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Het secretariaat van de Raad voor de  

leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft  

op verzoek van de raad een internationale  

verkenning opgesteld ter voorbereiding van  

het werkprogramma 2015-2016.  

Deze verkenning inventariseert opkomende 

vraagstukken - signalen - uit de internationale 

omgeving die voor het volgende werkprogramma 

van de Rli relevant kunnen zijn.  

De signalen zijn geordend naar de zes meer-

jarige programmalijnen die beschreven zijn 

in het Rli-werkprogramma 2014-2015. Deze 

programmalijnen zijn gekoppeld aan de 

rijksbrede adviesthema’s die door het kabinet bij 

de adviesraden zijn neergelegd. De signalen  

bevestigen dat de Rli-programmalijnen nog 

steeds actueel zijn. 

Daarnaast geeft de verkenning een overzicht van 
de meest relevante internationale en europese 
beleidsagenda’s voor de middellange termijn. 
In het overzicht in de bijlage zijn hoofdbeleids-
agendapunten, betrokken rli-beleidsvelden, 
programmalijnen, verantwoordelijke instanties, 
belangrijke (ijk)momenten en opkomende/
belangrijke issues in trefwoorden opgenomen. 
De internationale verkenning bevat geen weging 
van het belang van de afzonderlijke signalen 
of een prioritering van de onderwerpen op de 
internationale en europese beleidsagenda’s. het 
geeft evenmin een doorvertaling naar concrete 
adviesmomenten. Deze weging, prioritering en 
beoordeling van geschikte adviesmomenten maken 
onderdeel uit van de voorbereiding van het nieuwe 
werkprogramma. het secretariaat presenteert nu 
enkel een inventarisatie.  

InleIDIng

inhoudsopgave

http://www.rli.nl/sites/default/files/werkprogramma2014-2015def0.pdf
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Duurzame ontwikkeling en anders denken  
over economie
De economie is niet gebaat bij een verdergaande 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen; dat wordt 
inmiddels internationaal erkend door beleids-
makers. Wel bij duurzame ontwikkeling. Dat vraagt 
om een verbreding van de gangbare, economische 
definitie van welvaart. De europese unie (eu) en 
de organisatie voor economische Samenwerking 
en ontwikkeling (oeSo) spreken over ‘green 
growth’. het verenigde naties-milieuprogramma 
(unep) spreekt over ‘green economy’ en het World 
economic Forum (WeF) pleit voor ‘new growth 
models: Challenges and steps to achieving patterns 
of more equitable, inclusive and sustainable 
growth’ (2014). De oxford martin Commission for 
Future generations gaat in het rapport ‘now for 
the long term’ (2013) nog een stap verder en legt 
de vinger op een paar zere plekken in het huidige 
economische systeem. 
het denken over werk en werkgelegenheid 
verandert: van zo volledig mogelijke arbeids-
participatie naar een arbeidsparticipatie waarin 
betaald werk, vrijwilligerswerk, zorgtaken  
en andere activiteiten gecombineerd worden 
en elkaar kunnen afwisselen. Bovendien 
vraagt het beheer van grondstoffen om een 
sterkere coördinatie van sectorbeleid en een 
betere samenwerking tussen overheden en de 
wetenschap. er zijn meer sectoroverstijgende  
en geïntegreerde handelingspraktijken nodig  
die grondstoffenefficiëntie, verminderde uitstoot 
van broeikasgassen en terugdringen van afval  
en milieuaantasting bevorderen. 

het verleggen van de koers van economisch 
denken naar denken in termen van verbinding van 
economie en duurzame ontwikkeling (ecologisch, 
sociaal en economisch), vraagt om een nieuwe 
manier van probleembenadering.  
hiervoor worden vanuit verschillende richtingen 
concepten ontwikkeld. 

een van die concepten is de ‘Safe operating Space 
for humanity’ (planetary Boundaries), ontwikkeld 
door het Stockholm resilience Centre. Dat concept 
gaat er vanuit dat in de aanloop naar een nieuwe 
duurzame ontwikkelingsagenda duurzame ont-
wikkelingsdoelen (zogenaamde SDg’s)  

worden geformuleerd en de mogelijkheden 
worden verkend van veilige en rechtvaardige 
grenzen voor de ontwikkeling van de mensheid 
(onder andere door verenigde naties, europese 
unie (eu), europees economisch en Sociaal 
Comité (eeSC), europese samenwerkingsverband 
van duurzaamheidsraden (eeaC), europees 
netwerk voor duurzame ontwikkeling (eSDn)).  
voor het werkprogramma van rli is de vraag 
relevant wat dergelijke doelen en grenzen op 
nationaal niveau kunnen betekenen?   

olivier de Schutte heeft eind 2013 een nieuw 
concept geïntroduceerd, namelijk ‘transitional 
governance, europe’s Fifth project’. Dit concept is 
gebaseerd op de overtuiging dat de sleutel voor 
het ontwikkelen van een duurzame (economische) 
ontwikkeling ligt in het ondersteunen van sociale 
innovatie en lokale experimenten om zo het collec-
tieve leren te versnellen. het verminderen van de 
ecologische schade en het ontwikkelen van een 
samenleving die groepen betrekt en niet uitsluit 
gaan hier hand in hand. het gaat in dit concept niet 
zozeer om een nieuw governancemodel als wel 
om het ter discussie stellen van het hele idee van 
governance (vooral het top-downkarakter ervan). 
vooral in de voedsel-, energie- en transportsector 
zijn de uitdagingen om te komen tot een versnelde 
verduurzaming groot, omdat veranderingen van 
bovenaf steeds vaker op weerstand stuiten. 

De participatieve economie is in opkomst.  
Deze bouwt voort op de netwerksamenleving  
en bestaat uit een groot aantal kleinere, lokale 
initiatieven gericht op het integreren van de 
sociale, ecologische en economische dimensie. 
alternatieve vormen van financiering (‘crowd- 
sourcing’, participatieve financiering), van voedsel-
productie en -consumptie (stadslandbouw, 
een trend waar marqt en Willem & Drees op 
aansluiten), en van omgaan met vervoer (het gros 
van de jonge mensen in parijs heeft geen rijbewijs 
en wil geen auto, bijvoorbeeld) worden steeds 
populairder.

De wijze waarop in het overheidsbeleid wordt 
omgegaan met complexe problemen, krijgt steeds 
meer kritiek. het lijkt eerder te leiden tot inactiviteit 
dan tot activiteit. recent is het begrip ‘mutatie’ 

eConomIe en Duurzame ontWIkkelIng  
In het FySIeke DomeIn

inhoudsopgave

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
http://www.srfood.org/es/the-eu-s-fifth-project-transitional-governance-in-the-service-of-sustainable-societies
http://www.srfood.org/es/the-eu-s-fifth-project-transitional-governance-in-the-service-of-sustainable-societies
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gelanceerd voor de ingrijpende veranderingen 
die gaande zijn op het gebied van economie en 
duurzame ontwikkeling (eSpaS conferentie, 17-18 
februari 2014).
Welke consequenties hebben deze ingrijpende 
veranderingen voor de adviesprogramma’s van  
de adviesraden in het algemeen, en van de rli in 
het bijzonder?

Voedsel-gezondheid-omgeving 
Internationaal is er steeds meer aandacht voor de 
relatie voedsel-gezondheid. het aantal mensen 
dat wereldwijd lijdt aan ziektes die samenhangen 
met (ernstig) overgewicht is inmiddels groter 
dan het aantal mensen die honger lijden. 
verstedelijking, groeiende welvaart en de mondiale 
beschikbaarheid en sterke promotie van ongezond 
voedsel zijn debet aan een groeiende tweedeling 
in de voedselcultuur. De vn acht een ‘business-
as-usual’ aanpak van deze tweedeling niet meer 
voldoende.  

