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Betreft: Aanbieding Rij-advies ‘Verbindend landschap’

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur biedt u hierbij het advies ‘Verbindend landschap’
aan. Dit advies wordt ook aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de beide
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

De raad richt zich in dit advies op de rol van landschap bij het realiseren van de grote ruimtelijke
opgaven en positioneert landschap daarbij in het hart van het nieuwe omgevingsbeleid. De opgaven
die voortvloeien uit de energietransitie, de klimaatadaptatie en de transformatie van het landelijk
gebied zullen het landschap ingrijpend veranderen. Bewoners hechten aan hun landschap en als het
landschap niet op een goede manier wordt betrokken bij de grote ruimtelijke opgaven zullen de
benodigde veranderingen niet of moeilijker gerealiseerd kunnen worden. De transities kunnen alleen
slagen als er waarde aan het landschap wordt toegevoegd. De Raad bepleit in het advies om het
landschap leidend te maken bij het realiseren van urgente maatschappelijke opgaven en burgers
daarbij te betrekken.

Daarbij formuleert de raad drie kernpunten om te sturen op de kwaliteit van het landschap:
benutten van de duurzaamheidtransities om waardevol landschap te creëren, verkennen van de
betekenis en waarden van het landschap in een open gesprek met bewoners en bezoekers,
gebruiken maken van een ontwerpende benadering. De raad adviseert om deze drie kernpunten op
te nemen in het algemene deel van de Nationale Omgevingsvisie als een van de algemene
uitgangspunten. Als initiatiefnemer van belangrijke transities zal het Rijk invulling moeten geven
aan de verantwoordelijkheid voor het landschap. Dit betekent dat ook het Rijk bij het formuleren
van de Nationale Omgevingsvisie de ruimte moet nemen om te experimenteren met manieren
waarop bewoners van Nederland op nationaal niveau, bijvoorbeeld themagewijs, betrokken kunnen
worden bij gesprekken om gedeelde kernwaarden van het landschap te bepalen.

In dit advies verbindt de raad de verantwoordelijkheid voor landschap aan transitieopgaven,
daarmee is de zorg voor de kwaliteit van het landschap een verantwoordelijkheid van alle
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overheden. De raad ziet dan ook geen reden om de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor landschappelijke kwaliteit te veranderen.

Wij zien de kabinetsreactie op dit advies met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

rRaad voor de leefomgeving en infrastructuur
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voorzitter

Hillebrand
algemeen secretaris
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