over
Werkgelegenheid en Zorg voor het milieu uit
het verkiezingsprogram. Gezond maken en
houden van het milieu waarin de burger moet
Meent u dat milieuorganisaties betrokleven, wonen en werken. De provincie dient
ken moeten worden bij het ambtelijk
toe te zien op de naleving van voorschriften
vooroverleg over het verlenen van vergunningen en bij het voorbereiden van streekplannen, inzake de geluidshinder en de verontreiniging
van bodem, water en lucht. Zoveel mogelijk
industrialisatienota's ed.?
beperking van het gebruik van schadelijke
chemische middelen. Bestrijding van de
Sommige provinciale politici vinden
nadelige invloed van de VAM op een deel
dat er in Noord Nederland een petrovan de Drentse natuurgebieden, alsook op de
chemische vestiging moet komen om de
omliggende landbouwgronden (meeuwen!).
werkloosheid te bestrijden. Anderen
Medewerking aan onderzoek vegetatie en
daarentegen, oa. burgemeester Omta van
luchtvervuiling en naar de effekten van het
Zuidbroek, hebben plannen gelanceerd voor
grondwaterpeil op natuurgebieden.
een groot tuinbouwprojekt. Ook voor Erica
Vooralsnog zal storting van radioaktief
bij Emmen zijn dergelijke plannen bedacht.
materiaal in ondergrondse ruimten niet plaatsAls in verband met beperkte middelen van de
vinden. Eerst moet er voldoende zekerheid
overheid om investeringen te steunen, er een
bestaan dat dit geen nadelige gevolgen voor
keuze gemaakt zou moeten worden voor
slechts één van deze beide mogelijke projekten, mens en natuur zal hebben. Stimulering van
energiebesparende aktiviteiten.
waarvoor kiest u dan? Waarom verwacht u
van die keus het meest? (Beide mogelijkheden
leveren direkt werk voor 800 mensen).

S

5

Acht u het wenselijk dat de nu
geldende ruilverkavelingswet 1954 snel
wordt vervangen door een landinrichtingswet,
die met dezelfde brede belangenafweging als
de wet op de ruimtelijke ordening de
inrichting en het beheer van het buitengebied
zal regelen? Wat is de belangrijkste reden van
uw antwoord?

Ja. Verwezen wordt naar de voorbereiding
van de streekplannen voor Zuidwest-Drente en
Oost- en Zuidoost-Drente, waarbij diverse
milieubeschermingsorganisaties betrokken zijn
geweest.

Gelet op de moderne zuiveringstechnieken
hoeft een petrochemische vestiging niet per se
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en bij voorbaat onaanvaardbaar voor het
milieu te zijn. Het plan tot uitbreiding van de
tuinbouw in de Zuidoost-hoek verdient
krachtige ondersteuning. Voor het overige is
deze vraag voor Drente niet van toepassing.

Ja. in het kader van een landinrichtingswet is
een brede belangenafweging mogelijk. Het
laat zich raden dat zulks van alle belang is
voor een provincie als Drente met zoveel
natuur- en landschapsschoon.

aan het arbeidsaanbod. Er zijn thans vele
duizenden arbeidsplaatsen die niet kunnen
worden bezet. In dergelijke gevallen dient de
overheid met kracht te stimuleren, dat deze
arbeidsplaatsen een zodanige verandering
ondergaan dat zij wèl geschikt zijn om te
worden ingenomen.

Ja. Een aktieve benadering vanuit de overheid
moet betere resultaten opleveren dan het meer
passieve 'gelegenheid geven tot inspraak'.
Twee voorwaarden evenwel: Milieu-organisaties moeten niet zo nauw betrokken zijn, dat
zij niet meer in staat zijn om in alle vrijheid
over het uiteindelijke resultaat te oordelen. En
milieuorganisaties mogen nimmer de plaats
innemen van demokratisch gekozen
bestuurders.

1
Eens.

Een strukturele aanpak van het werkloosheidsprobleem zal moeten berusten op gebruikmaking van de sterke kanten van de Nederlandse samenleving en van de ligging van ons
land, zoals hoog opleidingsnivo, goede kennis
van organisatie, ligging aan diep vaarwater en
goede verbindingen met het achterland.
Voorbeelden: een beleid dat schaalvergroting
en de daarmee gepaard gaande vermindering
van het aantal arbeidsplaatsen tegengaat; meer
arbeidsplaatsen voor onderwijs, (bij)scholing
en vorming; ontwikkeling en op de markt
brengen van nieuwe produkten, waarvan de
aard (lage energie-inhoud bijv. of milieuvriendelijke produktiewijze) van belang is
voor de 80-er jaren; meer aandacht voor
milieu- en landschapsbehoud: onderzoek,
beheer, beperking van afvalstromen en
energieverbruik, hergebruik van materialen,
e t c ; het aanpassen van de vraag naar arbeid
22

Wij kennen wel betere dan deze slechts matig
aantrekkelijke genoemde. De klassieke
tuinbouw is wel eens treffend beschreven als
'het met behulp van veel energie en
bestrijdingsmiddelen op een aangename wijze
verpakken van water'.
Als het dan moet, dan zou onze voorkeur
uitgaan naar een kombinatie van een kleinschalige chemische ontwikkeling en een niet
te groot tuinbouwprojekt. De eerste alleen met
de meest moderne processen en met de 'best
technical means' en in de tuinbouw experimenten met het gebruik van alternatieve
energiebronnen. Voordelen van deze
kombinatie: in ekonomisch en sociaal opzicht
minder kwetsbaar dan bij een mono-kultuur;
minder pendel of verhuizingen. Het werk
wordt naar de mensen gebracht en niet
andersom; zeer gespreide druk op het
natuurlijk milieu.

