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Voorwoord en 
verantwoording

Aanleiding voor de evaluatie

De Kaderwet adviescolleges verplicht de Raad voor het Landelijk Gebied
(raad) om zijn functioneren elke vier jaar te evalueren. De raad is 
ingesteld in 1997. De evaluatie van de eerste raadsperiode van vier jaar
heeft in 2000 plaatsgevonden, begeleid door een onafhankelijke com-
missie onder leiding van mr. F.J.M. Houben, destijds Commissaris van de
Koningin in Noord-Brabant. In 2004 is de evaluatie van de tweede raads-
periode van 2001 tot 2004 uitgevoerd. Net als in 2000 heeft de raad
besloten de evaluatie te laten begeleiden door een onafhankelijke 
commissie. De raad heeft mij, na overleg met Minister Veerman van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevraagd de evaluatiecommissie
voor te zitten. 
Bij de tweede evaluatie speelt ook de uitvoering van de Visie en het
Actieprogramma ‘Andere Overheid’, waarvoor Minister de Graaf van
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is. Hij
onderzoekt op dit moment het functioneren van het stelsel van een-
malige en vaste adviescolleges. De voorstellen tot verbetering van het
adviesstelsel zullen begin 2005 aan het kabinet worden aangeboden. 
Het tijdschema van de evaluatie van de raad is op verzoek van het
ministerie van BVK zodanig aangepast dat het rapport van de evaluatie-
commissie kan worden gebruikt bij het formuleren van de voorstellen
van het kabinet over het adviesstelsel.

Werkwijze van de commissie

De evaluatiecommissie is samengesteld uit leden die goed zicht hebben
op wat leeft bij de belangrijkste stakeholders van de raad: parlement,
ministeries, provincies, gemeenten en grote maatschappelijke organisa-
ties op het gebied van landbouw, natuur en recreatie. De commissie
werd ondersteund door drs. A. van der Schans, die door het ministerie
van LNV beschikbaar is gesteld als projectleider, en door de secretaris
van de raad, mr. W.J. Kooy. 
De evaluatie is onder een forse tijdsdruk uitgevoerd in najaar 2004.

De commissie heeft langs drie wegen informatie laten inwinnen over het
functioneren van de raad. Ten eerste heeft het bureau B&A Beleids-
rendement, begeleid door de Rijksvoorlichtingsdienst, steekproefsgewijs
een honderdtal telefonische enquêtes gehouden binnen een doelgroep
van 300 stakeholders. Aansluitend heeft B&A de vragen die aan de geën-
quêteerden werden voorgelegd ook aan de leden van de raad zelf
gesteld. De telefonische enquête werd uitgevoerd rond Prinsjesdag en de
algemene politieke beschouwingen. In deze periode waren vrijwel geen
leden van de Tweede Kamer beschikbaar voor de enquête. Daarom heeft
de begeleidingscommissie aanvullend op de telefonische enquêtes nog
een aantal leden van de Tweede Kamer laten interviewen, verspreid over
de fracties. In totaal is met zes leden van de Tweede Kamer gesproken.
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Ten tweede heeft de commissie door de projectleider en de secretaris van
de raad een 25-tal interviews laten houden met mensen op sleutelposi-
ties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis hebben van het werk
van de raad, zoals gedeputeerden, leden van de bestuursraad van het
ministerie van LNV, beleidsdirecteuren van verschillende departementen
en directeuren van maatschappelijke organisaties. Ten derde heeft de
commissie door het bureau van de raad een kwantitatieve analyse laten
maken van de doorwerking van de adviezen van de raad, waarbij gebruik
is gemaakt van een methodiek die voor de gezamenlijke adviesraden is
opgesteld door de Erasmus Universiteit.
De commissie heeft bij deze tweede evaluatie ook gekeken naar de effec-
ten van de besluiten die na de eerste evaluatie van de raad zijn genomen.
Bij de evaluatie heeft de commissie verder rekening gehouden met poli-
tieke besluitvorming over de rolverdeling van de verschillende actoren
en met maatschappelijke ontwikkelingen, in het werkveld van de raad en
rond het adviesstelsel als geheel. 
Op basis van alle ingewonnen informatie heeft de commissie de bruik-
baarheid, de kwaliteit en de doorwerking van de adviezen, de samen-
stelling van de raad en het functioneren van het secretariaat van de raad,
de doorwerking van de adviezen en de samenwerking tussen advies-
raden beoordeeld. De commissie heeft over deze aspecten conclusies
getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 

Opbouw van het evaluatierapport

De commissie heeft bij de evaluatie de volgende onderwerpen centraal
gesteld:
• achtergrond van de raad, met als aandachtspunten de positie van de

raad, ontwikkelingen rond het adviesstelsel en ontwikkelingen rond het
landelijk gebied;

• adviezen van de raad, met als aandachtspunten de aard en de bruik-
baarheid en de kwaliteit van de adviezen;

• raadsleden en secretariaat, met als aandachtspunten de samenstelling
en werkwijze van de raad en het secretariaat;

• doorwerking;
• samenwerking.

Bij de behandeling van de onderwerpen heeft de commissie per onder-
werp gewerkt langs de lijn: informatie, resultaten van de evaluatie, 
conclusies uit de evaluatie en aanbevelingen van de commissie. De 
commissie heeft de conclusies uit de evaluatie en haar aanbevelingen
samengevat in het hoofdstuk ‘Samenvattend oordeel en aanbevelingen’
voor in het rapport.

Resultaat van de evaluatie

Het resultaat van de evaluatie ligt thans voor u in de vorm van een rap-
port met bijlagen. De commissie doet aanbevelingen die zowel van
belang zijn voor het functioneren van de raad, als voor de afstemming
tussen het ministerie van LNV en de raad. Het rapport is tevens bedoeld
als input voor het programma Andere Overheid waar het een rol kan spe-
len bij de afwegingen over het adviesstelsel als geheel. Het rapport wordt
door de commissie aangeboden aan de raad, vervolgens zendt de raad
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het rapport aan minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit en aan minister de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties.  

Ik hoop dat beide ministers en de raad de aanbevelingen uit het rapport
zullen gebruiken om te komen tot een verdere verbetering van het stel-
sel van eenmalige en vaste adviescolleges.

De voorzitter van de commissie,

Drs. W.T. van Gelder
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Samenvattend 
oordeel en 

aanbevelingen
De evaluatie van de Raad voor het Landelijk Gebied 2001-2004 is de
tweede evaluatie van de raad. Op basis van de Kaderwet Adviescolleges
dient de raad iedere vier jaar een evaluatie uit te voeren. Voor deze 
evaluatie heeft de raad in overleg met minister Veerman een externe 
evaluatiecommissie onder leiding van dhr. W.T. van Gelder gevraagd het
evaluatieproces te begeleiden. De resultaten van deze evaluatie worden
aangeboden aan minister Veerman, aan het parlement en aan minister
De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, vanwege
zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Visie en het 
Actieprogramma ‘Andere Overheid’.

Samenvattend oordeel
Op basis van de resultaten van de evaluatie en haar eigen ervaringen
komt de evaluatiecommissie tot het volgende oordeel over de raad:

Vanuit de betrokken maatschappelijke organisaties en het parlement, en
in het algemeen ook vanuit het departement van LNV, bestaat er in brede
kring een duidelijke behoefte aan een zelfstandige adviesraad voor het
landelijke gebied. Bij deze behoefte spelen de kwaliteit van de adviezen
van de raad, de doorwerking van de adviezen in de betrokken 
organisaties en de vele veranderingen in het landelijke gebied een
belangrijke rol. Fusie met andere adviesraden wordt door de meeste 
stakeholders afgewezen, omdat er behoefte is aan behoud van de 
huidige insteek en het huidige abstractieniveau. Daarbij is samenwerking
tussen verschillende adviesraden complexe, interdepartementale vraag-
stellingen wel gewenst.

De adviezen van de raad worden positief gewaardeerd en leveren een
wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en de realisatie van het over-
heidsbeleid in het landelijk gebied. De doorwerking van de adviezen is
groter dan het ministerie van LNV onderkent.

In de adviezen wordt de analyse van de beschikbare informatie hoog
gewaardeerd. De raad zou de dilemma’s en tegenstellingen en de achter-
liggende waarden duidelijker moeten schetsen. De raad moet ook de
synthese van de toekomstige ontwikkelingen verbeteren, zodat deze 
verder gaat dan de beschikbare informatie en de bestaande standpunten
en inzichten. Dergelijke syntheses kunnen uitmonden in verschillende
vernieuwende opties en oplossingsrichtingen met heldere beschrijvingen
van voor- en nadelen.
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De syntheses worden dan afgerond met prikkelende in inspirerende aan-
bevelingen die richtinggevend zijn voor nieuw beleid.

De adviezen van de raad, die zich kenmerken door degelijkheid en stra-
tegische, lange termijn karakter, worden gewaardeerd als onafhankelijke
informatiebron (naslagwerken) en als een gemeenschappelijk referentie-
kader, waardoor veel partijen ‘weer door hetzelfde raam naar buiten 
kijken’.
De raad kan aan betekenis winnen als hij meer krachtige, spraakmakende
adviezen met prikkelende, vernieuwende en inspirerende aanbevelingen
en een grote nieuwswaarde uitbrengt. Bij de presentatie van spraak-
makende adviezen moet de raad bewust media-aandacht zoeken en zich
specifiek richten op de partijen die centraal staan bij de realisatie van het
advies.

De raadsleden moeten deskundig zijn, voeling hebben met het veld en
onafhankelijk zijn. De samenstelling van de raad dient gericht te zijn op
een goede mix van inhoudelijk en bestuurlijk deskundigen, ervaren leden
en frisse, jonge geesten, vrouwen en mannen en personen met verschil-
lende achtergronden en visies. Raadsleden kunnen ook afkomstig zijn uit
maatschappelijke organisaties, waarbij de raad borgt dat ook deze leden
zich onafhankelijk opstellen. Regelmatige vervanging van raadsleden is
noodzakelijk om dynamiek binnen de raad te behouden en steeds weer
te kunnen komen met vernieuwende, prikkelende en inspirerende 
adviezen.

De raad kan alleen goed functioneren als zij de juiste vragen krijgt 
voorgelegd van regering en parlement. Het ministerie moet daarom de
huidige aanpak bij de ontwikkeling van adviesvragen omzetten in een
strategisch, politiek-bestuurlijk proces, waardoor de adviesvragen aan-
sluiten bij de politiek-bestuurlijke behoefte binnen departementen. Als
onderdeel van dit proces moet het ministerie van LNV samen met de
raad over de programmering veel intensiever in overleg treden met de
Tweede Kamer en andere stakeholders, waaronder provincie, gemeenten
en maatschappelijke organisaties.

Samenvattende aanbevelingen
De commissie beveelt op basis van de resultaten van de evaluatie en haar
eigen ervaringen aan:
1. De raad voor het landelijke gebied te handhaven en het werkveld van

de raad te verbreden tot het beleidsveld van de coördinerend minister
voor het landelijke gebied.

2. De raad adequaat te equiperen in overeenstemming met het werk-
plan, zodat de raad haar taak goed kan blijven uitvoeren, en daarbij
rekening kan houden met de door de commissie gedane aanbeve-
lingen.

3. Bij de samenstelling van de raad te zorgen voor onafhankelijkheid,
vernieuwing, inspiratie, diversiteit, deskundigheid en dynamiek. 
Raadsleden kunnen leiding geven aan werkgroepen in wisselende
samenstelling met externe deskundigen.

4. De ontwikkeling van het werkplan van de raad in te bedden in 
strategische, politiek-bestuurlijke besluitvorming binnen LNV, en 
daarover in overleg te treden met de Tweede Kamer, andere overhe-
den en maatschappelijke organisaties.

10



5. In het werkplan van de raad rekening te houden met de behoefte aan
actuele adviesvragen én aan samenwerking met andere adviesraden
bij complexe maatschappelijke vragen die raken aan het werkveld en
de deskundigheid van andere adviesraden.

6. In de adviezen van de raad meer aandacht te geven aan tegenstellin-
gen en dilemma’s, de synthese van toekomstige ontwikkelingen en
inspirerende, spannende en vernieuwende aanbevelingen.

7. Naast degelijke, strategische lange termijn adviezen meer spraakma-
kende adviezen, met prikkelende, vernieuwende en inspirerende aan-
bevelingen en een grote nieuwswaarde, en meer actuele adviezen uit
te brengen. Bij strategische adviezen aandacht voor doorvertaling
daarvan naar concrete, instrumentele adviezen en aanbevelingen.

