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Milieueisen in plaats
van miljardensubsidies
Nederland loopt vast door een falend milieubeleid. Meerdere keren zijn we op de
vingers getikt door de rechter, de Raad van State of Europa. Vervolgens grijpen we
terug op noodmaatregelen, vaak met onnodige schade voor de economie. Boeren,
bedrijven en burgers voelen zich overvallen. Het gebrek aan een lange termijn
aanpak zet ons klem in rekensommen, rechtszaken en protesten.
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