Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is het beroemdste milieuplan 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...
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