De evaluatiecommissie reikt de raad de volgende ambitie aan:
‘De adviezen van de raad laten de vele betrokkenen in het landelijke gebied
weer door hetzelfde raam naar buiten kijken. De adviezen tonen een palet
aan goed onderbouwde opties en mogelijkheden voor het landelijk gebied.
De aanbevelingen zijn richtinggevend voor toekomstig beleid. Bij hun 
besluiten over het landelijke gebied baseren regering en parlement zich in
belangrijke mate op de informatie over dilemma’s, achterliggende waarden
en voor- en nadelen van de verschillende opties uit de adviezen van de
raad.’
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Evaluatie 2001-2004
1. Achtergrond

Positie van de Raad voor het Landelijk Gebied

In de wet op de Raad voor het Landelijk Gebied (verder omschreven als
raad) staat als taak voor de raad: ‘de regering en de beide kamers der 
Staten Generaal te adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten 
aanzien van de functies landbouw, natuur, bos en landschap, openlucht-
recreatie en visserij van het landelijk gebied, alsmede strategische 
vraagstukken die verband houden met dan wel van invloed zijn óp die 
functies, al dan niet in onderlinge samenhang’.
De raad valt onder het regime van de Kaderwet Adviescolleges, waarin
de algemene regels voor de opzet en het functioneren van adviesraden
zijn vastgelegd. Kernbegrippen daarbij zijn: vraaggestuurd, beleidsvoor-
bereidend, integraal, toekomstgericht en onafhankelijk.
De raad functioneert in een omgeving met overlegplatforms (zoals de
Raad voor Dieraangelegenheden), verschillende andere adviesraden 
(met name de VROM-raad), planbureaus en instellingen voor weten-
schappelijk onderzoek. Tussen de verschillen organisaties bestaat globaal
de volgende taakverdeling:
• overlegplatforms: fora die op basis van de meningen van betrokken

organisaties en deskundigen adviezen uitbrengen en daarbij rekening
houden met de meningen in de samenleving;

• adviesraden: onafhankelijke raden, die adviseren vanuit een breed
palet aan invalshoeken op basis van wetenschappelijke analyses en
toetsing onder betrokken actoren;

• planbureaus: onafhankelijke bureaus die reconstrueerbare, weten-
schappelijke analyses maken;

• instellingen voor wetenschappelijk onderzoek: instellingen die - al of
niet in opdracht - veelal diepgaand, ééndimensionale onderzoek 
uitvoeren. 

Karakteristiek voor de adviesraden is dat zij informatie van wetenschap-
pers en andere deskundigen combineren met meningen en opvattingen
van maatschappelijke groepen en organisaties en deze vanuit hun 
onafhankelijke positie ontwikkelen tot adviezen voor regering en 
parlement. Door de bundeling van wetenschap en maatschappij hebben
adviesraden een specifieke rol in het hele kennisbestel, die niet past
binnen de taak van de andere organisaties.

Ontwikkelingen rond het adviesstelsel

Voorafgaand aan het instellen van de raad en de andere adviesraden op
basis van de Kaderwet in 1997 is het aantal destijds bestaande commis-
sies en raden sterk teruggebracht. Sindsdien is het aantal Kaderwetraden
geleidelijk weer gegroeid. Daarnaast functioneren sectorraden en zijn er
planbureaus bij gekomen die aan hun analyses ook adviezen koppelen.
Verder heeft de regering in toenemende mate gebruik gemaakt van 
tijdelijke colleges en commissies. Deze ontwikkelingen laten zien dat de
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regering behoefte heeft aan adviezen. Met het instellen van tijdelijke 
colleges en commissies heeft de regering gekozen voor een vorm die
leidt tot adviezen die veel kostbaarder zijn dan de adviezen van de vaste
adviesraden.
In het Actieprogramma Andere overheid wordt aangegeven dat het 
kabinet hecht aan een deskundige, strategische advisering. Ook wordt
aangegeven dat het kabinet streeft naar een ‘versobering en verbetering
van het adviesstelsel’ en dat wordt gekeken naar een ‘herinrichting van
het stelsel van kennis en advies in brede zin’. Het kabinet wil over het
actieprogramma begin 2005 een besluit nemen. 

Ontwikkelingen rond het beleidsveld landelijk gebied

Rond het beleidsveld  ‘landelijk gebied’ is een groot aantal ontwikkelin-
gen gaande. Er is een geleidelijke verschuiving van ruimte voor 
productie naar ruimte voor productie én consumptie gaande. Daarbij is
er een toenemende erkenning van het belang van andere waarden in het 
landelijke gebied. Zo wordt een deel van het landelijk gebied, de Ecolo-
gische hoofdstructuur, ingericht voor natuurdoelen En zijn er plannen
om in een ander deel, de Nationale landschappen, het accent sterk te
leggen op de landschapkwaliteit. Daarnaast wordt waterbeheersing een
steeds belangrijker item. In het oog springend is verder de verandering
in de landbouw: enerzijds biologische landbouw, verbrede landbouw en
agrarisch natuurbeheer, deels als alternatief voor natuurbeheer door
natuurbeschermingsorganisaties, anderzijds schaalvergroting, intensive-
ring en een grote ontwikkeling in de glastuinbouw. Bovendien groeit de
invloed van de EU op het landelijk gebied. Wijzigingen in het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid zullen waarschijnlijk grote, maar nog niet
goed te voorspellen veranderingen in het landelijk gebied tot gevolg
hebben. Ook via de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de Kaderrichtlijn
water neemt de invloed van de EU toe.

Terwijl de invloed van de EU groeit, neemt daarnaast gelijktijdig de rol
van provincies en gemeenten in het landelijk gebied toe. De Nota Ruimte
en de Agenda Vitaal Platteland verleggen veel verantwoordelijkheden
van het rijk naar de andere overheden. Het rijk zoekt daarbij naar een
andere rol, die minister Veerman omschrijft met: “Van zorgen voor, naar
zorgen dat”. 
Al deze ontwikkelingen genereren veel vragen, waarbij adviesraden een
belangrijke rol kunnen spelen. Overigens zijn de antwoorden op de vra-
gen voor het rijk, maar in toenemende mate ook voor de provincies en
de gemeenten, van belang.
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2. Adviezen
Aard van de adviezen

Informatie

De raad ontwikkelt adviezen primair om de regering en het parlement te
adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien van het lan-
delijk gebied. Daartoe heeft de raad in de periode 2001 tot aan het
moment van evalueren 23 adviezen uitgebracht. De raad verwacht in de
tweede helft van 2004 nog zes adviezen uit te zullen brengen. De zes
adviezen, die nog in ontwikkeling zijn, zijn niet bij de evaluatie betrok-
ken. De 23 uitgebrachte adviezen betreffen 16 gevraagde en zeven
ongevraagde (= op eigen initiatief van de raad) adviezen. Het aantal
adviezen, dat de raad jaarlijks uitbrengt, neemt de laatste jaren toe.
Het ministerie van LNV en de raad maken in het werkprogramma afspra-
ken over de onderwerpen waarover de raad adviezen uitbrengt. Het
werkprogramma van de raad komt tot stand via een inventarisatie
binnen het ministerie van LNV. Over de resultaten van de inventarisatie
vindt overleg plaats met de raad. De minister van LNV stuurt het door
hem vastgestelde werkprogramma ter kennisname naar het parlement.
Het parlement kan ook adviezen vragen bij de adviesraden. Tot nu toe
heeft het parlement geen gebruik gemaakt van het recht om adviezen te
vragen bij de Raad voor het Landelijk Gebied.

Evaluatie

De raad is vooral bekend van de onderwerpen waarover de raad de afge-
lopen jaren adviezen heeft uitgebracht: landelijk gebied/platteland,
natuur en landbouw. De raad wordt minder gekoppeld aan onderwerpen
waarover weinig of geen adviezen zijn uitgebracht: voedselkwaliteit, 
bosbouw en visserij.
Het belang van het landelijk gebied vraagt om een sterkere profilering
van de raad. Het landelijk gebied is van en voor alle Nederlanders. Ieder-
een in Nederland heeft een rol bij het landelijk gebied. De raad zou zich
daarom ook meer op burgers moeten richten, bijvoorbeeld met duide-
lijke eye catchers.
De adviezen van de raad worden in het algemeen omschreven als 
strategische, lange termijn adviezen. Dit sluit aan bij de behoefte van de
meeste respondenten. Respondenten stellen het wel op prijs als de raad
een grotere diversiteit in zijn adviezen aanbrengt, toegespitst op het
onderwerp van het advies. Naast de meestal strategische lange termijn
adviezen is er behoefte aan enerzijds meer agenderende adviezen (de
raad zou daarvoor vooral zijn ongevraagde adviezen kunnen gebruiken)
en anderzijds aan een doorvertaling van de strategische adviezen naar
concrete, instrumentele adviezen en aanbevelingen. In dat kader is
genoemd de uitvoering van het plattelandsbeleid. Zo hebben respon-
denten aangegeven behoefte te hebben aan instrumentele adviezen over
bijvoorbeeld de invulling van de verdeling van de verantwoordelijkheden
tussen rijk en provincie/gemeenten en het beheer van het budget.



Conclusies

De raad brengt vooral strategische, lange termijn adviezen uit. Dit sluit
aan bij zijn opdracht en bij de behoefte van de meeste respondenten.
Naast de lange termijn strategische adviezen is er ook behoefte aan
agenderende en instrumentele adviezen. Het verdient de voorkeur het
wettelijk kader van de raad op dit punt te verruimen.

Het belang van het landelijke gebied rechtvaardigt een sterkere en 
bredere profilering van de adviezen van de raad.

Aanbevelingen

De commissie is van mening dat de adviesvragers (minister, parlement)
en de raad zelf zich bij de ontwikkeling van een advies in een vroeg 
stadium moeten afvragen welke vorm advies past bij het onderwerp
waarover zij een advies ontwikkelt (instrumenteel, conceptueel, agende-
rend of politiek strategisch). De raad moet daar de vorm van het advies,
de aanbevelingen en de communicatiestrategie op afstemmen. Daarbij
kan de raad de volgende leidraad hanteren: Instrumentele adviezen zijn
direct bruikbaar, conceptuele adviezen zetten een herkenbaar, samen-
hangend concreet beeld neer en agenderende adviezen zijn scherp, 
confronterend, onafhankelijk en betreffen een onderwerp dat deze stel-
ling name waard is. Politiek-strategische adviezen behoren niet tot het
werkveld van een onafhankelijke raad.

De commissie beveelt de raad aan na te denken over andere vormen van
advisering. De raad zou bijvoorbeeld zo nu en dan derden kunnen vra-
gen een essay te schrijven om daarmee de discussie te prikkelen.

De commissie is van mening dat de raad zich tot doel moet stellen ieder
jaar enkele krachtige adviezen met een grote nieuwswaarde uit te bren-
gen. Bij deze adviezen moet de raad investeren in een goede presentatie
waardoor de nieuwswaarde breed in de samenleving tot zijn recht komt
(bijvoorbeeld presentatie Nieuwspoort, pro-actief benaderen landelijke
pers).

De commissie vindt dat de adviezen van de raad zich moeten blijven
kenmerken door een degelijke analyse, een integrale visie en heldere
aanbevelingen. Doordat de adviezen van de raad vanwege deze ken-
merken door velen worden gebruikt als naslagwerken, hebben de advie-
zen van de raad een brede doorwerking.

Bruikbaarheid en kwaliteit van de adviezen
Informatie

De raad streeft ernaar de bruikbaarheid van de adviezen te verhogen. Er
wordt sinds 2004 gewerkt op basis van een adviesprofiel, wat eisen bevat
voor de werkwijze, de productietijd en de opbouw, de omvang en de
toegankelijkheid van de adviezen. Een advies moet onder andere een
duidelijke probleemstelling bevatten, alsmede een analyse van de situa-
tie, een transparante onderbouwing van feiten en meningen, alterna-
tieve oplossingen en oplossingsgerichte aanbevelingen.
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Het voorbereiden van een advies mag in principe niet langer duren dan
acht maanden, de werkgroep die het advies voorbereidt moet voor een
belangrijk deel uit externe deskundigen bestaan en een advies moet toe-
gankelijk worden geformuleerd. Tenslotte mag het advies niet dikker zijn
dan 40 pagina’s.

Evaluatie

De adviezen van de raad worden in het algemeen positief gewaardeerd.
De adviezen worden beschreven als degelijk, actueel, en goed leesbaar.
De waardering betreft met name het strategische (meestal) lange termijn
karakter, de grondige analyse en het integrale beeld van de stand van
zaken op het terrein van het advies. Het integrale karakter van de advie-
zen maakt verbanden zichtbaar die daarvoor niet door iedereen werden
gezien. Dit biedt vernieuwende en inspirerende perspectieven. Daar-
tegenover staat de opmerking dat de adviezen van de raad in een aantal
gevallen juist meer vernieuwend en prikkelender zouden kunnen zijn.
Kritiekpunten daarbij zijn dat het werken met eenheidsstandpunten tot
gevolg heeft dat dilemma’s en tegenstellingen onderbelicht worden.
Tevens wordt in verschillende gevallen een synthese van de raad op basis
van de beschikbare informatie, die verder gaat dan de bestaande stand-
punten en inzichten van betrokkenen, gemist. Het advies heeft daarmee
vooral een beleidsondersteunende functie en komt niet toe aan een rich-
tinggevende functie.

