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In de periode 1984-1988 wordt het door
de rijksoverheid samengestelde Indika-
tieve Meerjaren Programma (IMP)
'Lucht' van kracht. Een plan waarin de
overheid haar beleidsvoornemens ten
aanzien van de luchtverontreinigingspro-
blematiek heeft neergelegd. Het ligt in de
bedoeling meerdere van deze program-
ma's te maken, die zich allen richten op
een bepaald deelaspekt van de milieuver-
ontreiniging. Onderwerpen zoals geluids-
hinder, chemisch afval en straling, ko-
men in een later stadium nog aan de
orde.

V oor de milieuorganisaties zijn deze
IMP's van extra belang omdat daarin
een voorlichtingsparagraaf wordt op-

genomen. In het koncept van het IMP 'lucht'
van maart 1983 worden met betrekking tot
voorlichting de volgende doelstellingen ge-
noemd:
1 Het geven van inzicht in het proces van

toegankelijk maken van beleidsonderbou-
wende gegevens.

2 Het openbaar maken en toelichten van het
beleid en de daaruit voortvloeiende maat-
regelen.

3 Het bevorderen van milieubewustzijn en
milieubewust gedrag.

Naar een voorlichtings- en edukatief be-
leid
Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe deze
beleidsdoelstellingen omgezet kunnen wor-
den in meer konkrete doelen. Hoe zouden
voorlichting en edukatie, gebaseerd op het
IMP 'lucht', er in de drie noordelijke provin-
cies uit kunnen gaan zien?
Om op deze vraag een antwoord te vinden is
vanuit de Stichting Noorderbreedte het pro-
jekt"Luchtverkenning"in het leven geroepen.
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Tijdens dit zes maanden durende projekt zal
in samenwerking met organisaties en instan-
ties die zich zullen (moeten) gaan richten op
voorlichting en edukatie rondom het thema
'lucht', gekeken worden naar de mogelijkhe-
den die dit onderwerp biedt.

Hoe ziet "Luchtverkenning" er uit?
In december wordt begonnen met een ana-
lyse van de luchtverontreinigingsproble-
matiek in de drie noordelijke provincies. Het
in kaart brengen van alle vormen van lucht-
verontreiniging vormt hier de kern. Vragen
naar de bronnen van vervuiling, de effekten
van vervuilende processen op het milieu en
de wettelijke regelingen die voor deze pro-
blematiek gelden, zijn mogelijke vragen die
aan de orde komen.
Vanuit deze analyse zal bekeken worden
welke gewenste veranderingen met behulp
van voorlichting en edukatie nagestreefd

kunnen worden. Aan de hand hiervan wor-
den specifieke doelgroepen geselekteerd
waarop de voorlichting en edukatie van de
milieuorganisaties zich het best zou kunnen
richten.
Een onderzoek naar relevante kenmerken
van deze doelgroepen (zoals mediagebruik,
de eigen belangen en de houding ten opzich-
te van de milieubeweging) is hierop een lo-
gisch vervolg.

Strategie ontwikkeling
Doelgroepenonderzoek en luvo-inventarisa-
tie moeten uitmonden in een voorlichtings-
en edukatieve strategie. Het is niet de be-
doeling dat een volledig uitgewerkt plan ont-
staat. Wél moet een raamwerk worden vast-
gesteld dat de betrokken organisaties en in-
stanties houvast biedt bij het bepalen van
een eigen beleid. Onderlinge afstemming
van aktiviteiten vormt hiervan een belangrijk
onderdeel.

Ontmoetingsdag
Wanneer meerdere organisaties aktiviteiten
ontwikkelen rondom een centraal thema, is
onderlinge afstemming van groot belang. In
het kader van dit projekt bestaat dan ook de
mogelijkheid hiermee een begin te maken
tijdens een rond april te organiseren aktivi-
teit zoals een ontmoetingsdag of een kader-
training.
Voor verdere informatie, suggesties en kom-
mentaar, kunt u kontakt opnemen met
Noorderbreedte, Jos van der Horst, Ossen-
markt 9,9712 NZ Groningen, tel. 050-
141956. Hetzelfde geldt wanneer u uw me-
dewerking aan dit projekt wilt verlenen. Wij
stellen uw reakties zeer op prijs.
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