Diverse grote steden (onder andere new york, 
londen en amsterdam) hebben ‘voedselvisies’ 
opgesteld waarbij de aandacht uitgaat naar de 
factoren die bepalend zijn voor deze tweedeling. 
Stadslandbouw, schooltuinen, wijkvolkstuinen, 
smaaklessen enzovoort, zijn daar onderdeel 
van. De laatste jaren wordt de druk vanuit 
non-gouvernementele organisaties (ngo’s) op de 
voedselproducenten en de overheid (nationaal, 
europees en internationaal) steeds sterker om 
de gehaltes aan zout, suiker en slechte vetten in 
producten te verminderen. 

ook in het Westen is er sprake van een groeiende 
tweedeling in de voedselcultuur. Die tweedeling 
in de voedselcultuur leidt er toe dat steeds meer 
mensen al vanaf jonge leeftijd te weinig gezonde 
en te veel ongezonde voeding binnenkrijgen. Dit 
leidt tot ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, 
met hogere risico’s op gezondheidsklachten én met 
stijgende gezondheidskosten. uit onderzoek blijkt 
dat omgevingsfactoren, de sociale, economische 
èn fysieke omgeving, het meest bepalend zijn voor 
deze tweedeling.

De vraag dringt zich op wat deze tweedeling 
betekent voor de rol van de rijksoverheid. Die 
koestert het ‘grote goed’ van de keuzevrijheid  
van de consument, terwijl deze keuzevrijheid sterk 
wordt ingeperkt door voedselproducenten die zich 
op hun beurt ook beroepen op de keuzevrijheid 
van de consument: die kiest immers zelf voor 
ongezond voedsel. De Wetenschappelijke raad 
(Wrr) voor het regeringsbeleid is bezig met een 

advies over de samenhang tussen vraagstukken 
rond de productie, distributie en consumptie van 
voedsel, en met aanbevelingen voor noodzakelijke 
interventies. voor de rli liggen er vragen over de 
relatie voedsel-gezondheid-fysieke omgeving en 
de rol van de rijksoverheid in deze relatie.

Omgaan met grondstoffenschaarste
het beheer van en de toegang tot grondstoffen en 
vooral het verband tussen voedsel-water-energie 
is in de toekomst een van de meest kritieke 
punten door het risico van politieke, sociale en 
economische instabiliteit dat daarmee gepaard 
gaat, zelfs tot een bedreiging van de mondiale 
veiligheid aan toe (Wilton park). 

het in december 2012 door Chatham house 
gepubliceerde rapport ‘resources Futures’ 
onderzoekt de nieuwe politieke economie 
van de natuurlijke hulpbronnen. het rapport 
benadrukt de onderlinge verbondenheid en de 
interferentie tussen de verschillende schaarsten. 
een belangrijke constatering in het rapport is dat 
ongeacht of grondstoffen nu wel of niet opraken, 
het vooruitzicht van volatiele prijzen blijft, net als 
toeleveringsproblemen, versnelde degradatie van 
milieu en natuur, en stijgende politieke spanningen 
over de toegang tot grondstoffen. handel wordt 
de frontlinie van grondstoffenconflicten. er is in 
een dergelijk spanningsveld grote behoefte aan 
de ontwikkeling van vertrouwenversterkende 
maatregelen, maatregelen die de transparantie  
en voorspelbaarheid verbeteren van het gebruik 
van exportcontroles en andere restricties.  
ook is het cruciaal om een beter onderscheid 
te kunnen maken in grondstoffensubsidies die 
milieuvriendelijk zijn, en subsidies met onbedoelde 
maar ‘perverse’ effecten. grondstoffenpolitiek zal 
de mondiale agenda gaan bepalen. 

op europees niveau is in de europa 2020-strategie 
aandacht voor grondstoffenschaarste: de 
routekaart voor grondstoffenefficiëntie (2013), 
en de plannen voor de uitwerking daarvan met 
concrete doelen en indicatoren. economisch en 
ecologisch gezien is het belangrijk om kringlopen 
te sluiten door hergebruik en terugwinning van 
materialen en grondstoffen en daardoor de 
biobased en circulaire economie te bevorderen.  
De consequenties van, en toepassings-
mogelijkheden voor, de ladder van moerman, 
die de mogelijkheden voor een optimalisatie 
van reststroomverwerking verbeeld, is nog 
volop in discussie, evenals het reduceren van 
voedselverspilling.  

inhoudsopgave

http://europa.eu/espas/highlights/espas-conference-2014_en.htm
https://www.wiltonpark.org.uk/conference/wp1218/
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/1212r_resourcesfutures.pdf
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_nl.htm
Ladder van Moerman
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het europese samenwerkingsverband van 
duurzaamheidsraden (eeaC) signaleert dat 
er een ‘water-wise biobased economy’ nodig 
is om de ontwikkeling en bescherming van 
ecosysteemdiensten (functies van het natuurlijk 
systeem voor mens en samenleving, zoals 
productiediensten, regulerende diensten, culturele 
en ondersteunende diensten) vorm te geven. 
De rli heeft aandacht voor de biobased en 
circulaire economie (adviezen duurzame 
landbouw, logistieke kracht en – in voorbereiding – 
toekomstige afvalinfrastructuur). 

Marktarrangementen op het terrein van  
duurzame energie en water
De opkomst van kleinschaliger en groene vormen 
van decentrale energieopwekking (wind, zon, 
biogas, warmtekrachtkoppelingen) betekent dat 
gebruikers voor het grootste deel overgaan op 
elektriciteit en dat vergt op alle schaalniveaus 
aanvullende (internationale) infrastructuur (2013). 
Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen van de 
elektriciteits- en gasvoorziening op wijkniveau en 
aan ‘smart grid’-systemen, waardoor er een betere 
afstemming tussen vraag en aanbod van energie 
kan worden bereikt met behulp van nieuwe 
technologieën.
verder neemt het belang van energiewinning uit 
zuiveringsslib en het terugwinnen van grond-
stoffen (met name fosfaat) bij waterzuivering door 
waterschappen toe. Daarmee opereren publieke 
instellingen (waterschappen) in toenemende mate 
op private, internationale markten. Welke rol moet 
de rijksoverheid nemen in dit transitieproces, 
en hoe doen andere landen dit (Duitsland, 
Denemarken en het verenigd koninkrijk)?

van oudsher is de verantwoordelijkheid voor 
water (zoet water, kwaliteit van oppervlaktewater, 
waterveiligheid) in nederland een publieke 
verantwoordelijkheid, inclusief de meeste 
uitvoeringstaken. De brede maatschappelijke 
tendens om meer verantwoordelijkheid bij de 
burger en het bedrijfsleven te leggen en de 
toenemende verwevenheid van publieke en 
private belangen bij beleid en in de uitvoering, 
roepen de vraag op of, en zo ja, hoe de 
verantwoordelijkheden in het waterdomein 
anders kunnen worden verdeeld. hoe kan de 
verantwoordelijkheid voor waterveiligheid, 
zoetwatervoorziening en waterkwaliteit worden 
gedeeld? Wat zijn kerntaken voor de rijksoverheid 
en welke taken kunnen worden gedeeld en 
verdeeld? Wat is de ‘publieke’ basiswaarde, en hoe 
kan die bijvoorbeeld privaat verhoogd worden? 
hoe kan de overheid het denken over gedeelde en 

verdeelde verantwoordelijkheden voor zoet water, 
waterkwaliteit en waterveiligheid in beweging 
brengen? Welke verdeling van taken binnen de 
verschillende overheidsorganen past daar het best 
bij, en welke rol speelt het europees beleid hierbij? 

De europese kaderrichtlijn Water schrijft voor dat 
de lidstaten zorgen voor terugwinning van de 
kosten van waterdiensten bij watergebruikers. 
een mogelijke vraag is of een dergelijke 
kostenterugwinning ook aan de orde kan zijn voor 
bijvoorbeeld waterveiligheid? 
verplichte privatisering van drinkwaterbedrijven 
zoals in de voorgestelde europese Commissie-
richtlijn Com (2011) 897 is niet aan de orde, door 
onder meer een burgerinitiatief om voorzieningen 
voor drinkwater hiervan uit te zonderen. 
niettemin wordt in zuid-europese landen nu wel 
geprivatiseerd, als voorwaarde voor financiële 
steun van de europese Centrale Bank. De vraag 
naar meer marktwerking in de drinkwatersector 
blijft actueel.  
hier liggen vragen op de raakvlakken publiek-
privaat en nationaal-europees. voor de rli speelt 
hierbij de vraag of deze ontwikkelingen bijdragen 
aan een duurzaam energie- en waterbeleid.