De adviezen van de raad hebben primair tot doel de regering en het par-
lement te adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien
van het landelijk gebied. Opvallend is daarom dat juist vanuit het depar-
tement naast positieve reacties ook een aantal kritische signalen zijn 
ontvangen. Met name vanuit het departement wordt namelijk aangege-
ven dat de adviezen prikkelender en meer inspirerend en vernieuwend
zouden kunnen zijn. Van de kamerleden zijn in het algemeen positievere
signalen ontvangen. De analyse en het integrale karakter van de advie-
zen worden gewaardeerd. Verder zijn de adviezen voor kamerleden in
het algemeen goed bruikbaar doordat zij een samenhangend beeld
schetsen van een beleidsveld en verbanden tonen tussen ogenschijnlijk
niet met elkaar samenhangende onderwerpen. Respondenten uit andere
organisaties laten zien dat voor hen de bruikbaarheid en de kwaliteit van
de adviezen door verschillende elementen wordt bepaald. Dat komt
doordat de adviezen van de raad, afhankelijk van de organisatie en de
functie van de gebruiker, op heel verschillende manieren worden
gebruikt:

• om bij te blijven: het persbericht en/of de samenvatting worden snel
gelezen om een beeld te krijgen van de inhoud van het advies ten
behoeve van de eigen meningsvorming. Prikkelende aanbevelingen en
aansluiting bij het eigen werkveld leiden tot verdere lezing van het
advies;

• voor beleidsvorming: het advies wordt verspreid in de eigen organisa-
tie voor analyse en gebruik bij de beleidsvorming van de organisatie;

• als referentiekader: het advies werkt als een gemeenschappelijk refe-
rentiekader, met als gevolg dat partijen weer ‘door hetzelfde raam naar
buiten kijken’;
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• als naslagwerk: de analyse uit een advies ontsluit wetenschappelijke
bronnen, die vervolgens makkelijk kunnen worden gebruikt bij de ont-
wikkeling en onderbouwing van eigen standpunten;

• om te ‘zwaaien’ met het advies: een aantal organisaties gebruikt de
adviezen van de raad om het gezag van de eigen mening te vergroten
- ‘de raad zegt het ook’.

Bij de waardering van de adviezen lijkt er een relatie te bestaan met de
positie die de betreffende persoon inneemt ten aanzien van het beleids-
veld. Staat geïnterviewde daar verder vanaf (bijv. VROM t.o.v. LNV), of
heeft de geïnterviewde vanuit zijn positie minder kennis van het gehele
beleidsveld (bijvoorbeeld belangenorganisatie t.o.v. ministerie), dan
worden de adviezen vaak hoger gewaardeerd.

De raad staat derhalve voor het dilemma om spannendere, prikkelendere
en meer inspirerende en vernieuwende adviezen uit te brengen om ook
de beleidsvorming bij directies van LNV een impuls te geven, zonder
daarbij problemen op te roepen voor minister/departement vanwege de
actuele politieke situatie.

Bij het gebruik van de adviezen wordt meestal eerst en in een aantal
gevallen alleen de samenvatting van de adviezen gelezen. Bij een 
interessante samenvatting wil men vervolgens wel gemakkelijk kunnen
shoppen in het advies om de onderbouwing van de aanbevelingen tot
zich te kunnen nemen. Het lijkt op dit moment daarom nog te vroeg om
alleen de samenvatting van adviezen in gedrukte vorm te verspreiden
met verwijzing naar het internet voor het gehele advies.

Conclusies

De bruikbaarheid van de adviezen van de raad wordt verschillend beoor-
deeld, omdat de adviezen op heel verschillende manieren worden
gebruikt.

De adviezen van de raad worden in het algemeen positief gewaardeerd
met de termen: degelijk, actueel, goed leesbaar en integraal.

De adviezen van de raad zijn een belangrijk vervoermiddel voor de 
doorwerking en uitvoering van het beleid van het ministerie. De advie-
zen van de raad zijn dus waardevoller voor het departement dan het zelf
onderkent.

Aanbevelingen

De commissie is van mening dat de raad in ieder advies onderscheid
moet maken tussen de analyse van de bestaande informatie (literatuur en
lopende discussie onder betrokkenen) en zijn eigen synthese op basis
van deze reeds beschikbare informatie. Een grondige en heldere analyse
is de basis voor scherpe conclusies en het actief agenderen van nieuwe
ontwikkelingen. De gedurfde, onafhankelijke synthese zorgt voor ver-
nieuwende, prikkelende aanbevelingen. Een dergelijke synthese maakt
de adviezen richtinggevend voor toekomstig beleid.

De commissie is van mening dat de raad zich bij de ontwikkeling van een
advies in een vroeg stadium moet afvragen voor welke doelgroep(en) het
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advies is/zijn bestemd. De raad kan dan het karakter van het advies en
het type acties die zij opzet tijdens de ontwikkeling en rond de presen-
tatie van het advies afstemmen op de verschillende doelgroepen.

De commissie is van mening dat de raad niet altijd eindkeuzes moet
neerleggen, maar in zijn adviezen juist de dilemma’s en tegenstellingen
helder moet beschrijven en de waarden moet schetsen die in het geding
zijn. De raad moet wel opties voor het beleid geven met voor- en nade-
len. Daarmee geeft de raad de politiek handvatten om prioriteiten te
stellen, keuzes te maken en besluiten te nemen.

De commissie is van mening dat dilemma’s en tegenstellingen niet
mogen leiden tot afgeschaafde eenheidsbesluiten, maar voor de raad
een prikkel moeten zijn om te zoeken naar echte oplossingen waarbij
rekening is gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Oplossin-
gen moeten verrassend en vernieuwend zijn. De raad moet bij 
oplossingen altijd het afwegingskader inzichtelijk weergeven, dat heeft
geleid tot de keuze voor de oplossing.

De commissie is van mening dat de raad de specifieke betekenis en
gevolgen van de adviezen voor de verschillende categorieën stakehol-
ders moet onderzoeken en inzichtelijk moet maken welke punten voor
de verschillende categorieën stakeholders met name relevant zijn. 
Regering, parlement, provincies en gemeenten, vertegenwoordigers in
internationale organisaties en direct betrokken organisaties zijn daarbij
belangrijke categorieën.

De commissie vindt dat de raad in (strategische) adviezen moet aanbe-
velen wie welke eerste stappen moet zetten om de aanbevelingen te 
realiseren.
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3. Raadsleden en secretariaat
Raadsleden en de medewerkers van het secretariaat zijn, naast de advie-
zen, het tweede belangrijke ‘instrument’ waarmee de zichtbaarheid van
de raad wordt bepaald.

Samenstelling en werkwijze raad

Informatie

De raad bestaat op dit moment uit het wettelijk toegestane maximum
van 15 leden, die benoemd worden voor een periode van vier jaar. De
leden mogen maximaal twee maal worden herbenoemd. Eind 2004, het
eind van deze tweede raadsperiode, zijn er 11 leden die lid zijn vanaf het
oprichten van de raad in 1997. Deze raadsleden zijn dus één maal 
herbenoemd. De samenstelling van de raad is divers: een aantal oud-
bestuurders van maatschappelijke organisaties, een aantal hoogleraren
en een aantal ex-bestuurders van rijk, provincie en gemeente. Bij het
benoemen van de leden zijn kennis van het beleidsterrein en onafhanke-
lijkheid zwaarwegende criteria geweest. De raadsleden ontvangen voor
hun werkzaamheden alleen een vergoeding op basis van vacatiegelden
en reiskostenvergoeding.

De adviezen van de raad worden voorbereid in werkgroepen die voor
60% uit raadsleden en 40% uit externe deskundigen bestaan. De voor
een advies benodigde informatie wordt ingewonnen via literatuurstudie,
interviews met deskundigen en sleutelfiguren, workshops, symposia en
via ronde tafelgesprekken. Daarbij wordt over ontwikkelingen elders in
Europa via het EEAC, een samenwerkingsverband van Europese adviesra-
den die zich bezighouden met milieu, natuur en duurzaamheid, 
informatie ingewonnen. Het EEAC is een bron van informatie over ont-
wikkelingen binnen de EU. Samen met andere Europese adviesraden
worden overigens ook ideeën ontwikkeld en gemiddeld wordt eens per
jaar door het EEAC namens de raden een statement  over een actueel
onderwerp aan de Europese Commissie gericht. Het budget laat weinig
ruimte voor deze internationale aspecten.

Voorstellen van een werkgroep worden in verschillende fasen van het
adviesproces in de voltallige raad besproken. Het is uiteindelijk de raad
als geheel, en niet de werkgroep, die het advies vaststelt. De raad heeft
de afgelopen periode steeds éénsluidende adviezen uitgebracht, waarin
geen minderheidsstandpunten voorkomen.

Evaluatie

De raadsleden worden in het algemeen gewaardeerd vanwege hun des-
kundigheid, de mate waarin zij weten wat er in het veld speelt en hun
onafhankelijkheid. Opgemerkt wordt daarbij wel dat een adviesraad van
beperkte omvang per definitie niet alle deskundigheid in huis kan 
hebben voor het hele landelijke gebied. Overigens wordt dit niet als een
probleem ervaren door respondenten, want de raad is er bij de uitge-
brachte adviezen goed in geslaagd de ontbrekende deskundigheid aan
te vullen met mensen van buiten de raad.
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Een minderheid van de respondenten vindt de raadsleden verder ook
vernieuwend en inspirerend. Vrij algemeen wordt echter juist aangege-
ven dat de raad vernieuwing behoeft en meer inspirerend zou moeten
zijn. Daarbij is het belangrijk dat de raad zorgt voor tegengestelde
meningen binnen de raad. Tegengestelde meningen geven aan dat het
onderwerp van advies vanuit verschillende invalshoeken kan worden
benaderd met een ander beeld als gevolg. De raad zou in die zin tegen-
stellingen moeten gebruiken om het beeld van de onderwerpen van
advies te verbreden en verhelderen. Want bij tegenstellingen mag het
nooit gaan over inleveren van gezichtspunten en meningen, maar moet
juist gewerkt worden aan het vergroten van inzichten. 

Het gewenste profiel van de raadsleden wordt als volgt omschreven:
gezaghebbend, voeling met politiek-bestuurlijke context, in bezit van
een goed netwerk, kritische houding naar zichzelf, intelligent, deskun-
dig, onafhankelijk denker, procesdeskundige, innovatief, creatief, 
inspirator en (deels) bezielde pragmatische wetenschappers die actief
zijn in maatschappelijk debat. Raadsleden moeten in de toekomst kun-
nen voortkomen uit organisaties van belangenbehartigers, als zij maar
op persoonlijke titel zitting hebben in de raad en zich onafhankelijk
opstellen. De raad dient er tevens voor te zorgen dat belangenbeharti-
ging tijdens het ontwikkelingsproces van adviezen onderkend en 
buitengesloten wordt. Daarbij wordt het belangrijk gevonden dat er een
mix is van deskundigen uit verschillende disciplines die relevant zijn voor
het landelijke gebied, wijsheid/ervaring en vernieuwende jonge geesten.
Alleen al vanwege de representativiteit is het daarnaast goed te letten op
een goede leeftijdsverdeling, een evenwichtige man/vrouwverhouding,
etc. Om dynamiek te behouden is het belangrijk raadsleden regelmatig
te laten rouleren. Bijvoorbeeld: vervang iedere vier jaar zonder uitzonde-
ring 50% van de leden. 

Voor de voorzitter van de toekomst geldt tevens: markant boegbeeld,
onafhankelijk, landelijk gezaghebbend, politiek-bestuurlijk ervaren,
ambitie en een goede ingang bij departement, politiek en maatschappe-
lijk veld.

Conclusies

De raad is gezaghebbend en de raadsleden worden als deskundig en
onafhankelijk beoordeeld. Verbeterpunten zijn vernieuwing, inspiratie en
frisheid.

Aanbevelingen

De commissie vindt dat de raad een evenwichtige leeftijdsopbouw moet
hebben en een mix moet zijn van ervaring en vernieuwende, jonge
geesten. Raadsleden moeten - zonder uitzondering - regelmatig 
wisselen. De commissie geeft hierbij in overweging het aantal vaste raad-
sleden te verminderen tot onder het toegestane maximum van 15 leden,
waarbij wel de voornaamste disciplines vertegenwoordigd blijven. De
raadsleden kunnen dan leiding geven aan werkgroepen die worden aan-
gevuld met andere, externe deskundigen. De raad kan op deze manier
ook een alternatief zijn voor de ad hoc commissies, waar het kabinet de
laatste jaren in toenemende mate gebruik van heeft gemaakt. 



De commissie is van mening dat de raadsleden steeds moeten zoeken
naar nieuwe trends en ontwikkelingen. Zij zouden hun specifieke achter-
grond en deskundigheid moeten inzetten om vanuit de onderlinge ver-
schillen te komen tot verdieping en tot nieuwe inzichten.

De commissie is van mening dat de raadsleden meer naar buiten moeten
treden om de bekendheid van de raad te vergroten.

Secretariaat

Informatie

Het secretariaat (het bureau van de raad) bestaat uit een algemeen 
secretaris en een aantal medewerkers, die allen qua rechtspositie LNV-
ambtenaar zijn. De omvang van het secretariaat bedroeg bij de start in
1997 12 fte. Sindsdien is de formatie als gevolg van opeenvolgende
bezuinigingsrondes geleidelijk teruggelopen tot 8.6 fte aan het eind van
2004. Van deze formatie wordt 1 fte ingezet voor management, 4,6 fte
voor de projectleiders die de adviezen voorbereiden, 0,6 fte voor com-
municatie en PR en 2,4 fte voor de bedrijfsvoering.

