Milieu én bedrijf
spinnen garen bij
inzet m.e.r. over zee
In Nederland borgt milieueffectrapportage (m.e.r.) vooral
het milieubelang in de besluitvorming. Bij investeringen
overzee richt het instrument zich veel meer op integrale
duurzame ontwikkeling. Gunstig neveneffect is dat het
Nederlandse bedrijfsleven hier garen bij spint.
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Naast de in de tekst genoemde personen is voor dit
artikel gesproken met Kim Tran en Thomas Vintgens
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
met Carel de Groot, eerste secretaris en waterexpert van
de Nederlandse ambassade in Bangladesh.
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