Duurzame mobiliteit en financiering 
als het aantal elektrische auto’s toeneemt, worden 
die ook steeds meer thuis opgeladen. Dit betekent 
minder accijnsinkomsten. Door de toename van 
het aantal lichtere voertuigen nemen bovendien 
de inkomsten aan wegenbelasting af, zeker nu 
er  geen rekeningrijden is ingevoerd. het idee 
achter het financieren van mobiliteit is dat men 
betaalt voor een dienst. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, waar men 
betaalt voor bescherming tegen het risico dat men 
kosten maakt.  

gezien de snelle ICt- en andere technologische 
ontwikkelingen, zullen de investeringen die nu of 
de afgelopen jaren in infrastructuur zijn gedaan 
over twintig jaar waarschijnlijk niet zo’n hoog 
rendement hebben als eerder verwacht. uit de 
bovenstaande constateringen komen vragen 
rond het beoordelen van investeringsbehoeftes in 
infrastructuur en het verdelen van de lasten en de 
baten tussen overheid, bedrijfsleven en gebruikers 
gezien ontwikkelingen binnen de verkeer- en 
vervoerssector.

inhoudsopgave

http://www.eeac.eu/annual-conferences/bangor-2013
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Steden staan internationaal en Europees  
in het vizier
mondiaal is er veel aandacht voor steden gezien 
actuele vraagstukken rond grondstoffen- en 
energie-efficiënte, klimaatverandering, techno-
logische ontwikkelingen en de algehele noodzaak 
van verduurzaming. In februari 2014 kwam de 
C40 Cities Climate leadership group bijeen. op 
de agenda stonden oplossingen voor het stede-
lijke klimaatvraagstuk en de mogelijkheden voor 
samenwerking. De vn heeft besloten om in 2016 
een conferentie te organiseren met als doel het 
versterken van de mondiale betrokkenheid bij  
een stedelijke duurzame ontwikkeling en het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke stede-
lijke agenda (habitat III). Deze conferentie kan een 
belangrijke stap worden in het vertalen van de dan 
nieuwe globale duurzame ontwikkelingsdoelen die 
in 2015 klaar moeten zijn. 

Binnen de eu speelt een reeks aan stedelijke 
thema’s om verduurzaming van steden te 
verbinden met mobiliteit, Co2-reductie, energie-
transitie, klimaatadaptatie, veerkracht, gezondheid 
en milieu, integratie (‘social inclusion’) en cultuur en 
erfgoed. rond deze vraagstukken ontstaan samen-
werkingsverbanden en grens-overschrijdende 
projecten met titels als: ‘green cities’, ‘open cities’, 
‘resilience in cities’, ‘Innovative cities’, ‘Creative 
cities’ en ‘urbact’. ook worden verklaringen op- 
gesteld en ondertekend door europese ministers 
die symbool staan voor het aangaan van gemeen-
schappelijke inspanningen zoals ‘leipzig charter’ 
en ‘toledo declaration’.

nederland heeft het initiatief genomen om samen 
met de lidstaten, de europese Commissie en 
met steden een europese ‘urban agenda’ vast 
te stellen. Deze agenda moet bestaan uit een 
conceptueel kader en uit acties die gericht zijn op 
het versterken van de verduurzaming in steden in 
nationaal en europees beleid. Deze ‘urban agenda’ 
is bedoeld als een nieuwe werkwijze voor lidstaten 
om samen de toekomstige uitdagingen en kansen 
van steden op allerlei terreinen van verduurzaming 
het hoofd te bieden. De achterliggende gedachte is 
dat steden een centrale rol spelen in het behalen van 
de eu 2020-doelstelling en cruciaal zijn voor een 
economisch competitief europa. het is daarvoor 
noodzakelijk dat zowel de europese overheid 

als nationale overheden en stakeholders een 
klimaat creëren waarin steden kunnen accelereren 
(bijvoorbeeld door ze beter te betrekken bij het 
opstellen van eu-beleid en door nieuwe europese 
financiële instrumenten voor steden). 

De rli heeft veel kennis over duurzame stedelijke 
ontwikkeling en duurzame steden. hoe maakt de 
raad deze kennis toegankelijk voor internationale 
en europese fora? Welke rol wil de rli bij deze  
fora spelen? 

Binnensteden
Binnensteden zijn belangrijk vanwege de daar 
aanwezige voorzieningen, ontmoetingsmogelijk- 
heden en de stedelijke economie (toerisme). 
Belangrijke dragers van de binnenstedelijke 
economie (dreigen te) verdwijnen: het winkel- 
apparaat staat onder druk (vooral door internet-
shoppen) en voorzieningen als bibliotheken 
verdwijnen. Sommige steden lijken deze tran-
sitie te overleven (zoals Barcelona, amsterdam, 
kopenhagen, hamburg en Den Bosch). andere 
steden kwijnen weg (denk aan heerlen, emmen 
en lelystad) en kunnen weer opbloeien (ribe, 
Denemarken, na de aanwijzing als uneSCo  
werelderfgoed). het is niet altijd duidelijk waarom 
steden zich weten te vernieuwen, of juist weg-
kwijnen. voor de rli kan het interessant zijn om 
na te gaan wat voor steden aangrijpingspunten 
zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. nederland 
heeft altijd een streng beleid gevoerd voor de 
perifere detailhandel en de grootschalige detail-
handel (bijvoorbeeld om zogeheten weidewinkels 
te voorkomen). In andere landen, Frankrijk is een 
bekend voorbeeld, hebben binnensteden veel 
meer te lijden gehad onder perifere detailhandel-
vestigingen, zoals weidewinkels. 

Wat kan nederland leren van andere landen? Wat 
wordt de toekomstige betekenis van binnensteden 
in de ruimtelijke economische ontwikkeling?

Bilaterale ruimtelijke issues 
veel ruimtelijk relevante issues deelt nederland 
met buurlanden, al dan niet in de grensregio’s. 
Denk aan waterveiligheid (rijn, maas en Delta-
gebied), de toekomstige ontwikkeling van 
havens in het gebied nederland-vlaanderen 
(met name de mogelijke samenwerking tussen 

Duurzaam ruImtegeBruIk: FlexIBel en aDaptIeF 

inhoudsopgave

http://www.c40.org/
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rotterdam, antwerpen en hun satelliethavens 
amsterdam/IJmond, vlissingen, gent-terneuzen 
en zeebrugge), de clustering van regionale 
luchthavens in de grensgebieden van nederland/
Duitsland/België en het realiseren van de 
ecologische hoofdstructuur. al deze issues zijn 
vaak concreter en in veel gevallen urgenter 
in grensregio’s dan op het hogere europees 
schaalniveau. vanwege het grensoverschrijdende 
karakter ervan zijn er vaak meerdere overheids-
lagen bij betrokken. uit deze issues zijn advies-
vragen voor de rli af te leiden mede gebaseerd 
op rapporten van het planbureau voor de 
leefomgeving (pBl).

Ruimtelijke gevolgen van het nieuwe werken
het nieuwe werken heeft grote ruimtelijke 
gevolgen. het leidt tot een drastische vermindering 
van de behoefte aan kantoorruimte. tegelijkertijd 
worden productieketens opgesplitst in fragmenten. 
De productie op een locatie wordt daarmee 
kleinschaliger en gespecialiseerder. Wonen en 
werken wordt vaker gecombineerd. Bedrijven 
stellen ook steeds vaker (overtollig geworden) 
werkplekken beschikbaar aan derden. Dit heeft 
gevolgen voor de inrichting van de leef- en 
werkomgeving en ook voor mobiliteit. Door de 
3D-printer wordt mogelijk de productieketen korter 
en verandert de detailhandel (de consument koopt 
bijvoorbeeld het ontwerp via internet en print het 
thuis uit). 
het overaanbod en de mismatch tussen aanbod 
van en vraag naar vastgoed is een europees 
fenomeen. In andere landen is daar innovatief 
instrumentarium voor ontwikkeld dat ook in 
nederland kan worden gebruikt. Denk aan een 
verwijderingsbijdrage (je mag pas bouwen als 
je ook wat sloopt) en slooppremies (in Duitsland 
betalen banken mee aan de sloop om het prijspeil 
van de resterende voorraad te behouden). Dit is 
vooral in de woningbouw het geval, maar het 
is interessant om te bezien wat er gebeurt met 
bedrijfsgebouwen, waaronder ook rijksvastgoed. 