De mobiliteit binnen het secretariaat is laag. Het bureau is te klein om
intern een carrièreperspectief te bieden, uitstroom uit het secretariaat is
meestal het gevolg van prepensionering. Nieuwe medewerkers binnen-
halen wordt belemmerd doordat uitstroom meestal samenvalt met
krimp. De gemiddelde leeftijd is daardoor relatief hoog. De inbreng van
jonge en frisse ideeën wordt gestimuleerd door per advies een stagiaire
van een universiteit of hogeschool aan te trekken.

Het bruto personeelsbudget bedraagt ca. 540.000 euro per jaar. Het
materieel budget van de raad bedraagt ca. 370.000 euro per jaar, exclu-
sief de huur van het kantoor.

Evaluatie

Voor de medewerkers van het secretariaat geldt (nog meer dan voor de
raadsleden) dat zij buiten de raad voor velen onzichtbaar zijn. Het 
oordeel over de medewerkers van het secretariaat wordt daarom vaak
afgeleid van de adviezen die door de raad worden uitgebracht. Tegen
deze achtergrond worden de medewerkers van het secretariaat in het
algemeen positief beoordeeld op de kenmerken ondersteunend bij de
totstandkoming van de adviezen, deskundig, goede inhoudelijke kennis
en resultaatgericht. Kennis over wat er in het veld speelt en samenwer-
king tussen raadsleden en secretariaat scoren iets lager. 

Het beeld van de optimale secretariaatsmedewerkers (de secretariaats-
medewerker van de toekomst) is: secretariaatsmedewerkers hebben een
brede maatschappelijke oriëntatie en een open houding naar innovaties,
waardoor zij open staan voor veel verschillende onderwerpen en 
invalshoeken. Een grotere mobiliteit en dynamiek onder de secretariaat-
smedewerkers versterkt deze houding. Dit kan worden bereikt door te
werken met een klein vast team dat wordt aangevuld met tijdelijke
krachten, bijvoorbeeld vanuit een mobiliteitspool van LNV, of uit provin-
cies, gemeenten, etc.
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Conclusies

Het raadssecretariaat is weinig zichtbaar, maar wordt op basis van de
adviezen positief beoordeeld.

De omvang van het secretariaat is tijdens de evaluatieperiode met bijna
30% verminderd, terwijl het aantal adviezen en de inspanningen voor
publiciteit en PR in dezelfde periode juist zijn toegenomen. Deze 
ontwikkeling staat haaks op de aanbeveling uit de eerste evaluatie die
was gericht op een gelijkblijvende formatie met een uitbreiding van de
formatie voor publiciteit en PR.

De mobiliteit onder secretariaatsmedewerkers is gering. De krimpende
formatie speelt daarbij een belangrijke rol. De geringe mobiliteit beperkt
de dynamiek, de vernieuwing bij de raad en de ontwikkelingsmogelijk-
heden van secretariaatsmedewerkers.

Aanbevelingen

De commissie is van mening dat het ministerie van LNV de raad moet
voorzien van een secretariaat en een budget dat adequaat is om het
werkprogramma, inclusief ad hoc adviesaanvragen uit te kunnen voeren,
waarbij de commissie er van uitgaat dat de aanbevelingen van de com-
missie worden uitgevoerd.

De commissie is van mening dat de mobiliteit onder secretariaatsmede-
werkers moet worden vergroot in het belang van de dynamiek en de 
vernieuwing bij de raad én in het belang van de ontwikkeling van de
medewerkers zelf. De raad moet daarbij zorgen voor dynamiek én 
continuïteit. Bij de doorstroming zou de raad kunnen denken aan andere
bestuurslagen zoals provincies en gemeenten.
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4. Doorwerking
Informatie

De raad verspreidt de laatste jaren van een advies gemiddeld 2000 à
3000 exemplaren bij de ministeries, andere overheden en maatschappe-
lijke organisaties.
Op 16 van de 23 adviezen die de raad sinds 2000 heeft uitgebracht is
een kabinetsstandpunt ontvangen. Van de overige zeven adviezen waren
er twee aan het parlement gericht. Het is daarbij niet passend dat een
kabinetsstandpunt wordt uitgebracht. Voor drie adviezen wordt het kabi-
netsstandpunt binnenkort verwacht. Veertien adviezen zijn herkenbaar
terug te vinden in beleidsstukken, soms mét maar meestal zonder 
bronvermelding. Ten aanzien van 10 adviezen kan worden gezegd dat ze
werden gebruikt als legitimering van bestaand of nieuw beleid.
Het parlement heeft in iets minder dan de helft van de gevallen inhou-
delijk op de adviezen gereageerd. Het parlement vraagt daarnaast regel-
matig toelichting op de uitgebrachte adviezen.
Vanuit het beleidsveld (maatschappelijke organisaties) wordt bij een
derde deel van de adviezen een reactie ontvangen. Het aantal reacties is
gedurende de afgelopen jaren toegenomen. Er wordt in toenemende
informatie over specifieke adviezen gevraagd. Het nabestellen of down-
loaden neemt toe, bij recente adviezen loopt dit op tot boven de 700
exemplaren.
Meer dan de helft van de adviezen kwam aan de orde tijdens studied-
agen, congressen, etc.
De adviezen worden steeds vaker in de media aangehaald, bij de laatste
adviezen gaat het om meer dan 20 maal per advies. Vermeldingen in de
pers worden belangrijk gevonden voor doorwerking. Terugkijkend naar
de adviezen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht lijkt er niet een één
op één relatie te zijn tussen veel vermeldingen in de pers en een grote
doorwerking in het beleid.
De adviezen van de raad worden aangeboden aan de meest betrokken
minister(s), aan het parlement, aan provincies en gemeenten en vele
maatschappelijke organisaties. Er worden afhankelijk van het onderwerp
2000 à 3000 adviezen verspreid. Bovendien wordt, naar aanleiding van
een aanbeveling uit de evaluatie van de eerste raadsperiode, de pers
actief benaderd met persberichten en samenvattingen van de adviezen
om belangstelling voor een advies te wekken. De adviezen worden vaak
in het openbaar aangeboden aan een minister, bijvoorbeeld tijdens een
symposium. Daarnaast worden adviezen - vaak al in de conceptfase -
toegelicht bij de betrokken ministeries. De adviezen worden verder 
uitgedragen via spreekbeurten op symposia en congressen en in 
overlegsituaties met het parlement. Incidenteel participeert de raad in
werkgroepen van de overheid die bezig zijn met het implementeren van
beleid, met name als dat beleid sterk is geënt op een raadsadvies. 
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Evaluatie

De respondenten zien de onderwerpen van de adviezen in toenemende
mate terugkomen in de media. Daarbij zien zij de onderwerpen vooral
terugkomen in geschreven media, waaronder met name vakbladen en
landelijke en regionale dagbladen. Ook worden de onderwerpen regel-
matig gezien op regionale omroepen.
Respondenten uit provincies, gemeenten en maatschappelijke organisa-
ties geven aan dat de adviezen in hun organisaties een substantiële rol
spelen bij de ontwikkeling of realisatie van beleid (zie voor wijzen van
gebruik van de adviezen ‘ Bruikbaarheid en kwaliteit van de adviezen’).
Ook kamerleden geven aan de adviezen regelmatig te gebruiken, bij-
voorbeeld om een issue te agenderen en om het eigen standpunt te vor-
men. Kamerleden maken het gebruik van de adviezen niet zichtbaar. Het
is voor kamerleden niet gebruikelijk de bron van eigen standpunten te
vermelden.
Tegenover de in het algemeen positieve signalen uit de maatschappelijke
organisaties en de politiek staan wisselende reacties uit het departement.
Veel respondenten geven aan dat de doorwerking van de adviezen van
de raad in het beleid van de regering bij veel adviezen minder zichtbaar
is. De aanbeveling van de eerste evaluatie om voor integrale adviezen
een brede werkgroep in te stellen, teneinde de realisatie van de adviezen
integraal te bevorderen, is door het ministerie van LNV niet overgeno-
men. Verder onderkennen de respondenten uit LNV in het algemeen het
belang van een raad, maar wordt ook regelmatig aangegeven dat de toe-
gevoegde waarde van de raad tijdens de afgelopen periode groter had
gekund. Daarbij is aangegeven dat de raad zich niet moet verzetten
tegen ontwikkelingen, maar ontwikkelingen als bijvoorbeeld de 
oprukkende stad juist als gegeven moet beschouwen. Door deze ontwik-
kelingen te accepteren zal de analyse van de raad scherper worden, kun-
nen dilemma’s onbevooroordeeld worden weergegeven en ontstaat er
ruimte voor vernieuwende, heldere aanbevelingen.

De respondenten geven verschillende ingangen om de doorwerking te
verbeteren:
• Werkprogramma en adviesvragen

Het werkprogramma van de raad wordt alleen geagendeerd in de dos-
sierstaf Vitaal Platteland en niet in andere dossierstaven als Duurzaam
ondernemen, Mest, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit heeft tot gevolg
dat grote delen van het departement niet direct betrokken zijn bij de
besluitvorming over het werkprogramma. Bovendien is de totstandko-
ming van het werkprogramma van de raad niet gekoppeld aan de
opstelling van de jaarplannen, een traject waarbij strategische, lange
termijn doelen centraal staan en waarbij advisering en onderzoek een
belangrijke rol spelen.
Het wordt verder belangrijk geacht dat raad en opdrachtgever (minis-
terie LNV, c.q. de directie die de vraag heeft ingebracht) goed met
elkaar in overleg treden over de vragen achter de adviesvraag, zodat
het advies ook de juiste antwoorden geeft. Veel adviesvragen zijn
namelijk, zeker in eerste instantie, breed gesteld. Dit betekent dat vaak
nadere afstemming nodig is tijdens de adviesvoorbereiding. Deze
nadere afstemming kan er toe leiden dat de raad tot de conclusie komt
dat zij geen invulling kan of wil geven aan de adviesvraag (bijvoorbeeld
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de adviesvraag betreft in de kern een keuze die volgens de raad aan de
politiek is). In dat geval zou de raad dit expliciet moeten melden en
niet een advies moeten uitbrengen dat niet tegemoetkomt aan het ver-
zoek van de opdrachtgever.

• Betrokkenheid stakeholders
De raad zou maatschappelijke partijen en andere stakeholders inten-
siever moeten betrekken bij de ontwikkeling van adviezen. 
(Voormalige) politici en veel vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties zijn van mening dat de raad een belangrijke rol speelt
(maar ook nog meer zou kunnen spelen) bij het binnenbrengen van
signalen binnen het ministerie. Het ministerie kan immers niet alle rele-
vante signalen opvangen. Workshops en symposia, die worden geor-
ganiseerd door adviesraden, functioneren als een marktplaats voor
allerlei organisaties waar signalen uit deze organisaties worden 
gepresenteerd en onderling worden uitgewisseld. De raad kan een
intensievere betrokkenheid van stakeholders (provincies, gemeenten
en waterschappen zijn daarbij in het landelijk gebied naast maatschap-
pelijke organisaties in toenemende mate van belang) gebruiken voor
het verbeteren van de ideeontwikkeling en de aanscherping van de
conclusies en aanbevelingen in haar adviezen. Het is belangrijk dat de
raad er voor zorgt dat deze werkwijze bijdraagt aan adviezen met een
heldere, krachtige boodschap, vernieuwende en minder conventionele
standpunten en prikkelende aanbevelingen. Zoeken van consensus en
draagvlak mag niet leiden tot afgevlakte adviezen. De intensievere
betrokkenheid van stakeholders leidt er ook toe dat zij meer betrokken
zijn bij de inhoud van een advies en dat zij voorbereid zijn op de komst
van een advies. Dit vergroot de (collectieve) aandacht voor een advies. 

• Presentatie van de adviezen
De raad dient voor een goede doorwerking zelf haar adviezen meer
onder de aandacht te brengen van belangrijke stakeholders. De raad
moet dit doen vanuit de inhoud van de adviezen en niet vanuit 
geldingsdrang. Adviezen moeten daarbij gepresenteerd worden met
heldere aanbevelingen, scherp geschreven samenvattingen en korte
persberichten. Bij de presentatie dient de raad zich steeds te richten op
de voor dat advies belangrijke stakeholders en haar advies en presen-
tatie daarop afstemmen. Symposia en congressen met de belangrijkste
stakeholders kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn. Verder zou de
raad bij adviezen die vragen om een brede verspreiding een populaire 
versie kunnen maken van het advies met veel beeldmateriaal. Een der-
gelijke versie nodigt uit tot het opnemen van meer informatie. Bij
agenderende adviezen zou de raad specifiek in overleg moeten treden
met departement en politiek. En bij spraakmakende adviezen dient de
raad bewust media-aandacht te zoeken - Nieuwspoort, landelijke TV en
geschreven pers, etc.