Ja. De ruilverkavelingswet 1954 is een
instrument ter beperking van de kosten van
agrarische produktie. Het buitengebied wordt
niet meer uitsluitend gezien als agrarisch
produktiemiddel, maar als drager van vele
funkties die elk hun eigen waarde hebben.

1
Oneens.

Werkgelegenheid en milieu laten zich in hun
eigen verscheidenheid niet koppelen, terwijl
tevens het één het ander niet behoeft uit te
sluiten. Wij kunnen een duidelijke en goede
werkgelegenheidspolitiek voeren zonder de
kwaliteit van het milieu te belasten noch te
verstoren. Werkgelegenheid en de bevordering
daarvan is per definitie niet de vijand van het
milieu. Net zo min als welvaart de vijand
behoeft te zijn van ons welzijn.
De milieuhygiëne heeft terecht een
stormachtige ontwikkeling gekregen met een
zeer aktieve overheidstaak en -zorg. Ook
water en lucht worden schaarse artikelen, die
zorgvuldig dienen te worden beheerd. De
natuurlijke hulpbronnen, die eeuwenlang voor
onuitputtelijk zijn gehouden, zijn in werkelijkheid beperkt.
Gezond milieubesef is geen statisch kultuurbezit. Nodig is een aktieve en korrekte
voorlichting, mede door de snel veranderende
inzichten inzake de milieu waarden.

Soms zijn vernieuwers vernielers door de

schreeuwerige informatie, gepresenteerd in
termen van polarisatie en konflikten. Een
sterke milieuverpesting over de manier
waarop wij elkaar soms op dit terrein
afmaken, honen en ingebreke stellen met een
verlies aan sociale deugden als verdraagzaamheid, gematigdheid of saamhorigheid.

Voor Drente, tuinbouwprojekt bij Erica.

Ja. Door de landinrichtingswet is er een
herwaardering en een bezinning op het soms
wat eenzijdige landbouwkundige denken
gekomen. Naast behoud van waardevolle
natuur- en landschapselementen kunnen ook
omvangrijke nieuwe struktuur-bepalende
groenvoorzieningen tot stand gebracht
worden. Wij groeien naar een vormgeving in
de open ruimte, met een zeer brede belangenafweging, in een konceptie die gestoeld is op
de veelzijdige funktie van het platteland.

PvdA
Oneens.

Het kabinet Den Uyl heeft miljarden beschikbaar gesteld voor de werkgelegenheid. Het
milieu had meer aandacht dan tevoren.

De organisaties moeten begrijpen dat in het
ambtelijk vooroverleg de basis (moeten)
worden gelegd voor kompromissen terwijl zij
strijden voor een deelbelang.

geboden moet doel zijn.
Tuinbouwprojekt, wanneer veilingproblemen
worden opgelost. Geen petrochemische
vestiging, overigens zal een modern tuinbouwbedrijf het milieu belasten.

Ja. De geldende ruilverkavelingswet 1954 is
nagenoeg uitsluitend gericht op het agrarisch
aspekt van de herinrichting van het land.
Niemand is onder de indruk van het nieuw
geschapen land dat door ruilverkaveling tot
stand is gekomen. Voorts is het toerisme een
ekonomische kurk en met behulp van de
landinrichtingswet is er meer toeristisch
genoegen te bieden.

Nee. Er zijn dan veel meer organisaties die er
bij betrokken willen worden en milieuorganisaties hoeven geen uitzonderingspositie.
Bovendien is er al de provinciale milieuraad.

Het stimuleren van een florerende tuinbouw in
onze provincie (de Zuidoost-hoek) is van
groot belang. Liever 800 mensen in de
tuinbouw dan in de petrochemische industrie.
De laatste zal geen werkgelegenheid in Drente
geven.

Ja. De ruilverkavelingswet is te beperkt. Een
bredere opzet geeft meer mogelijkhedeen voor
alle belanghebbenden.

1
Eens.
Gezien de situatie in de wereld is het niet aan
te nemen, dat ongewijzigde voortzetting van
het huidige beleid zal resulteren in voldoende
werkgelegenheid. We zullen veel meer ons
moeten richten op milieu-beheer, milieu-bouw,
rekreatie, gezond toerisme, dienstverlening,
edukatie, voorlichting, enz. Ondanks uitbreiding van rekreatie en toerisme kan de
waterspitsmuis in Drente weer terugkomen en
bewonderd worden door velen en kan de
otterstand worden uitgebreid. En dat samen
met de werkgelegenheid. Het is een kwestie
van prioriteit. Waar heeft men het geld voor
over? De wegwerp-maatschappij moet worden
omgebogen naar een herstel-maatschappij.
Niet de welvaart maar het leven naar Gods
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