Wat kan nederland leren van andere landen? 
Welke gevolgen heeft het nieuwe werken voor de 
ruimtelijk-economische structuur van de toekomst? 
aan deze vragen kan de rli in zijn adviezen 
aandacht besteden.

Biodiversiteit en natuur in ruimtelijk perspectief
De ‘eu-biodiversiteitsstrategie naar 2020’ is 
een integraal onderdeel van de ‘europe 2020 
Strategy’ en gericht op het tegengaan van 
biodiversiteitsverlies en het bijdragen aan 
grondstoffenefficiëntie en een groene economie. 
In 2013 werd een belangrijke stap gezet in de 
uitvoering van de eu-biodiversiteitsstrategie 
met de mededeling groene Infrastructuur 
(Com(2013) 249), waarin aandacht besteed wordt 
aan de ruimtelijke structuur van natuurlijke 
en seminatuurlijke gebieden en hun publieke 
diensten. 

op 1 januari 2014 is het 7e milieu actie programma 
‘goed leven, binnen de grenzen van onze 
planeet’ van kracht geworden. Daarin staat 
een langetermijnvisie van de europese unie in 
2050 over klimaatverandering, biodiversiteit, 
milieu en gezondheid, duurzaam beheer van 
natuurlijke energiebronnen en afvalbeheer. In dit 
programma zijn planetaire grenzen vertaald naar 
het europees niveau. In zweden en zwitserland (in 
samenwerking met het unep) is men bezig om dit 
begrip werkbaar en betekenisvol te maken voor  
het nationale niveau. 
In hoeverre is het ook voor nederland zinvol om 
planetaire grenzen te vertalen naar nationaal 
niveau, en ligt bij deze vertaling een rol voor de rli? 

inhoudsopgave

http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
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Verantwoordelijkheidsverdeling
veel van de ontwikkelingen die tot nu toe zijn 
genoemd, leggen meer verantwoordelijkheden bij 
bedrijven dan voorheen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor aansprakelijkheid bij milieuschade (onder 
andere vastgelegd in regelgeving voor de offshore-
sector). het geldt ook voor de veiligheidscultuur  
in bedrijven en voor veiligheidsprestatie- 
indicatoren. Bijvoorbeeld de verschuiving in 
wetgeving van middelvoorschriften naar doel-
voorschriften. In dit kader zijn ook de initiatieven 
van de vn (united nations International Strategy 
for Disaster reduction, unISDr) en oeSo interes-
sant om de krachten van stakeholders te bundelen 
bij risicobeheersing van kritieke infrastructuren. 
het is de vraag in hoeverre men in nederland bij 
het auditen van kritieke infrastructuren en bij het 
signaleren van nieuwe risico’s in de samenleving 
een voldoende integrale benadering hanteert. 

Wat zou een meer integrale beoordeling van 
kritieke infrastructuur en nieuwe risico’s in de 
samenleving voor gevolgen hebben voor de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid  
en bedrijfsleven?

Waterveiligheid en risicomanagement
het algemene strategische waterveiligheidsbeleid 
in nederland ligt vast in het Deltaprogramma en 
in europa in de richtlijn overstromingsrisico’s. 
Daarin komen trends in waterveiligheid aan bod. 
Interessante raakvlakken met het brede risicobeleid 
voor de rli om uit te diepen zijn ‘early warning 
systems’, rampenbestrijding en crisisbeheersing 
(zie ook Joint programming Initiative – strategic 
research and innovation agenda in relatie tot het 
europees onderzoek en innovatieprogramma 
horizon 2020). 

In internationale context is het interessant dat 
minister Schultz van haegen van Infrastructuur  
en milieu (Ienm) onlangs is benoemd tot vice- 
voorzitter van de vn-commissie ‘high level 
experts and leaders panel for Water and Disasters’. 
De vraag is in hoeverre hier ook een adviserende 
rol kan liggen voor de rli. 

Waterverontreiniging, nanodeeltjes en aanpak  
bij de bron
In het oppervlaktewater komen in toenemende 
mate nanodeeltjes, resten van medicijnen en 
hormoonbeïnvloedende stoffen voor (‘emerging 
pollutants’). het verwijderen van deze stoffen 
vraagt om de toepassing van nieuwe technieken 
in rioolwaterzuivering en drinkwaterbereiding en 
betekent hogere kosten. Bestrijding van dit type 
verontreiniging aan de bron door bijvoorbeeld 
productafspraken, vereist een aanpak op europese 
schaal. 

Welke vormen van governance zijn nodig om 
de technologische ontwikkelingen binnen 
nanotechnologie, (vee)voeding en farmacie te 
verbinden aan het voorzorgprincipe dat in 1992 
in het verdrag van rio is opgenomen, en dat stelt 
dat nieuwe technologieën niet mogen worden 
toegepast als ze schade voor milieu en gezondheid 
lijken op te leveren, ook als in wetenschappelijk 
onderzoek die risico’s (nog) niet onomstotelijk zijn 
vastgesteld? 

omgaan met rISICo’S en onzekerheDen  
In het FySIeke DomeIn  

inhoudsopgave
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Kennisbehoefte decentrale overheden
De decentralisatie van beleid van het rijk naar 
lagere overheden heeft ook gevolgen voor de 
gewenste kennisinfrastructuur en kennis- 
verdeling over deze bestuurslagen (zie ook de 
publicatie ‘kennismaken met decentrale overheden 
2013’ van het pBl). hoe kan strategische kennis 
bewaard blijven, verbindingen tussen kennis 
gewaarborgd en een efficiënte kennisontwikkeling 
gerealiseerd? Bestaan er in het buitenland voor-
beelden van hoe de kennisinfrastructuur hierop 
aangepast kan worden, voorbeelden waaruit de 
nederlandse rijksoverheid kan putten? 
Wat betekent de kennisbehoefte bij decentrale 
overheden voor de eu-verplichtingen van de rijks-
overheid op gedecentraliseerde beleidsterreinen? 

Digitale data en social media: empowerment  
of uitsluiting?
De brede beschikbaarheid van (digitale) informatie 
kan leiden tot meer transparantie en directe demo-
cratie. het kan gedragsverandering stimuleren, 
bijvoorbeeld in het verkeer en in wat mensen eten. 
De toegang van grotere bedrijven en welvarende 
burgers is groter dan van kleinere bedrijven en 
minder welvarende burgers en de eerste groep 
heeft dan ook meer invloed op besluitvorming. 
hoewel ‘social media’ wereldwijd steeds meer 
worden gebruikt, is het niet gezegd dat dat leidt  
tot grotere wereldwijde verbondenheid. online 
platforms worden hoofdzakelijk op lokaal tot 
nationaal niveau gebruikt en verschillen tussen en 
binnen landen blijven dus bestaan. op europees 
niveau is men niet onverdeeld optimistisch over 
‘empowerment’ van alle burgers in digitalisering. 
ranD (een non-profit instituut dat beleidskeuzes 
wil verbeteren door onderzoek en analyse) sig-
naleert een toenemende ongelijkheid in de samen-
leving, waarbij het verschil wordt uitgemaakt door 
de toegang tot informatie. 

hoe verhouden de nieuwe mogelijkheden van ‘big 
data’ – grote hoeveelheid gegevens, snelheid wat 
betreft beschikbaarheid en diversiteit in aard van 
de gegevens - en ‘social media’ zich tot het streven 
naar een economie en samenleving die meer 
‘inclusive’ en rechtvaardig is?