• Uitvoering en vervolg
Doorwerking kan alleen plaatsvinden als de aanbevelingen uitgevoerd
worden. Het is daarom belangrijk dat adviezen het handelingsvermo-
gen van de stakeholders vergroten. Dit kan door bij strategische 
adviezen aan te geven wat de eerste stappen zijn die stakeholders kun-
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nen ondernemen. Ook kan de raad het ministerie aanbevelen de 
uitvoering te bevorderen door ruimte te scheppen of belangrijke acties
(financieel) te ondersteunen.
Tenslotte zou de raad relevante adviezen na verloop van tijd opnieuw
moeten agenderen, om de aandacht op een thema langer vast te hou-
den. De raad zou hiervoor een monitoring moeten ontwikkelen.

Conclusies

De onderwerpen van de raad komen in toenemende mate terug in de
media. Daarmee lijken de extra inspanningen van de raad rond publi-
citeit en PR effect te sorteren.

Doorwerking van adviezen komt direct tot stand wanneer adviezen 
worden omgezet in nieuw beleid. Daarnaast vindt doorwerking op aller-
lei andere manieren plaats, omdat stakeholders adviezen op zeer 
verschillende manieren gebruiken (zie ‘Bruikbaarheid en kwaliteit van de
adviezen’).

Respondenten uit maatschappelijke organisaties en het parlement geven
aan dat de adviezen van de raad een substantiële rol spelen bij de ont-
wikkeling van hun beleid. Vanuit het departement zijn de signalen
gemiddeld iets minder positief over de interne doorwerking van de
adviezen van de raad, omdat deze respondenten de materie zelf goed
kennen. Daarmee lijkt de doorwerking van de adviezen buiten LNV 
groter dan het departement zelf ervaart. De adviezen zijn dus waarde-
voller voor het departement dan zij zelf onderkent.

Ondanks de in het algemeen positieve beeld over de doorwerking van de
adviezen van de raad zien respondenten ook veel mogelijkheden om de
doorwerking van adviezen te vergroten.

Aanbevelingen

Doorwerking van adviezen vindt op heel verschillende manieren plaats
en is daarom moeilijk te definiëren. De commissie is daarom van mening
dat de raad haar eigen doelstelling voor doorwerking moet definiëren en
deze vervolgens moet bespreken met het departement.

De commissie is van mening dat het ministerie van LNV kansen laat lig-
gen om de adviezen van de raad goed te gebruiken bij de voorbereiding
en de realisatie van haar beleid. De commissie is van mening dat het
ministerie de mogelijkheden van de raad beter kan benutten, als zij het
proces voor de ontwikkeling van vragen voor de raad koppelt aan stra-
tegisch, politiek-bestuurlijk processen binnen LNV. De adviezen zullen
dan beter aansluiten bij de politiek-bestuurlijke behoefte binnen LNV.

De commissie is van mening dat de raad zelf ook actie moet ondernemen
om de programmering van de raad te vernieuwen: breder binnen de
departementen, meer in overleg met de Tweede Kamer en met raadple-
ging van provincies, gemeenten, vertegenwoordigers in EU/internatio-
nale organisaties en andere stakeholders.
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De commissie is van mening dat het departement gezien haar behoefte
aan ad hoc adviezen in het werkplan van de raad structureel ruimte open
moet laten voor actuele en instrumentele adviezen, die alleen van
waarde zijn als de raad die adviezen binnen een korte tijd kan uitbren-
gen. Over de adviesvragen voor de actuele adviezen worden door de het
departement en de raad afspraken gemaakt op het moment dat de vra-
gen zich voordoen. Door de raad ook op deze wijze in te zetten wordt
de noodzaak om ad hoc commissies in te stellen minder.

De commissie is van mening dat de raad het conceptadvies ter toetsing
moet voorleggen aan belangrijke vertegenwoordigers van betrokken
organisaties met het doel het aanscherpen van conclusies en aanbevelin-
gen. Op deze manier vergroot de raad ook de aandacht voor het advies.

De commissie is van mening dat de raad zich bij de presentatie van de
adviezen specifiek moet richten op de partijen die centraal staan bij de
realisatie van de aanbevelingen. De raad moet deze partijen stimuleren
bij het zetten van de eerste stappen op die weg.

De commissie is van mening dat de raad na uitbrengen van een advies
het proces, de kwaliteit en de doorwerking moet evalueren.

De commissie is van mening dat de minister van LNV het parlement
periodiek moet informeren over de voortgang die hij maakt bij de uit-
voering van de aanbevelingen van de adviezen van de raad. Daaronder
valt ook het beargumenteert afwijken van de aanbevelingen.
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5. Samenwerking

Informatie

De raad werkt op dit moment nauwelijks samen met andere adviesraden.
Secretarissen van de verschillende adviesraden stemmen regelmatig met
elkaar af en de voorzitters komen een keer per jaar bijeen. Wanneer
meerdere adviesraden gelijktijdig een advies voorbereiden op hetzelfde
terrein, dan streeft de raad ernaar de beide adviezen op elkaar af te stem-
men. Bij het nadenken over samenwerking met andere adviesraden is de
rol en de positie van de raad van belang (zie ‘Positie van de Raad voor
het Landelijk Gebied’).

Evaluatie

Respondenten zijn in grote meerderheid van mening dat de raad moet
blijven voortbestaan. Ook zijn vrijwel alle respondenten voorstander van
een goede samenwerking tussen adviesraden. Een enkele respondent
waarschuwt overigens voor samenwerking: echte samenwerking kost
veel inspanning, waarbij er vooraf geen garantie is op resultaat. Daarom
zou alleen gekeken moeten worden naar samenwerking als de voordelen
van samenwerking aanzienlijk zijn. De gedachten over samenwerking die
door de respondenten naar voren zijn gebracht, kunnen samengevat
worden met de volgende drie vormen:
• Behoud een zelfstandige raad voor het landelijk gebied. Een belangrijk

argument voor deze keuze is dat het werkveld van de raad al breed is
en dat het voor LNV belangrijk is een eigen adviesraad te hebben die
integraal kan adviseren over het landelijk gebied en signalen uit het
veld kan oppikken. Vanwege de vele ontwikkelingen in het landelijke
gebied wordt voor de komende jaren een forse adviesbehoefte 
voorzien. De raad zou wel goed moeten afstemmen en eventueel
samenwerken met andere adviesraden, gezien de aansluiting van de
werkvelden van verschillende adviesraden. Bij afstemming over advies-
vragen wordt erop geattendeerd dat het belangrijk is te voorkomen dat
vanwege (ogenschijnlijk) tegengestelde adviesbehoeftes de adviesvra-
gen abstracter worden geformuleerd. De argumenten die zijn
genoemd tegen samenvoeging met andere adviesraden zijn in het 
verlengde van het voorgaande. Ten eerste: de kans is groot dat bij
samenwerking de adviezen te algemeen (= grijs, rubberachtig) wor-
den. Ten tweede: LNV krijgt van de raad goede adviezen voor een
appel en een ei en zou zich daarom goed moeten beraden voordat zij
afstand doet van de raad. 

• Voeg de verschillende adviesraden die zich bezig houden met het lan-
delijk gebied samen. Daarbij wordt snel gedacht aan de VROM-raad,
de Raad voor V&W en de RLG. De voorstellen over samenvoegen roe-
pen direct ook een aantal vragen op. Bij samenvoegen worden nieuwe
afbakeningsproblemen genoemd. De milieupoot van de VROM-raad
past niet in een gezamenlijke raad voor het landelijke gebied. ‘Water’,
wat een belangrijk onderwerp is binnen het landelijk gebied, valt niet
onder de raad voor V&W, omdat deze raad zich richt op het droge
beleidsveld van V&W. De betrokkenheid van V&W bij het landelijk
gebied is beperkt tot de grote infrastructuren; de rest laat V&W over
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aan andere overheden. Tenslotte is het gebruikelijk bij V&W onderzoek
en advies te vragen bij eigen instellingen.

• Stel adviesraden in die niet zijn gericht op de werkvelden van ministe-
ries, maar op de belangrijke thema’s voor de komende periode. Als het
om water gaat, is het dominante thema ‘veiligheid’. Zo kunnen ook
andere thema’s gezocht worden die meestal haaks op de beleidsvelden
van ministeries staan.
Belangrijk aandachtspunt bij een organisatie volgens thema’s is de 
relatie met ministeries. Deze is minder duidelijk, waardoor ook de 
ontwikkeling van de werkplannen en de nazorg van adviezen (door-
werking) anders georganiseerd moeten gaan worden. Als er niet een
ministerie is dat verantwoordelijk is voor het werkprogramma en de
uitwerking van de adviezen, dan is daarmee het risico groot dat deze
aspecten onvoldoende aandacht krijgen.

Conclusies

Respondenten zijn vrijwel unaniem van oordeel dat het ministerie van
LNV een adviesraad voor het landelijk gebied moet behouden.

Respondenten hebben verschillende beelden bij mogelijkheden voor
samenwerking tussen adviesraden, maar zien ook problemen bij de ver-
schillende opties die naar voren zijn gekomen tijdens de evaluatie.

Aanbevelingen

De commissie is van mening dat het ministerie van LNV de Raad voor het
Landelijk Gebied moet handhaven. De commissie wil de minister van
LNV hierbij attenderen op de vrijwel unanieme mening van de respon-
denten op dit punt.

De commissie is van mening dat het goed is voor het landelijk gebied het
werkgebied van de raad voor het landelijk gebied te verbreden tot het
volledige beleidsveld van de coördinerend minister voor het landelijk
gebied.

De commissie is van mening dat het ministerie en de raad open dienen
te staan voor samenwerking met andere adviesraden bij complexe maat-
schappelijke vragen die raken aan het werkveld en de deskundigheid van
andere adviesraden.
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6. Aanbevelingen eerste evaluatie
Het rapport van de commissie Houben, die de evaluatie van de eerste
raadsperiode van de raad begeleidde, is toegezonden aan de minister
van LNV. Deze heeft zijn reactie daarop toegezonden aan het parlement.
In de reactie besteedde de minister alleen aandacht aan de voorstellen
van de commissie aan het ministerie van LNV om de doorwerking van de
adviezen beter te organiseren en aan de aanbeveling om bij de 
samenstelling van de raad het accent minder op bestuurlijke en meer op
inhoudelijke deskundigheid te leggen. De aanbeveling over de organisa-
tie van de doorwerking werd door de minister niet gevolgd. De minister
gaf aan dat de adviezen binnen het ministerie van LNV breed worden
verspreid en, net als onderzoeksresultaten en andere adviezen, worden
gebruikt in beleidstrajecten. De aanbeveling over de versterking van de
inhoudelijke deskundigheid binnen de raad werd door de minister wel
onderschreven.

De commissie constateert dat de door de commissie Houben voorge-
stelde betere organisatie van de doorwerking van de adviezen door de
toenmalige minister van LNV niet is overgenomen en in de periode
2001-2004 in de praktijk ook niet heeft plaatsgevonden. De samenstel-
ling van de raad is in deze periode wel enigszins aangepast.

De aanbeveling van de commissie Houben aan de raad zelf om meer aan-
dacht te geven aan communicatie en PR is door de raad opgepakt. De
commissie concludeert uit de uitgevoerde analyse van de doorwerking
dat dit ook zichtbaar resultaat heeft gehad. Dit resultaat is door de res-
pondenten ook onderkent. De aanbeveling aan de raad om de adviezen
aan te scherpen hebben niet tot een duidelijk herkenbaar resultaat
geleid. Deze aanbeveling komt dan ook bij de evaluatie van de tweede
raadsperiode opnieuw terug.
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Bijlage  I A

Samenvatting van de uitkomsten van de
telefonische enquête onder stakeholders
van de raad

ONDERZOEK 

ZELFEVALUATIE RAAD VOOR
HET LANDELIJK GEBIED

Eindrapport
B&A Groep Beleidsonderzoek & -advies b.v.

Den Haag, 19 oktober 2004
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Bijlage I B 

Samenvatting van de interviews onder raadsleden
afgenomen door B&A Groep Beleidsonderzoek & -
advies b.v.
Achtergrond

Ten behoeve van de evaluatie 2001 - 2004 van de Raad voor het Lande-
lijk Gebied heeft B&A beleidsrendement de leden van de raad een reac-
tie gevraagd op de vragen die ook zijn voorgelegd aan externen bij de
telefonische interviews. B&A heeft interviews afgenomen van 11 van de
15 raadsleden.
De antwoorden van de raadsleden kunnen als volgt worden samengevat:

Adviezen

De raadsleden vinden zonder uitzondering dat de raad gedegen en goed
leesbare adviezen uitbrengt. Alle leden vinden de adviezen van de raad
actueel. Meer dan de helft van de raadsleden vindt de adviezen prikke-
lend, ruim 80% vindt ze vernieuwend. De adviezen geven volgens meer
dan de helft van de raadsleden een impuls aan het publiek debat. Een
suggestie is de adviezen meer gezag te geven door veel meer met bron-
vermeldingen te werken.
De raadsleden lezen de adviezen in het algemeen alleen in zijn geheel als
ze deel uitmaken van de werkgroep die het advies voorbereidt. Een klein
deel van de raadsleden vindt het voldoende als de raad alleen samen-
vattingen van de uitgebrachte adviezen zou rondsturen en de rest van
het advies op internet zou zetten.
Een aantal leden dringt aan op meer ongevraagde adviezen over actuele
onderwerpen en een meer flexibele werkprogrammering.

