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Betreft: Aanbieding Rij-advies ‘Verbindend landschap’

Geachte heet Van Dam,

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur biedt u hierbij het advies ‘Verbindend landschap’
aan. Dit advies wordt ook aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu 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.

Het Rijk voert ondermeer energiebeleid, waterbeleid, landbouwbeleid en natuurbeleid om grote
maatschappelijke opgaven te realiseren. De raad beveelt aan om de betreffende sectorale opgaven
te verbinden met de kwaliteit van het landschap door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan
met bewoners en bezoekers en door de ontwerpende benadering te hanteren. 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 overheden. De raad ziet dan ook geen
reden om de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor landschappelijke
kwaliteit te veranderen.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de provincies werken aan een gezamenlijke
landschapsvisie om invulling te geven aan de wensen van de Tweede Kamer over onder andere
instandhouding en herstel van weidevogelpopulaties en behoud van waardevolle landschappen. De
raad onderkent dat er behoefte kan bestaan aan een landschapsvisie om bijvoorbeeld nieuwe
beschermingsregimes of nieuwe sectorale instrumenten te introduceren. In dit advies positioneert
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de raad landschap als de verbindende schakel bij transities en adviseert de raad om een eventuele
landschapsvisie van Rijk en provincies te beperken tot sectorale landschapsopgaven en die te
verbinden met de Nationale Omgevingsvisie. Zo ontstaat er ruimte voor een waardevolle
ontwikkeling van het landschap en kunnen de transities voortvarend tot stand komen.

Wij zien de kabinetsreactie op dit advies met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
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algemeen secretaris
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