Vragen vanuit breder perspectief 
geluidsbronnen zijn voor de perceptie van 
geluid van groot belang. het ruisen van bomen, 

bijvoorbeeld, wordt heel anders beleefd dan 
het geluid van vliegtuigen of auto’s. De techniek 
bepaalt de geluidsnorm, maar hoe breng je de 
perceptie in bij de afweging? 

ultrafijn stof en stikstofoxiden (pm10 en nox) 
hebben grote gezondheidseffecten. als men die 
effecten zou meenemen in de zonering rond 
snelwegen, dan zou men andere zoneringsnormen 
stellen. Is het de bedoeling om te voldoen aan 
absolute (emissie)regels van de eu, of zou het 
beleid vooral gewenste effecten in termen van 
bijvoorbeeld gezondheid, bescherming van de 
biodiversiteit, en een goed woon- en vestigings-
klimaat moeten realiseren? regelgeving loopt snel 
achter door het hoge ontwikkelingstempo van de 
technologische mogelijkheden.

om te weten of beleid effect heeft of moet worden 
aangepast, wordt dat gemeten. Internationaal 
speelt er op diverse gebieden een discussie over 
de juiste indicatoren om dat te doen. als men 
voor bereikbaarheid naast transportkosten ook 
het aantal te bereiken locaties in de meting zou 
meenemen, zouden de huidige bereikbaarheids-
problemen in een ander daglicht komen te staan. 
De bereikbaarheid in de randstad is dan heel goed 
te noemen, die in groningen of Friesland slecht. 
De definitie en de ‘gevoeligheid’ van indicatoren 
kunnen bepalend zijn voor de uitkomsten van het 
meten ervan, net als een verregaande vereen-
voudiging in meten tot te snelle conclusies kan 
leiden. 

een ander voorbeeld is het denken over grond-
stoffen in termen van schaarste. het rapport 
‘Critical raw materials for the eu’ (2010) selec-
teerde veertien ‘kritische mineralen’ op grond  
van twee criteria: het risico op leveringstekorten 
en de economische gevolgen van die tekorten. De 
waarde van dit soort inschattingen is sterk afhanke-
lijk van politieke, economische en technologische 
ontwikkelingen, die moeilijk zijn te voorspellen.  
het is zinvoller om niet te proberen de waarde  
van de inschattingen te verhogen, maar die juist  
op te nemen in de beleidsoplossingen. niet grond-
stoffen zijn de essentie, maar de functies van deze 
materialen voor producten. Dankzij innoveren, 
verbeteren, ontdekken en uitvinden wordt afval 
bijvoorbeeld steeds meer gezien als materiaal  
voor nieuwe producten. 

kennIS In het FySIeke DomeIn: ontWIkkelIng,  
BenuttIng en InFraStruCtuur 

inhoudsopgave

http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-societal-trends.pdf
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Vermaatschappelijking: voorbeelden uit  
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
net zoals er in de troonrede in 2013 werd 
gesproken van de participatiesamenleving, zo 
spreekt het actuele Duitse regeerakkoord van 
bevordering van ‘bürgerschaftliches engagement’: 
vrijwilligerswerk en initiatieven voor bijvoorbeeld 
dorpswinkels, kinderopvang, ouderenhuisvesting 
en energievoorziening zullen worden gefaciliteerd, 
bijvoorbeeld door het mogelijk maken van  
organisatievormen die bureaucratische rompslomp 
vermijden. ook de betrokkenheid van burgers bij 
stadsontwikkeling wordt gestimuleerd. 

vergelijkbaar met de trend van vereenvoudigen en 
bundelen van omgevingsrecht die in nederland is 
ingezet met de omgevingswet, voorziet het actuele 
coalitieakkoord in het verenigd koninkrijk op korte 
termijn vooral in radicale decentralisatie in het 
fysieke domein: afschaffing van regionale plannen 
voor gebiedsontwikkeling, ‘devolution of power’ 
naar lokale besluitvorming over wonen en ruimte-
lijke ordening, meer democratische besluitvorming 
over infrastructuur, de mogelijkheid voor lokale 
gemeenschappen om publieke diensten in stand te 
houden en te beslissen over de inzet van belasting-
gelden in hun eigen omgeving. overigens wordt 
daarbij in het coalitieakkoord zowel gesproken 
over meer financiële autonomie voor gemeenten, 
als over een bevriezing van alle plaatselijke 
belastingen. 

op langere termijn wil de Britse regering met 
‘open source planning’ voor de inrichting van 
buurten gaan werken. het nationale kader voor 
ruimtelijke ordening wordt gestroomlijnd en blijft 
bescherming bieden aan de groenstructuur (onder 
andere de ‘green Belt’, nationale parken en land-
schappen). ook bijvoorbeeld de grote verkeers- en 
energie-infrastructuur blijven nationaal geregeld 
en bouwen in gebieden met overstromingsge-
vaar kan worden verboden. Binnen dat nationale 
kader kunnen lokale gemeenschappen (dorpen, 
steden, wijken, landgoederen of andere relevante 
eenheden) bottom-up bouwplannen ontwikkelen. 
publieke taken als afvalverwerking en vervoer 
worden bovenlokaal (door ‘counties’ en stads-
regio’s) geregeld. 

Wat kan nederland leren van voorbeelden van 
vermaatschappelijking van beleid in andere 
landen?

Particulier initiatief en regulering in relatie  
tot mobiliteit en toerisme
er ontstaan nieuwe vormen van particulier initia-
tief die niet onder de regulering voor het bedrijfs-
leven vallen. De vraag is of het nodig is om wat te 
doen aan deze particuliere initiatieven. moeten ze 
gereguleerd worden? In het buitenland ontstaan 
er problemen, bijvoorbeeld door oneerlijke con-
currentie in de taxibranche. In de verenigde Staten 
hebben sommige particuliere taxi’s niet voor een 
tarief gekozen. De taxichauffeurs vragen om een 
donatie en omzeilen zo het belastingsysteem. Dit 
is vergelijkbaar met airbnb1 waar sprake is van 
oneerlijke concurrentie met de officiële bed en 
breakfast mogelijkheden en gemeenten de  
toeristenbelasting mislopen. om die reden is in 
new york airbnb inmiddels verboden. 
Wat te doen met klantbescherming, de arbowet  
en dergelijke? moet er worden gereguleerd,  
gesubsidieerd, eisen worden gesteld, of moet  
een concurrentiebeding opgenomen worden? 

vermaatSChappelIJkIng In het FySIeke DomeIn:  
veranDerenDe rol BeStuur en nIeuWe arrangementen 

1 airbnb is opgericht in 2008 in Californië en is een community marktplaats voor unieke  

 accommodaties overde hele wereld; online of mobiel te boeken. 
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http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf
http://issuu.com/conservatives/docs/opensourceplanning
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Opschalen versus decentraliseren
teisman constateert voor platform 31 – 
netwerkorganisatie voor kennis voor stad en regio 
- een trend naar opschaling van complexe vraag- 
stukken naar een hoger bestuurlijk schaalniveau. 
Bij complexe vraagstukken werken eenvoudige 
oplossingen niet. Bovendien moeten overheden 
op verschillende niveaus samen handelen om de 
vraagstukken aan te kunnen pakken. kennis over 
complexe vraagstukken is verdeeld over partijen en 
mensen, en vergt dus juist ‘multilevel governance’ 
– al is dat niet simpel. teisman noemt als thema’s 
onder andere klimaatadaptatie en stagnerende 
gebiedsontwikkeling. voorbeelden op europees 
niveau zijn: regels voor arbeidsmigranten, 
telecommunicatie en bankentoezicht. Deze regels 
kunnen leiden tot onlustgevoelens over verlies 
aan autonomie. hij signaleert dat tegelijkertijd 
voor andere vraagstukken een oplossing wordt 
gezocht in decentralisatie, zoals de verschuivingen 
in het sociale domein richting gemeenten en in het 
ruimtelijke domein naar regio’s. 
Wat verandert er in de invulling van de rol van 
de rijksoverheid als complexe vraagstukken 
steeds verder worden opgeschaald en die om 
samenwerking vragen tussen niveaus, terwijl 
andere vraagstukken worden gedecentraliseerd? 
hoe kan het lokale niveau worden gefaciliteerd  
om de taken die op het lokale niveau samenkomen 
op te pakken?