Raadsleden

De raadsleden beschouwen de raad als deskundig, onafhankelijk en goed
op de hoogte van wat in het veld speelt. Een meerderheid onder de
raadsleden vindt dat de zij vernieuwend en inspirerend zijn, maar ook
dat de raadsleden zich nog kunnen verbeteren.

Secretariaat

De raadsleden vinden de medewerkers van het secretariaat resultaatge-
richt, deskundig en voorzien van inhoudelijke kennis. Minder uitgespro-
ken zijn de raadsleden over de vraag of de medewerkers weten wat er in
het veld speelt. Ruim de helft van de raadsleden is het daarmee eens, de
andere raadsleden reageren hier neutraal op.
De samenwerking tussen raadsleden en secretariaat vinden vrijwel alle
leden goed.
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Doorwerking

Ruim de helft van de raadsleden vindt dat de adviezen voldoende door-
werken in beleidsdocumenten. Driekwart ziet de adviezen ook voldoende
doorwerken in standpunten van stakeholders.
De leden zien de adviezen terug in de media, maar zien daar ook moge-
lijkheden tot verbetering (nog gerichter de pers benaderen).
De menig over verdere samenwerking met andere adviesraden is wisse-
lend. Ruim een kwart van de leden vindt dat niet gewenst, ruim een
derde deel wel, en ruim een derde deel wil dat laten afhangen van de
omstandigheden.



Bijlage II A

Samenvatting van de interviews met externen in het
kader van de evaluatie van de tweede raadsperiode
van de Raad voor het Landelijk Gebied.

4040

Onderwerp Deelaspect Samenvatting belangrijkste gesprekspunten

Interne organisatie,
werkwijze en samen-
stelling van de Raad
voor het Landelijk
Gebied

Reputatie De raad wordt in het algemeen positief gewaardeerd. Belang-
rijke punten daarbij zijn de analyse die de raad uitvoert ter 
voorbereiding van het advies en de wijze waarop relevante 
partijen worden betrokken bij de adviesontwikkeling. Naar het
oordeel van de meeste respondenten leidt dit tot degelijke, 
integrale adviezen, die een samenhangend beeld geven van het
onderwerp van advies. De adviezen van de raad zijn daarom
voor veel stakeholders waardevol (laten stakeholders weer ‘door
hetzelfde raam naar buiten kijken’). Over de mate waarin de
adviezen van de raad prikkelend en spannend zijn, wordt 
verschillend gedacht. Met name personen die vanuit hun func-
tie een breed overzicht hebben over het beleidsveld, zijn van
mening dat de adviezen meestal weinig nieuws bevatten.

Samenstelling en
werkwijze van 
de raad

Samenstelling

In het algemeen worden de raadsleden beschreven met de ter-
men: deskundig, gezaghebbend, integraal denkend en aanzien
in het veld. Waar deskundigheid mist, wordt in het algemeen
aangegeven dat deze op een goede wijze wordt aangevuld in
werkgroepen etc.. Enkele respondenten vinden de raadsleden
daarnaast ook inspirerend en verfrissend. De meeste responden-
ten geven echter aan dat de raadsleden juist (te) weinig ver-
nieuwend zijn. In lijn hiermee is het algemene oordeel over de
raad dat zij moet streven naar meer vernieuwing, d.w.z. sneller
rouleren en een mix van ervaren ‘gearriveerde’ raadsleden en
‘jonge honden’.
Voor de toekomst worden verschillende voorstellen gedaan voor
de opzet van de raad, die op hoofdlijnen vallen onder een van
de volgende categorieën:
• Doorgaan op het huidige spoor, waarbij de raad bestaat uit

een groep deskundigen met verschillende aandachtsgebie-
den. Respondenten die pleiten voor dit model doen daarbij
vaak aanbevelingen voor aanvulling met bepaalde deskundig-
heden op verschillende terreinen: gebiedsbeheer, onderne-
merschap (MKB in het buitengebied), natuur, landschaps-
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Onderwerp Deelaspect Samenvatting belangrijkste gesprekspunten

architectuur, ecologie, futurologie, demografie en ketendes-
kundigheid.

• Een kleinere raad bestaande uit een kleine vaste kern met
daaromheen een grotere groep specifieke deskundigen. Deze
specifieke deskundigen nemen op uitnodiging deel aan werk-
groepen die adviseren over een onderwerp waarop zij des-
kundig zijn (naar voorbeeld van de MER-raad). Bij de vaste
kern kan gedacht worden aan deskundigen met een brede
ervaring en een goed netwerk, die met name procesgericht
en politiek-bestuurlijk gevoelig zijn en het wetenschappelijk
niveau van de adviezen waarborgen. Belangrijk bij deze invul-
ling van het model is te voorkomen dat het proces en de poli-
tiek-bestuurlijke dimensie te veel domineren over de inhoud,
waardoor dit waardevolle element van de huidige adviezen
ondergesneeuwd kan gaan raken.

Werkwijze van de raad

Algemeen wordt de wijze gewaardeerd waarop de raad infor-
matie verzameld voor adviezen en betrokkenen gebruikt bij het
aftasten van het veld. Kritische signalen worden afgegeven over
de wijze waarop de raad omgaat met deze informatie. Daarbij
wordt vaak aangegeven dat de raad zich minder zou moeten
richten op overeenstemming en meer op verdieping in de
achtergronden van tegengestelde opvattingen en dilemma’s
helder zou moeten presenteren. En zicht moeten geven op de
achterliggende waarden die daarbij in het geding zijn. Worden
oplossingen beschreven, dan is het belangrijk dit niet ten koste
te laten gaan van de dilemma’s en de scherpte van het advies
(het gaat nooit over inleveren). Bovendien moet transparant zijn
hoe de oplossingen tot stand zijn gekomen. De politiek heeft
daarmee de juiste informatie en moet vervolgens de hiërarchie
van de verschillende waarden bepalen en de besluiten nemen.
Ziet de raad echte oplossingen (= rekening houdend met belan-
gen van alle stakeholders, win/win situaties) dan moet zij deze
wel ontwikkelen.

Samenstelling,
omvang en werk-
wijze van het
raadssecretariaat

De meeste respondenten hebben weinig zicht op het functio-
neren van het raadssecretariaat. Hun oordeel over het functio-
neren van het secretariaat is daarom vooral gebaseerd op de
uitgebrachte adviezen en is dan in het algemeen positief. Als
aandachtspunten voor het secretariaat zijn genoemd:
• waarborg voldoende mobiliteit (rouleren kan ook naar pro-

vincies/gemeenten).
• wees complementair aan de raadsleden. Zijn de raadsleden

confronterend, zorg dan voor een ondersteunend secretari-
aat. Zijn de raadsleden meer geneigd tot het zoeken van
overeenstemming, bevorder dan juist discussie en breng
nieuwe gezichtspunten in.
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Onderwerp Deelaspect Samenvatting belangrijkste gesprekspunten

Samenwerking met
andere adviesraden

Veel respondenten hebben geen zicht op de mate waarin de
raad samenwerkt met andere raden. Samenwerking wordt in het
algemeen positief gewaardeerd. Bij samengaan met andere
raden zijn de volgende visies gepresenteerd:
• Het beleidsveld ‘landelijk gebied’  is breed en kent specifieke

invalshoeken, deskundigheid en contacten. Het is voor LNV
belangrijk een eigen raad te houden met als taakveld ‘landelijk
gebied’. Natuurlijk is het belangrijk goed af te stemmen met
andere raden. Ga bij samenwerking weloverwogen te werk.
Goed samenwerken kost namelijk veel inspanning. Lukt het
vervolgens niet om tot goede samenwerking te komen dan is
veel energie verloren en kan veel irritatie ontstaan. Voorstan-
ders van een aparte adviesraad zijn in het algemeen bang dat
bij samenvoeging met andere raden het abstractieniveau
hoger wordt, waardoor de adviezen te grijs/rubberachtig wor-
den en van minder waarde zijn voor de meeste stakeholders
en het beleidsveld.

• Voeg adviesraden samen rond het thema landelijk gebied:
raad voor duurzaam of leefbaar landelijk gebied. De motivatie
hierbij is dat voor veel onderwerpen raakvlakken bestaan met
VROM (RO) of met V&W (met name water). Door adviesraden
samen te voegen wordt het aantal adviezen verminderd en
maken de verschillende invalshoeken integraal onderdeel uit
van één advies.
Tegen dit model is ingebracht dat water niet aan de orde komt
in de Raad voor V&W. Bovendien is V&W alleen geïnteresseerd
in de hoofdstructuren en de kaders voor regionale zaken. Bij
veel zaken die door LNV en VROM worden geregeld, zit voor
het aspect water een dijkgraaf of andere locale overheid aan
tafel. En voor het beleidsveld van de VROM-raad zal in ieder
geval voor het aspect ‘milieu’ een andere oplossing gevonden
moeten worden.

• Organiseer adviesraden niet rond de beleidsterreinen van
departementen, maar rond actuele thema’s. Voor water is het
actuele thema ‘veiligheid’. Dit thema speelt breder in het lan-
delijk gebied. Naast veiligheid kunnen andere thema’s gefor-
muleerd worden. Belangrijk element bij deze wijze van orga-
nisatie van adviesraden is, dat bij verandering van thema’s de
structuur en de samenstelling van adviesraden volledig aange-
past moeten worden. Verder is de relatie met departementen
minder duidelijk, waardoor er minder waarborgen bestaan
voor een goede organisatie van de werkplannen en de door-
werking van de adviezen in het beleid.

Betrokkenheid van
derden

De betrokkenheid van derden is in het algemeen goed geregeld.
Dat is ook op te maken uit de adviezen: deze slaan de plank zel-
den/nooit mis. Onderdelen waarop de betrokkenheid van der-
den beter kan zijn:
• Ontwikkeling van het werkplan: betrek meer partijen actief bij

de opstelling van de adviesvragen. Strategische advisering is
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Kwaliteit van de
adviezen

De adviezen worden in het algemeen beschreven met de ter-
men: degelijk en integraal. Enkele respondenten vinden de
adviezen daarnaast ook vernieuwend en verfrissend. De meeste
respondenten vinden echter dat de adviezen op deze onderde-
len juist tekort schieten. Hierbij lijkt mee te spelen dat de advie-
zen vanwege verschillende aspecten worden gewaardeerd:
• Krachtige adviezen met een grote nieuwswaarde.
• Degelijke adviezen die de bestaande beelden integraal

beschrijven (‘naslagwerken’).
Een aantal respondenten (waaronder verschillende vanuit het
departement) stelt vast dat het aantal adviezen dat valt onder
de eerste categorie beperkt is. Daarom komen zij tot een gema-
tigd tot negatief oordeel over de raad. Andere respondenten
(met name respondenten die verder afstaan van LNV) waarde-
ren meer de adviezen uit de tweede categorie, omdat zij daar-
mee (weer) een goed beeld krijgen van een bepaald onderwerp.
Omdat niet alle adviesvragen zich lenen voor een advies uit de
eerste categorie en omdat de adviezen uit de tweede categorie
ook waardevol zijn en effect (= doorwerking) hebben, komen zij
daarmee tot een veel positiever oordeel over de kwaliteit van de
adviezen.
Als verbeterpunt blijft staan dat de adviezen meer vernieuwend
en prikkelender en de aanbevelingen scherper en helderder zou-
den kunnen (meer dilemma’s en verschilpunten en minder afge-
vlakte eenheidsstandpunten).

geen natuurlijk aandachtsgebied van ministeries en het is
daarom moeilijk om de juiste vragen geformuleerd te krijgen.
De raad zou in ieder geval de belangrijkste andere stakehol-
ders (Tweede kamer en andere overheden in het landelijk
gebied – provincies/gemeenten en waterschappen) actiever
moeten betrekken. Daarnaast zou de raad ook via zijn website
actief en breed kunnen vragen om adviesvragen. Dit is vooral
van belang voor nog niet algemeen onderkende problemen.

• Ontwikkeling van adviezen: nadat het huidige proces van
adviesontwikkeling is afgerond, zou de raad met het concept-
advies onder de arm belangrijke stakeholders moeten vragen
om hun reactie op de uitgezette lijnen. Deze consultatie is
bedoeld om het advies aan te scherpen en om de (veelal
goede) analyse van de huidige adviezen verder uit te werken
in een spannende synthese voor de toekomst. De consultatie
kan daarnaast gebruikt worden om de aanbevelingen te con-
cretiseren (wie moet wat doen om de aanbevelingen te reali-
seren). Belangrijk is er voor te waken dat de consultatie leidt
tot afvlakking van de aanbevelingen vanwege het verkrijgen
van draagvlak. Het doel van deze ronde is immers de adviezen
aan te scherpen en mag er dus niet toe leiden dat de adviezen
grijzer worden.

Beeldvorming over
de adviezen
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Het persbericht en de samenvatting van de adviezen worden het
meest gelezen. Afhankelijk daarvan wordt ‘gewinkeld’ in de
adviezen. Enkele respondenten lezen adviezen in het geheel.
Respondenten verspreiden de adviezen veelal in hun organisatie
voor analyse en gebruik bij de beleidsvorming van de organisa-
tie. Daarbij worden de adviezen ook gebruikt als een goed
‘naslagwerk’ waarin relevante wetenschappelijke bronnen een-
voudig zijn ontsloten. Tenslotte worden de adviezen gebruikt
om mee te ‘zwaaien’ om de eigen mening kracht bij te zetten.
Adviezen hebben tenslotte een grote waarde doordat bij de
voorbereiding van de adviezen goed gepraat wordt met alle par-
tijen, waardoor er een inhoudelijke verdieping plaatsvindt. Een
van de respondenten geeft aan dat de raad voor LNV voor ‘een
appel en een ei’ de partijen rond het beleidsveld organiseert en
goed onderbouwde adviezen levert.
Mogelijkheden om de adviezen verder te verbeteren:
• Per onderwerp zou de raad zich moeten afvragen welk type

advies gepast is. Onderwerpen bestrijken in beginsel het hele
traject van ‘Borculo tot Brussel’. Maar per advies moet daar-
binnen gekeken worden waar het zwaartepunt ligt en zal het
accent anders liggen. Zo hebben bijvoorbeeld respondenten
uit de recreatie op dit moment behoefte aan strategische
adviezen en visie, terwijl bij de inrichting van het landelijk
gebied er vooral behoefte is aan korte termijn, instrumentele
adviezen met helderheid over de nieuwe rol van partijen in het
landelijk gebied (hoe omgaan met verantwoordelijkheden en
instrumenten in het landelijk gebied). 

• De adviezen moeten verder gaan dan de huidige visie van de
actoren. De beschrijving van de discussie is goed. Maar res-
pondenten missen vaak een vervolg, de synthese die de raad
zelf maakt op basis van de aangedragen informatie. Het eigen
geluid van de raad komt hier vaak onvoldoende uit de verf.
Met het verder uitwerken van deze synthese kan de raad de
adviezen ontwikkelen van vooral ondersteunend aan het
bestaande beleid naar meer richtinggevend voor toekomstig
beleid.

• Bij de presentatie van de adviezen kan de raad aangegeven
wat de specifieke betekenis van een advies is voor de ver-
schillende groepen stakeholders.

• De raad kan meer spelen met werkvormen. Zo kan een onge-
censureerde essay heel effectief zijn om de discussie over een
onderwerp te prikkelen.

Bruikbaarheid van
de adviezen

Doorwerking Voor de meeste respondenten is het moeilijk vast te stellen wat
LNV en het parlement doen met de adviezen. Veel organisaties
gebruiken de adviezen bij de voorbereiding en/of de onderbou-
wing van eigen standpunten.
Respondenten uit LNV geven in het algemeen aan dat (te) wei-
nig wordt gedaan met de adviezen. Als reden is daarbij vaak
genoemd dat de adviezen weinig vernieuwend zijn. Daarnaast
wordt aangegeven dat de natuurlijke reactie van de minister/het
departement is: ‘ik was er al mee bezig’, ‘ik ben hier zojuist mee
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begonnen’ of ‘het is (juridisch) niet mogelijk’. Dit geeft aan dat
adviezen vooral (directe) doorwerking hebben als zij aansluiten
bij het staande beleid. Dit is echter strijdig met een ander ele-
ment dat ook belangrijk is bij doorwerking: media-aandacht.
Media-aandacht vergroot de aandacht van departement en poli-
tiek voor een advies. In de media krijgen adviezen echter vooral
aandacht als deze kritisch zijn. Dit is een dilemma voor de raad.
Overigens is dit een algemeen probleem voor alle adviesraden.
Daar komt bij dat de aandacht van politiek en media voor con-
ceptuele en agenderende, lange termijn adviezen gering is.
Daardoor verloopt de doorwerking van deze adviezen vaak indi-
rect  en via allerlei maatschappelijke organisaties.
Gezien het grote belang van doorwerking zijn tijdens de inter-
views veel aanbevelingen gedaan om de doorwerking verder te
bevorderen. Deze betreffen op hoofdlijnen:
• Een goede afstemming over het werkprogramma. Binnen het

departement en de politiek ligt de nadruk niet op advisering
en lange termijn. Dat is een probleem voor adviesraden.
Departement en raad zouden meer moeten doen aan het
opstellen van goede en scherpe adviesvragen en daar stake-
holders meer moeten betrekken. Tenslotte is aangegeven dat
het verstandig is in het werkprogramma 10- 30% ruimte te
laten zodat actuele adviesvragen direct opgepakt kunnen wor-
den.

• Het werkveld meer betrekken bij het aanscherpen en concreti-
seren van het advies en de aanbevelingen.

• Het advies meer problematiseren: geen afgeschaafde een-
heidsbesluiten, maar heldere dilemma’s en tegenstellingen en
scherpe aanbevelingen.

• Ieder jaar enkele krachtige adviezen met grote nieuwswaarde
‘uitvergroten’ in de media. Daarbij de aandacht wel richten op
de inhoud van de adviezen.

• Stakeholders nauwer betrekken bij de presentatie van advie-
zen, zodat zij ook alert zijn op het advies.

Afstemming tijdens
de voorbereiding

Zie voorgaande puntBeeldvorming over
de raad

Feedback tijdens
de uitvoering

Idem

Structurele contac-
ten met departe-
ment

De meeste respondenten van buiten LNV hebben weinig zicht
op de contacten tussen de raad en het departement. Vanuit LNV
zijn enkele suggesties voor verbetering geuit:
• Het werkprogramma van de raad zou niet alleen in de dos-

sierstaf Vitaal Platteland, maar ook in de andere dossierstaven.
geagendeerd moeten worden om daarmee de betrokkenheid
van andere delen van LNV te vergroten.

• Een integraal adviserende raad moet direct onder de Bestuurs-
raad gepositioneerd zijn. De huidige positionering is een
weeffout.
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Aantal adviezen 
gevraagd en onge-
vraagd

In het algemeen wordt het aantal adviezen dat de raad per jaar
uitbrengt positief gewaardeerd. Daarbij wordt wel opgemerkt
dat de raad zich beter kan richten op kwaliteit, dan op kwan-
titeit (liever 4 spraakmakende adviezen, dan 7 onbeduidende).
Enkele respondenten vinden het aantal adviezen op het eigen
beleidsveld te gering (o.a. recreatie en tuinbouw). De ambte-
lijke top van het departement heeft een andere mening. Zij
vindt één advies per LNV-label per jaar voldoende.

Productiviteit en 
kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking Onderwerp is niet specifiek aan de orde geweest tijdens de
interviews.

Departement/politiek/media zijn vooral gericht op de waan van
de dag, die vooral wordt gedicteerd door problemen in de
media. De raad heeft als taak strategie en lange termijn advie-
zen. Om doorwerking te hebben moet de raad in de aandacht
komen en zal de raad dus moeten komen met scherpe analyses
en prikkelende aanbevelingen. Deze leiden echter weer gemak-
kelijk tot een defensieve reactie bij het departement en wat de
doorwerking juist weer kan remmen.
Volgens de meeste respondenten past bij een raad met kwaliteit
een gedegen rapport. Een enkele respondent heeft aangegeven
dat het goed zou zijn als de raad ook zou werken met een popu-
laire versie van het advies, met veel plaatjes. Deze nodigt dan
uit tot verder lezen. 
Tenslotte: een meerderheid van de respondenten heeft behoefte
aan een volledig rapport en zit niet te wachten op alleen een
samenvatting en een verwijzing naar internet. Wel zou naar een
aantal organisaties mogelijk met minder rapporten (en daar-
naast beknopte aansprekende flyers?) en de mogelijkheid tot
bijbestellen kunnen worden gewerkt.

Communicatie en PR

De respondenten geven in grote meerderheid aan dat ze de
raad willen behouden. Eén beleidsdirecteur heeft aangegeven
de raad te kunnen missen. De ambtelijke top van LNV geeft aan
dat LNV geen raad nodig heeft voor het contact met de samen-
leving. LNV wil die taak zelf vervullen. Bovendien zijn er ver-
schillende andere adviesraden en wil de minister zelf kunnen
werken met ‘handpicked’ adviesraden voor specifieke proble-
men. Samenvoeging van de raad met andere adviesraden is
daarom een optie om over na te denken. Daarbij kan gekozen
worden voor een kleine raad, die per advies deskundigen aan-
trekt.
Opmerkingen die zijn gemaakt door personen die voorstander
zijn van het behoud van de raad:
• De organisatievorm is geen doel op zich, maar een afgeleide

van het doel. De grote dynamiek in het landelijke gebied
vraagt om een aparte raad voor het landelijke gebied.

• De raad is ook waardevol voor het veld, omdat het een soort
marktplaats is waar partijen elkaar ontmoeten.

Opmerkingen
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• De raad produceert adviezen vanuit een breed palet aan
invalshoeken en is daarmee een belangrijke aanvulling op het
ééndimensionale onderzoek van universiteiten en de recon-
strueerbare, wetenschappelijke analyses van planbureaus.
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Organisatie Onderdeel Functie Naam

1 Ministerie LNV1 Bestuursraad DG R.M. Bergkamp

Ministerie LNV1 Bestuursraad DG A.N. van der Zande

2 Ministerie LNV Directie Natuur Directeur G.B. Raaphorst

3 Ministerie LNV Directie Landbouw Directeur A.M. Burger

4 Ministerie LNV Directie 

Voedselveiligheid 

en Diergezondheid Directeur M.P.A. Paul

5 Ministerie LNV Directie Industrie 

en Handel Directeur R.P.J. Bol

6 Ministerie LNV Directie Regionale 

Zaken Directeur H.R. Oosterveld

7 Ministerie V&W DG Water Directeur A. Wouters

8 Tweede Kamer Vaste Cie LNV Lid M.B. Vos

9 Provincie Limburg Gedeputeerde 

Staten Gedeputeerde G.H.M. Driessen

10 Provincie Gedeputeerde

Zuid-Holland Staten Gedeputeerde L.E. van der Sar

11 IPO IPO-bureau Directeur G. Beukema

12 VNG Cie. Landelijk 

Gebied Diverse leden

13 Stichting Natuur 

en Milieu Directeur/secretaris bestuur A.J.M van den Biggelaar

14 Vereniging 

Natuurmonumenten Directeur J.J. de Graaff

15 ANWB Afdelingshoofd H. Kromhout

16 Recron2 Directeur D.J. Verstand

Hiswa Directeur W. de Vries

17 LTO Algemeen Bestuur 

LTO Vice-voorzitter J.W.E.M. Roemaat

18 LTO Algemeen Bestuur 

LTO Lid J. Heijkoop

19 LTO Vakgroep 

Glastuinbouw Voorzitter F.H. Hoogervorst

20 Waterschappen Unie van 

Waterschappen Plv.directeur H. Kraaij

21 VROM3 DG Milieu Plv.directeur J. Roels

DG Ruimte Beleidscoördinator E. Hühner

DG Ruimte Directeur J.Osinga

22 SBNL Directeur F.J.J. Munsters

23 Bosschap Dagelijks Bestuur Voorzitter A. Jorritsma-Lebbink

24 Platform Biologica Directeur A. van den Brand

25 Dierenbescherming Beleidsmedewerker M. de Jong

Overzicht externen waarmee interviews zijn gehouden

1 Gesprek Bergkamp/Van der Zande gelijktijdig
2 Gesprek Verstand/De Vries gelijktijdig 
3 Gesprek Roels/Hühner gelijktijdig 
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Bijlage II B
Samenvatting interviews met leden Tweede Kamer 
in het kader van de evaluatie van de tweede raadsperiode van
de Raad voor het Landelijk Gebied.

De interviews hebben plaatsgevonden met de woordvoerders in de Vaste
commissie van LNV van CDA, VVD, GL, D 66, PvdA en SGP

Onderwerp Deelaspect Belangrijkste gesprekspunten

Algemeen

Reputatie De raad is gedegen, breed, helder, actueel,gezaghebbend, goed
dat er een orgaan is dat objectief en zonder belang in het
beleidsveld staat. De raad is soms vernieuwend en prikkelend,
meestal scoort de raad op dit punt neutraal.

Samenstelling en
werkwijze van 
de raad

Het is belangrijk dat de raad veel voelsprieten in de samenleving
heeft.  De kamerleden hebben maar beperkt zicht op de samen-
stelling van de raad, raadsleden die ze tegenkomen ervaren ze
als deskundig. Het gewenste profiel van een raadslid wordt
beschreven als: deskundig, zeer onafhankelijk, actieve rol in de
samenleving is goed tot gewenst, een belang hebben is op zich
niet erg, mits de adviezen onderbouwd en transparant zijn en
raadsleden met elkaar waken voor onafhankelijkheid. Het is
gewenst mensen met verschillende visies in de raad te hebben.
Openstaan voor vernieuwing is nodig, mensen die hun sporen
verdiend hebben met wijsheid en kwaliteitsbesef ook, geen
actievoerders. Een kamerlid adviseert herbenoeming te beper-
ken tot één keer en en bloc aftreden te voorkomen.