De toenemende Europeanisering van de 
Nederlandse ruimtelijke ordening
ruimtelijke ordening is geen europese bevoegd-
heid, maar de nederlandse ruimtelijke ordening 
raakt steeds meer in de ban van europees sector-
beleid. allerlei sectorale europese maatregelen 
en richtlijnen hebben een ruimtelijke uitwerking 
in de verschillende lidstaten. Bijvoorbeeld ruim-
telijke effecten van europees transportbeleid, 
landbouwbeleid, milieubeleid, natuurbeleid, 
waterbeleid en concurrentiebeleid. volgens David 
evers (onderzoeker bij het pBl op het terrein van 
europese ruimtelijke ordening) neemt de invloed 
van de eu op de nederlandse ruimtelijke ordening 
gestaag toe door de verdere ontwikkeling van 
beleidsdossiers op deze gebieden. evers is bezig 
met een studie die voor de zomer 2014 uitkomt. 
Daarin constateert hij dat de europeanisering van 
de nederlandse ruimtelijke ordening al een tijdje 

aan de gang is, maar dat deze ook in de toekomst 
gestaag doorgaat. Wat betekent deze europea- 
nisering voor nederland? en voor het rijk?  
evers doet een voorzet voor de antwoorden op 
deze vragen. 
Interessant in dit verband is de houding van 
nederland en van het ministerie van Ienm 
tegenover europese ruimtelijke ordening. In het 
verleden was nederland geïnteresseerd in coör-
dinatie vanuit europa op dit terrein vanwege de 
gemeenschappelijke belangen van de eu-lidstaten 
(in jaren negentig was dat het europees ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief, erop, de basis voor 
territorial cohesion en territorial agenda). op het 
moment lijkt er vanuit het ministerie van Ienm  
behoedzaam en soms defensief geopereerd te 
worden als het gaat om ruimtelijke effecten van 
europese regelgeving en beleid. tegelijkertijd 
maken steeds meer ‘sectorale’ europese beleids-
velden zich het ruimtelijk denken eigen door 
in ruimtelijke patronen en in samenhangen te 
denken. 

De genoemde pBl-studie kan vragen oproepen die 
voor de rli aanleiding kunnen zijn aandacht aan de 
onderwerpen van die vragen te besteden.

Grensoverschrijdende vermaatschappelijking
In diverse West-europese landen zien we dat 
zorgtaken voor ouderen met het oog op klimaat 
en kosten naar het buitenland worden verplaatst, 
bijvoorbeeld naar zuid-, Centraal- en oost-europa, 
zelfs naar zuidoost-azië. tot dusver zijn woning-
corporaties die in huisvesting over de grens  
wilden investeren (bijvoorbeeld studenten- 
huisvesting in België of ouderenwoningen in 
Spanje) door de nederlandse overheid terug-
gefloten. Wel is het mogelijk dat buitenlandse 
collectieve woonzorg-concepten ook hier worden 
toegepast en dat nederlanders die overwinteren 
in het buitenland daar gebruik kunnen maken van 
lokale zorginstellingen.

Welke rolverdeling is nodig om de nieuwe 
grensoverschrijdende vermaatschappelijking te 
reguleren tussen publiek en privaat, en tussen 
eu-lidstaten? 

glokalISerIng: InternatIonalISerIng en  
aanDaCht voor het lokale In het FySIeke DomeIn 
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http://www.platform31.nl/nieuws/het-rijk-wordt-intermediair
http://www.altenpflege-hilfe.net/pflegeorganisation/altenpflege-im-ausland.php
http://www.bbc.com/news/health-25438325
http://www.propertynl.com/index-newsletter/vrom-verbiedt-bouwen-buitenland-door-corporatie
http://www.propertynl.com/index-newsletter/vrom-verbiedt-bouwen-buitenland-door-corporatie
http://www.abbeyfield.nl/
http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Nieuws/2010/9/UVIT-contracteert-HCB-ziekenhuis-in-Benidorm-ZVS009422W/
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Governance van de oceanen
Duurzame en wijze omgang (beheer, exploitatie) 
met oceanen is een opkomend beleidsonderwerp. 
Welke mondiale, nationale en regionale governance- 
opgaven spelen daarbij? oceanen spelen immers 
een grote (en waarschijnlijk onderschatte) rol in 
een duurzame energie- en voedselvoorziening. 
De Duitse adviesraad WBgu (Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung globale umwelt-
veränderungen) kwam recent met een uitgebreid 
advies over een transformatie in de governance 
van de oceanen, met als uitgangspunten: oceanen 
als ‘global public good’, brede systeembenadering 
en het voorzorgbeginsel . De oeSo is bezig met 
het verkennen van de economie van oceanen: 
‘the Future of the ocean economy; exploring the 
prospects for emerging ocean industries to 2030’, 
en heeft daarvoor een stuurgroep ingesteld.

minister Schultz van haegen is onlangs benoemd 
tot vicevoorzitter van de vn-commissie ‘high level 
experts and leaders panel for Water and Disasters’. 
heeft zij vanuit deze functie behoefte aan advies 
van de rli over dit onderwerp 
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http://www.wbgu.de/en/flagship-reports/fr-2013-oceans/
http://www.wbgu.de/en/flagship-reports/fr-2013-oceans/
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BIJlage 1

Overzichten van internationale en Europese beleidsagenda in relatie tot Rli-beleidsvelden/programmalijnen

Internationale 
beleidsagenda2

(UN, WTO,  
OESO e.a.)

Raakvlakken 
Rli-beleidsvelden

Raakvlakken
Rli-programma-
lijnen3

Verantwoordelijke 
beleidsinstellingen4

Belangrijke  
(ijk)momenten5

Opkomende  
issues

vn-habitat ruimtelijke ordening, 
Wonen, verkeer en  
vervoer (e.a.)

enD, Dr, rISo, 
kIF, vmF, glo

vn habitat
 

vn habitat III 2016
alle vn-lidstaten  
zijn gevraagd om 
hieraan bij te dragen.

Steden! (alles komt 
daar bij elkaar);

Basel III  
(internationale 
regelgeving voor 
een stabielere 
bankensector)

Wonen (e.a.) nD Basel Committee on 
Banking supervision;
zie ook ImF, 
Wereldbank oeSo

volop nu: 
implementatie/
rolverdeling eu/
lidstaten (voor 2020 
geïmplementeerd)

Financieel-
economische crisis is 
sinds 2008 nog altijd 
hot issue; niet alleen 
regulering banken, 
maar ook monetair en 
financieel systeem

vn Conventie 
klimaatverandering 

klimaatbeleid, energie  
(voedsel, Water, land-
bouw, natuur, milieu, 
externe veiligheid) 

enD, Dr, rISo, 
kIF, vmF, glo

unFCCC, IpCC 2014 ‘year of Climate 
actions’ nieuwe 
afspraken zijn in voor-
bereiding en zouden in 
parijs in 2015 tot een 
‘global agreement’ 
moeten leiden. 
‘emissie targets’ 2020

Steden (coalities van 
steden C40 febr. 2014) 
naast mitigatie en 
adaptatie ook meer 
aandacht financiering, 
technologie en 
governance

vn-Water Water (voedsel, land-
bouw, natuur, milieu) 

 Dr (e.a.) vn-Water 2015 (bijdrage 
aan ‘post 2015 
Development agenda’ 
en Sustainable 
Development goals)

klimaatverandering,
grensoverschrijdend 
grensoverschrijdende 
wateren, drinkwater 
en sanitaire 
voorzieningen, 
waterkwaliteit

Wereld handels 
overleg (Wto) 
transatlantic trade 
and Investment 
partnership (ttIp) 

voedsel, landbouw, 
energie (e.a.)

 enD, Dr, glo Wereld handels 
overleg (Wto) 
transatlantic trade 
and Investment 
partnership (ttIp)

Wto: Implementatie 
Bali-akkoord 2013;
ttIp 
onderhandelingen 
vanaf juli 2013 gaande

ttIp & uS Farm 
Bill kunnen grote 
gevolgen hebben 
voor eu en voor nl’se 
agrofoodsector en 
economie

vn rio process ruimtelijke ordening, 
Wonen, verkeer en vervoer, 
klimaatbeleid, voedsel, 
Water, landbouw, natuur, 
milieu, energie, ruimtelijk-
economische ontwikkeling

enD (e.a.) Commission on  
Sustainable 
Development (CSD)

thans voorbereidingen 
voor ‘post 2015 
Development agenda’ 
en Sustainable 
Development goals
rio + 30 is in 2022

Sustainable 
Development 
goals (irt planetary 
Boundaries?)
green economy 
guidelines.
Strategy for SD-
financing
Sustainable 
Consumption and 
production

 

2  In dit overzicht zijn de belangrijkste  beleidsagendapunten opgenomen; de lijst bevat die onderwerpen die thans het meest actueel lijken voor de 
rli. Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 
aanvullingen nodig zijn.