Interne organisatie,
werkwijze en samen-
stelling van de Raad
voor het Landelijk
Gebied

Samenstelling,
omvang en werk-
wijze van het
raadssecretariaat

De kamerleden hebben geen zicht op het secretariaat. Onaf-
hankelijkheid en afwezigheid van een eigen agenda is nodig.
Een kamerlid adviseert medewerkers die geen vakspecialist zijn
maar vooral deskundig in analyse en processen. Een ander advi-
seert het secretariaat de rol van “tegendenker” te laten spelen
(secretariaat complementair aan raadsleden). Regelmatig wisse-
len van medewerkers is gewenst.

Samenwerking met
andere adviesraden

Samenwerking met andere raden is gewenst, bijvoorbeeld met
VROM-raad en de raad voor VenW. Voorkomen moet worden
dat een gezamenlijk advies een compromis wordt.
Intergratie/fusie met andere raden wordt expliciet niet gewenst
gevonden. Het is nodig een raad specifiek voor het Landelijk
Gebied te handhaven. Eén kamerlid houdt de optie van een
fusie open, maar voorwaarde is wel dat een fusie door kruisbe-
stuiving meerwaarde moet hebben. Een ander kamerlid vindt
verzuiling van het adviesstelsel ongewenst. Radicale wijzigingen,
zoals fusies, moeten daarom niet op voorhand uit de weg wor-
den gegaan. Belangrijk is dan wel dat er binnen een gefuseerde
raad ruimte is voor verschillende visies.
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Betrokkenheid van
derden

De raad moet veel voelsprieten hebben in de samenleving.

Kwaliteit van de
adviezen

Goed tot zeer goed. Waardering voor de breedte, de objecti-
viteit, de integraliteit, de schets van verschillenden perspectie-
ven en de beknopte omvang.

Beeldvorming over
de adviezen

Bruikbaarheid van
de adviezen

Goed. De adviezen worden regelmatig gebruikt bij het voorbe-
reiden van standpunten. Het is van belang de adviezen te 
op actuele politiek-strategische thema’s, vanuit een integrale
visie op de lange termijn. De adviezen moeten geen afgewogen
oordeel geven maar opties, dilemma’s en verschillende visies
met argumentatie.
De compacte omvang en de vormgeving wordt gewaardeerd.
Verspreiding alleen via internet is niet effectief.

Doorwerking Te beperkt, dat kan veel meer zijn. Op dit moment geven de
adviezen bovendien weinig impuls aan het publiek debat.

Afstemming tijdens
de voorbereiding

Betrekken van de kamer bij de voorbereiding van het werkpro-
gramma, en bij het uitbrengen van de adviezen is gewenst.

Beeldvorming over
de raad

Feedback tijdens
de uitvoering

niet aan de orde geweest

Structurele contac-
ten met departe-
ment

idem

Aantal adviezen
gevraagd en onge-
vraagd

idemProductiviteit en
kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Meer aan der weg timmeren en zorgen dat er aandacht van de
pers is, dat triggert de aandacht van het parlement.

Communicatie en
PR

Opmerkingen 
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Bijlage III

Analyse kwantitatieve doorwerking adviezen uit de
tweede raadsperiode van de RLG.

18 oktober 2004

Met behulp van de methode die is beschreven in het rapport van prof.

Bekkers van de Erasmus Universiteit is een analyse gemaakt van de 

doorwerking van de adviezen in beleid en samenleving. In bijlage 1 bij

dit agendapunt is het blanco format te zien, wat gebruikt is bij het inza-

melen van de gegevens.

De methode van Bekkers is een  poging de waarneming van de door-

werking zo veel mogelijk te objectiveren. Een kanttekening is hier op zijn

plaats: het “scoren” van de adviezen op basis van de criteria in het rap-

port Bekkers heeft onvermijdelijk subjectieve aspecten in zich. Vaak moet

er worden ingeschat, bijvoorbeeld bij de vraag of het feit dat bood-

schappen uit een advies in een beleidsdocument terugkomen het gevolg

zijn van het advies of dat die boodschap daar zonder advies ook zou heb-

ben gestaan.  Een tweede kanttekening: enerzijds is achteraf met name

van de adviezen uit het begin van de tweede raadsperiode  niet alles

meer te achterhalen,  en anderzijds is van de meest recente adviezen is

nog niet volledig  aan te geven of ze in het beleid zullen gaan doorwer-

ken.

De analyses die per advies zijn uitgevoerd zijn samengevat in de  toege-

voegde overzichtstabel.  In het daarachter gevoegde overzicht is de

rangorde van  de media-aandacht per advies en het aantal vervolgacties

weergegeven. Op basis hiervan zijn de volgende conclusies te trekken:

Ten aanzien van de doorwerking bij de departementen/ in het beleid van

het kabinet:

• van de 23 adviezen waren er 16 gevraagd en 7 ongevraagd;

• op 16 adviezen is een kabinetsstandpunt ontvangen. Bij 2 adviezen

kan geen kabinetsstandpunt worden verwacht omdat ze alleen aan het

parlement waren gericht. Tenslotte zal het kabinetsstandpunt t.a.v. 3

adviezen binnenkort worden verzonden. Adviezen waarop geen kabi-

netsstandpunt meer is te verwachten zijn met name ongevraagde

adviezen uit het begin van de raadsperiode;

• boodschappen uit 14 adviezen zijn terug te vinden in beleidsnota’s,



soms met aanhaling van het advies, meestal alleen herkenbaar in de

tekst van de beleidsnota. Uit 8 adviezen vloeiden concrete initiatieven

voort;

• ten aanzien van 10 adviezen kan worden geconstateerd dat deze 

werden gebruikt als legitimering voor bestaand of nieuw beleid.

Ten aanzien van de doorwerking bij het parlement:

• het parlement, in de praktijk de Tweede kamer, heeft  in minder dan

de helft van de gevallen inhoudelijk op een advies gereageerd;

• het parlement vraagt i.t.t de departementen wel regelmatig toelichting

op een advies, bijvoorbeeld in een ronde tafel gesprek of in een 

overleg met de vaste kamercommissie;

• het parlement gebruikt de adviezen niet herkenbaar om een eigen

standpunt te legitimeren, wel regelmatig om issues te agenderen.

Ten aanzien van het beleidsveld:

• vanuit het beleidsveld (maatschappelijke organisaties) wordt maar

n.a.v. ca. een derde deel van de adviezen een reactie ontvangen.  

Als dat gebeurt, is er meestal ook sprake van 10 of meer reacties; 

• het aantal reacties neemt  in de tijd gezien toe. Dit kan samen hangen

met de bredere verspreiding en  de geactualiseerde adreslijsten die de

laatste jaren worden gehanteerd, en met de beschikbaarheid van de

adviezen via internet;

• er wordt in toenemende mate informatie over specifieke adviezen

opgevraagd;

• het nabestellen van adviezen (in gedrukte vorm of via downloaden)

neemt sterk toe, bij recente adviezen loopt dit op tot boven de 700

exemplaren;

• meer dan de helft van de adviezen kwam aan de orde bij studiedagen,

congressen, etc. Daarbij worden ze meestal selectief en ter legitimatie

van een eigen standpunt gehanteerd;

• in het algemeen echter lijkt men de adviezen niet primair ter verster-

king van de eigen positie te gebruiken.

Ten aanzien van de doorwerking in de media:

• de adviezen worden in toenemende mate in de media vermeld. Bij de

eerste adviezen uit de raadsperiode gaat het om 1 à 2 per advies, de

laatste tijd ligt dat meestal boven de 20. De PR-inspanningen van de

raad lijken  effect te hebben;

• er is geen één op één relatie tussen veel vermeldingen in de pers en

veel vervolgacties/een grote doorwerking in het beleid. Veel  in de pers

geciteerde adviezen hebben soms weinig  doorwerking (Ruimte voor

natuur, Boer in de keten), en  sommige adviezen waar de pers weinig

aandacht aan besteedde hebben wel een grote doorwerking (Biologi-

sche landbouw, Voorkomen is beter).
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Ten aanzien van de doorwerking in het wetenschappelijk veld:

• 7 adviezen zijn aangehaald in wetenschappelijke publicaties;

• 8 adviezen zijn aangehaald tijdens bijeenkomsten met een weten-

schappelijk karakter;

• de adviezen lijken in het wetenschappelijk veld. 
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Bijlage IV 

Algemene gegevens Raad voor het Landelijk Gebied

Ontstaan en wettelijke basis

De raad is bij ingesteld per 1 januari 1997. De wettelijke basis van de
raad wordt gevormd door de Kaderwet adviescolleges (1995), waarin de
algemene regels voor adviescolleges zijn opgenomen, en de Wet op de
raad voor het landelijk gebied (1996). Het instellen van de raad was een
direct gevolg van het opschonen van het adviesstelsel in 1995, waarbij
het toen bestaande grote aantal raden en commissies werd terugge-
bracht tot in principe één college per ministerie. Het instellen van de
raad betekende dat een aantal afzonderlijke adviescolleges op het terrein
van het ministerie van LNV verviel: de Raad voor Natuurbeheer, de Bos-
raad, de Raad voor de openluchtrecreatie en de Jachtraad.

Werkterrein van de raad

De raad heeft volgens de Wet op de raad voor het landelijk gebied tot
taak kabinet en parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over
“strategische beleidsvraagstukken ten aanzien van  de functies land-
bouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij alsmede
strategische beleidsvraagstukken die verband hebben met dan wel van
invloed zijn op die functies, al dan niet in onderlinge samenhang”. In de
praktijk adviseert de raad over de hele breedte van het beleid ten aan-
zien van het landelijk gebied.

Samenstelling van de raad

Een adviesraad op grond van de Kaderwet adviescolleges telt maximaal
15 leden, inclusief de voorzitter. Ambtenaren worden niet benoemd in
een adviescollege dat tot taak heeft te adviseren over onderwerpen
waarbij zij in verband met hun werkzaamheden betrokken zijn. De leden
van een raad worden benoemd bij Koninklijk besluit. Ze worden
benoemd op grond van deskundigheid, maatschappelijke kennis en 
ervaring. Ontslag is alleen mogelijk op eigen verzoek of wegens onge-
schiktheid, onbekwaamheid of andere zwaarwegende gronden. De leden
worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan maxi-
maal twee maal plaatsvinden. In de raad is het wettelijk toegestane
maximum van 15 leden benoemd. Tijdens de tweede raadsperiode heb-
ben de leden een diverse achtergrond: de wetenschappelijke wereld, het
openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties, met achtergronden
en disciplines die aansluiten bij het werkveld van de raad. Van de 15
leden maken 11 leden deel uit van de raad sinds de oprichting in 1997,
vier leden zijn benoemd bij het ingaan van de tweede raadsperiode of
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later in verband met vertrek van andere leden. De leden ontvangen voor
hun werk alleen vacatiegeld en reiskostenvergoeding. 

De samenstelling van de raad is bij het uitbrengen van dit rapport als
volgt:

• Prof. H.J.L. Vonhoff (voorzitter)

• Prof.dr. Th.A.M. Beckers

• Mw. drs. H.L. Blok 

• Mw. dr. H.M. de Boois

• Prof.dr. G.J. Borger

• Mw. mr. F.G. van Diepen-Oost

• Ir. J.T.G.M. Koolen

• B.J. Krouwel

• Mw. M.D.A.M. van der Laan-Veraart

• Mw. G.W. van Montfrans-Hartman

• P. Nijhoff

• Prof.dr. J.D. van der Ploeg

• Ir. F.C. Prillevitz

• Dr. ir. H.J. Silvis 

• Mw. A. van Vliet-Kuiper



Budget en ondersteuning

De raad kent op grond van de wet een secretaris, waaraan medewerkers
worden toegewezen. Secretaris en medewerkers worden benoemd en
ontslagen door de minister van LNV, in overleg met de voorzitter van het
adviescollege. 

De formatie van de raad bedroeg bij de start van de raad 12 fte. Als
gevolg van opeenvolgende krimpoperaties is dat eind 2004 terugge-
lopen tot 8,6 fte. Daarvan wordt 1 fte besteed aan een secretaris, 4,6 aan
projectleiders die de adviezen voorbereiden, 0,6 aan PR en communica-
tie en 2,4 aan bedrijfsvoering. Het personeelsbudget bedraagt 
ca. 560.000 euro per jaar.

Het materieel budget (reiskosten, vacatiegelden, drukwerk, kantoor-
kosten etc) bedraagt ca. 370.000 euro per jaar, exclusief de huur van de
kantoorruimte.

Incidenteel maakt de raad gebruik van onderzoeksinstellingen, waarvoor
in het algemeen additionele financiering wordt gezocht.

Uitgebrachte adviezen

De raad heeft tijdens de tweede raadsperiode tot dusver 23 adviezen uit-
gebracht, waarvan 16 gevraagde en zeven ongevraagde adviezen. Voor
het eind van de raadsperiode zullen waarschijnlijk nog zes adviezen wor-
den uitgebracht, waarmee het totaal in deze evaluatieperiode komt op
29 adviezen.
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