3  meerjarige programmalijnen Wp 2014-2015
 enD  economie en duurzame ontwikkeling in het fysieke domein  (incl. schaarste)
 Dr   Duurzaam ruimtegebruik: flexibel en adaptief
 rISo  omgaan met risico’s en onzekerheden in het fysieke domein 
 kIF   kennis in het fysieke domein: ontwikkeling, benutting en infrastructuur (incl. toekomstverkenningen)
 vmF   vermaatschappelijking in het fysiek domein 
 glo   glokalisering: internationalisering en aandacht voor het lokale in het fysieke domein 
4  Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen, en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 

aanvullingen nodig zijn. 
5  Belangrijke ijkmomenten: internationale conferenties ter voorbereiding van bindende afspraken, evaluaties (mtr’s e.d.), eindtermijnen van  

beleid. De timing van een advies zal rekening moeten houden met de beleidscyclus en het beoogde effect. 

inhoudsopgave

http://unhabitat.org/
http://www.uclg.org/en/issues/habitat-iii
http://www.baseliii.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001115/geldigheidsdatum_25-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001115/geldigheidsdatum_25-01-2014
https://unfccc.int/2860.php
http://www.ipcc.ch/
http://www.un.org/climatechange/blog/2013/12/11/big-idea-2014-the-year-for-climate-action/
http://www.un.org/climatechange/blog/2013/12/11/big-idea-2014-the-year-for-climate-action/
http://www.c40.org/
http://www.unwater.org/
http://www.post2015hlp.org/
http://www.post2015hlp.org/
http://www.wto.org/index.htm
http://www.wto.org/index.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html
http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html
http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html
http://www.post2015hlp.org/
http://www.post2015hlp.org/
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Internationale 
beleidsagenda2 
(UN, WTO,  
OESO e.a.)

Raakvlakken 
Rli-beleidsvelden

Raakvlakken
Rli-programma-
lijnen3

Verantwoordelijke 
beleidsinstellingen4

Belangrijke  
(ijk)momenten5

Opkomende  
issues

actieplan niet-
overdraagbare ziektes
(global nCD action 
plan 2013-2020)

voedsel, landbouw

 

enD (e.a.) Who e.a. Implementatie 
tot 2020

voedsel en 
gezondheid

vn voedselzekerheid 
(un Food security)/vn 
Sr recht op voedsel 
(right to food)

voedsel, landbouw enD un Committee on 
Food Security (CFS), 
Fao, hlpe

hlpe is thans bezig 
met consultaties rond 
o.a. emerging trends

verbrede agenda: 
resource nexus 
perspective, 

vn Biodiversiteits-
verdrag (un
Convention on 
Biodiversity)

natuur (voedsel, Water, 
landbouw)

 Dr CBD, IpBeS, teeB 2011-2020 vn 
decennium voor  
biodiversiteit; CBD 
bereid zich ook voor 
op de post2015 
ontwikkelingsagenda

ecosystem services/
resilience/
economische aspecten 
van biodiversiteit

Iea (Internationaal 
energie agentschap)

 energie (e.a.)
 

rISo (e.a.) Iea (e.a.) Stijgende energie-
vraag (duurzaam en 
fossiel) vraagt meer 
investeringen in 
infrastructuur;
stijgende kosten en 
verdeling daarvan

unISDr (vn kantoor 
voor rampen 
risicobestrijding) 

externe veiligheid (e.a.) rISo (e.a.) unIDSr (e.a.) World Conference 
on Disaster risk 
reduction, maart 2015

rli-beleidsterreinen 
zijn opkomende 
aandachtsvelden  
voor de Wereldbank

Wereldbank  
(World Bank)

landbouw, verkeer 
en vervoer, en nieuwe 
onderwerpen Stedelijke 
(ruimtelijke)ontwikkeling, 
klimaat, voedselzekerheid, 
Water, Biodiversiteit, 
milieu en energie

enD, Dr, rISo, 
kIF, vmF, glo

rli-beleidsterreinen 
zijn opkomende 
aandachtsvelden  
voor de Wereldbank

 

2  In dit overzicht zijn de belangrijkste  beleidsagendapunten opgenomen; de lijst bevat die onderwerpen die thans het meest actueel lijken voor de 
rli. Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 
aanvullingen nodig zijn.

3  meerjarige programmalijnen Wp 2014-2015
 enD  economie en duurzame ontwikkeling in het fysieke domein  (incl. schaarste)
 Dr   Duurzaam ruimtegebruik: flexibel en adaptief
 rISo  omgaan met risico’s en onzekerheden in het fysieke domein 
 kIF   kennis in het fysieke domein: ontwikkeling, benutting en infrastructuur (incl. toekomstverkenningen)
 vmF   vermaatschappelijking in het fysiek domein 
 glo   glokalisering: internationalisering en aandacht voor het lokale in het fysieke domein 
4  Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen, en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 

aanvullingen nodig zijn. 
5  Belangrijke ijkmomenten: internationale conferenties ter voorbereiding van bindende afspraken, evaluaties (mtr’s e.d.), eindtermijnen van  

beleid. De timing van een advies zal rekening moeten houden met de beleidscyclus en het beoogde effect.

inhoudsopgave

http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/
http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/
http://www.who.int/en/
http://www.un-foodsecurity.org/
http://www.srfood.org/en
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/
http://www.water-energy-food.org/en/news/view__265/bonn-launches-nexus-perspective.html
http://www.water-energy-food.org/en/news/view__265/bonn-launches-nexus-perspective.html
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
http://www.ipbes.net/
http://www.teebweb.org/about/
http://www.iea.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.worldbank.org/
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Europese 
beleidsagenda

Raakvlakken 
Rli-beleidsvelden

Raakvlakken
programma-
lijnen3

Verantwoordelijke 
beleidsinstellingen4

Belangrijke  
(ijk)momenten5

Opkomende  
issues

economische en 
monetaire unie (emu)

Wonen (e.a.) enD (e.a.) emu (door toetreden 
letland 18 lidstaten)
 

2014 (ep verkiezingen/
nieuwe europese 
Commissie 2014 en in
2016 is nl voorzitter 
eu)

verdere economische 
en financiële integratie 
of … (wild card)

Interne markt / level 
playing field

voedsel, landbouw, 
verkeer en vervoer, energie 
(e.a.) 

enD (e.a.) eu 2014 (ep verkiezingen/
nieuwe eC) 2016 is nl 
voorzitter eu

mededinging alle beleidsvelden enD, Dr (e.a.) eu 2014 (ep verkiezingen/
nieuwe eC) 2016 is nl 
voorzitter eu

europa 2020 voedsel, landbouw, 
natuur, milieu, energie, 
ruimtelijk-economische 
ontwikkeling (e.a.)

enD, Dr, kIF 
(e.a.)

eu (Sg coördineert) het beleid loopt tot 
2020

7 kerninitiatieven, 
waaronder efficiënt 
gebruik van hulp-
bronnen

horizon 2020 alle beleidsvelden kIF (e.a.) eu (Dg research & 
innovation)

het beleid loopt tot 
2020

maatschappelijke 
problemen als 
uitgangspunt

Smart regulation alle beleidsvelden alle 
programmalijnen

eu (Secretary-general 
e.a.)

loopt door genoemd als een 
van onderwerpen 
voor nl’s eu 
voorzitterschap 2016

eu regionaal beleid alle beleidsvelden

 

Dr (e.a.) eu (Dg regio en 
urban policy (Dg 
regIo))

het beleid loopt tot 
2020

Interreg/samen-
werking over grenzen

territoriaal agenda alle beleidsvelden Dr (e.a.) er/eC (Dg regIo) het beleid loopt tot 
2020

eu sectorbeleid 
krijgt steeds meer 
ruimtelijke facetten, 
terwijl ro geen eu 
bevoegdheid is

verschillende thema’s 
op het terrein van 
verkeer en vervoer)

verkeer en vervoer Dr, kIF (e.a.) eu (Dg move) 2020/2030/2050 het beleid wordt 
steeds integraler, 
meer gericht op 
circulaire economie 
en geplaatst in een 
breder ruimtelijk 
geheel

eu klimaat & energie 
pact / routekaart naar 
een koolstofarme 
economie 2050

klimaatbeleid en energie 
(voedsel, Water, 
landbouw, natuur, milieu, 
externe veiligheid)

enD, Dr, rISo, 
kIF 

eu (Dg ClIma) op weg naar 2050 zijn 
er ijkmomenten in 
2020 en 2030 

nl model of Duits:
nl langzaam en al 
polderend;
Duits forse inzet en  
nu chaotisch

 

3  meerjarige programmalijnen Wp 2014-2015
 enD  economie en duurzame ontwikkeling in het fysieke domein  (incl. schaarste)
 Dr   Duurzaam ruimtegebruik: flexibel en adaptief
 rISo  omgaan met risico’s en onzekerheden in het fysieke domein 
 kIF   kennis in het fysieke domein: ontwikkeling, benutting en infrastructuur (incl. toekomstverkenningen)
 vmF   vermaatschappelijking in het fysiek domein 
 glo   glokalisering: internationalisering en aandacht voor het lokale in het fysieke domein 
4  Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen, en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 

aanvullingen nodig zijn. 
5  Belangrijke ijkmomenten: internationale conferenties ter voorbereiding van bindende afspraken, evaluaties (mtr’s e.d.), eindtermijnen van  

beleid. De timing van een advies zal rekening moeten houden met de beleidscyclus en het beoogde effect. 

inhoudsopgave

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_nl.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_nl.cfm
http://www.espon-usespon.eu/library,territorial-agenda-of-the-european-union-2020
http://ec.europa.eu/transport/themes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Europese 
beleidsagenda

Raakvlakken 
Rli-beleidsvelden

Raakvlakken
programma-
lijnen3

Verantwoordelijke 
beleidsinstellingen4

Belangrijke  
(ijk)momenten5

Opkomende  
issues

gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 
(glB)

voedsel, landbouw 
(natuur, milieu) 

enD, Dr, kIF  eu (Dg agrI) nationale implemen-
tatie wordt ingevuld.
het beleid loopt tot 
2020, tussentijdse 
evaluatie op onder-
delen in 2015/2016 

Innovatie/
certificering zijn 
vanuit rli belangrijke 
nazorgactiviteiten van 
het rli-briefadvies uit 
2013

vogel- en 
habitatrichtlijn  
(natura 2000)

natuur (rruimtelijke 
ordening, landbouw, 
milieu e.a.)

enD, Dr eu (Dg env) De natura2000-
gebieden zijn in 
verschillende stadia 
qua aanwijzing en 
vaststelling

relatie waterkwaliteit 
en beheer natura 
2000

kaderrichtlijn water Water (klimaat, landbouw, 
natuur e.a.)

enD, Dr eu (Dg env) In 2015 moet de 
waterkwaliteit op orde 
zijn. 

Beter implementatie 
bestaande 
regelgeving/guidance: 
kostenterugwinning/
waterrechten

marien en maritiem 
beleid

Water (klimaat e.a.) enD, Dr, glo eDg mare/Dg env 2015/2020 oceanen

7de milieu 
actieprogramma  

natuur, milieu (e.a.) enD, Dr eDg env het beleid loopt tot 
2020

titel: living well, 
within planetary 
boundaries

SeveSo III 
(europese richtlijn 
risico’s industriële 
ongevallen)

externe veiligheid rISo eu (Dg env/eCho/
hr)

verantwoordelijk-
heidsverdeling

Smart Cities Wonen (e.a.)

 

Dr, kIF eu (Dg energy, move, 
Connect en research)

Doelstellingen zijn 
voor 2020

rli neemt ‘Smart 
Cities’ mee in 
verkenning 
technologische 
innovaties

reference Framework 
for Sustainable Cities

Wonen (e.a.) Dr, kIF eu-lidstaten onder 
leiding van Frankrijk

hulpmiddel aan 
stadsbesturen voor 
meer integraal beleid

urban agenda Wonen (e.a.) Dr eC (in nauwe 
samenwerking nl’s 
Bzk)

advies Cor in juni 
2014

vergroten stedelijke 
dimensie in eu-beleid 
en eu-coördinatie;
Steden spelen 
cruciale rol halen 
eu2020-doelstellingen

memorandum of 
understanding 
(mou)  “energie-
efficiëntie in de 
gebouwde omgeving 
in de Benelux en 
aangrenzende 
gebieden”

Wonen (e.a.) enD, Dr, vmF Benelux en 
noordrijn-Westfalen 
(centrale, regionale 
en gemeentelijke 
overheden) 

eu-richtlijnen  
energiebesparing en 
gebouwde omgeving 
(epBD, vanaf 2021 
voor alle nieuwe 
gebouwen, eeD, van 
kracht april 2014) 

energieprestaties en 
energie-efficiënte in 
gebouwde omgeving 

 

3  meerjarige programmalijnen Wp 2014-2015
 enD  economie en duurzame ontwikkeling in het fysieke domein  (incl. schaarste)
 Dr   Duurzaam ruimtegebruik: flexibel en adaptief
 rISo  omgaan met risico’s en onzekerheden in het fysieke domein 
 kIF   kennis in het fysieke domein: ontwikkeling, benutting en infrastructuur (incl. toekomstverkenningen)
 vmF   vermaatschappelijking in het fysiek domein 
 glo   glokalisering: internationalisering en aandacht voor het lokale in het fysieke domein 
4  Dit overzicht bevat een aantal relevante internationale instellingen, en is niet compleet. Bij een uitwerking van concrete onderwerpen zullen 

aanvullingen nodig zijn. 
5  Belangrijke ijkmomenten: internationale conferenties ter voorbereiding van bindende afspraken, evaluaties (mtr’s e.d.), eindtermijnen van  

beleid. De timing van een advies zal rekening moeten houden met de beleidscyclus en het beoogde effect. 

inhoudsopgave

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx
http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx
http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_nl.htm
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1412-Kaderrichtlijn-water.html?i=16-114
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1412-Kaderrichtlijn-water.html?i=16-114
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://www.seveso.be/nl/content/wetgeving
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Totstandkoming 
Deze internationale verkenning is in de afgelopen 
maanden voorbereid tijdens een creatief en  
inspirerend zoekproces waarbij een groot deel 
van het secretariaat betrokken is geweest. 
Internationale conferenties zijn bezocht, er is 
gesproken met collega’s in binnen- en buitenland, 
en informatie is geraadpleegd via internet. een 
eerste concept is gedeeld met een beperkt aantal 
externen die een eerste reactie hebben gegeven. 
De reacties waren positief en opbouwend. op 
basis van deze reacties zijn een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. 

Secretariaat
agneta andersson
anita Bruines
nicole van Buren
lianne Doeswijk
lianne van Duinen
Folmer de haan
hannah koutstaal
michiel ooms
yvette oostendorp
andré rodenburg
erik Schmieman
vincent Smit
Bart thorborg
Stefan vaupel kleijn
ton Wagenveld
tim zwanikken

Geraadpleegd extern 
pieter Boot, planbureau voor de leefomgeving
annemiek Canjels, provincie limburg
koen Carels, vlaamse Strategische adviesraad  
 voor de landbouw en visserij
arthur eijs, ministerie Ienm 
David evers, planbureau voor de leefomgeving
niek hazendonk, ministerie ez
nico hoogervoorst, planbureau voor de       
 leefomgeving
linda van houwelingen, ministerie Ienm
paul hofhuis, pv-Brussel
karel martens, ru
Derek martin, IFhp
karin robinet, Bfn, Duitsland
Jan verheeke, vlaamse mina-raad
aldert de vries, ministerie Bzk
Bert van Wee, tuD
maria Witmer, planbureau voor de leefomgeving
Wil zonneveld, tuD

BIJlage 2 

inhoudsopgave
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mei 2014

Ontwerp
2D3D, Den haag

Secretariaat Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
oranjebuitensingel 6
postbus 20906
2500 ex  Den haag
info@rli.nl
www.rli.nl

inhoudsopgave


