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De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is in februari 2012 ingesteld met de 

publicatie van de Wet instelling Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische 

adviescollege voor regering en parlement voor het brede domein van duurzame 

ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad is onafhankelijk 

en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Met een 

integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan 

de verdieping en verbreding van het politieke en maatschappelijke debat en aan de 

kwaliteit van de besluitvorming.

De raad werkt met een werkprogramma en wordt ondersteund door het 

Rli-secretariaat.
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Het jaar 2016 stond voor de Raad voor de leefom-

geving en infrastructuur (Rli) in het teken van veran-

dering en vernieuwing. Er zijn een nieuwe voorzitter 

en een nieuwe raad aangetreden en medio oktober 

is de raad verhuisd naar een vernieuwd pand aan de 

Bezuidenhoutseweg in Den Haag. 

De nieuwe voorzitter, Jan Jaap de Graeff, heeft op 1 

januari het stokje overgenomen van Henry Meijdam. 

Op 1 augustus 2016 heeft de Rli zijn eerste zittings-

periode afgesloten en een nieuwe raadsperiode - in 

een andere samenstelling - is gestart. De nieuwe raad 

heeft besloten om drie junior-raadsleden bij zijn werk-

zaamheden te betrekken. Op deze manier kunnen het 

perspectief en de ervaring van nieuwe generaties bij de 

advisering worden betrokken.

In juli is het advies ‘Mainports voorbij’ verschenen, 

waarin de Rli concludeert dat de mainports niet dé 

motoren van de Nederlandse economie vormen. 

Gepleit wordt voor integraal beleid voor de econo-

mische kerngebieden in ons land. In november is het 

advies ‘Verbindend landschap’ uitgebracht. In dit advies 

pleit de raad om het landschap leidend te maken bij het 

realiseren van urgente maatschappelijke opgaven en 

burgers daarbij te betrekken. Bij de totstandkoming van 

dit advies zijn voor de raad nieuwe werkwijzen gekozen. 

Zo zijn er twee gebiedsbijeenkomsten geweest waarop 

de raadsleden gesproken hebben met de bewoners van 

die gebieden over de waarden die ze verbinden aan het 

landschap waarin zij wonen. Ook heeft de raadscom-

missie teams van ontwerpbureaus en onderwijsinstel-

lingen gevraagdw hun visie op de toekomst van het 

Nederlandse landschap te geven. 

Daarnaast heeft de raad in de publicatie ‘Opgaven 

voor duurzame ontwikkeling’ de hoofdlijnen van de 

adviezen van de eerste raadsperiode samengevat. 

De raad beschrijft in deze publicatie vijf grote  

transformaties die met voorrang moeten worden 

opgepakt om de duurzame ontwikkeling van 

Nederland gestalte te geven. 

Tegen het eind van zijn eerste zittingstermijn heeft 

de raad een evaluatie laten uitvoeren van zijn 

werkzaamheden. De aanbevelingen uit deze evaluatie 

zijn gebruikt als startpunt voor de nieuwe raad. 

De nieuwe raad is in augustus enthousiast begonnen 

aan een aantal adviezen die in de loop van 2017 

worden uitgebracht. Met het nieuw te vormen kabinet 

zal worden gesproken over het werkprogramma voor 

de komende periode. 

ir. Jan Jaap de Graeff, 

voorzitter

dr. Ron Hillebrand, 

algemeen secretaris

VOORWOORD



5PRINT

1
OVER DE RLI

B30

BEZUIDENHOUTSEWEG



JAARVERSLAG 2016 6PRINT

IR. J.J. (JAN JAAP) DE GRAEFF 

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

 Toon video

IR. M. (MARJOLEIN) DEMMERS MBA

IR. A.G. (ANNEMIEKE) NIJHOF MBADRS. J. (JEROEN) KOK

M.W.B. (MART) LUBBENS.P. (SYBREN) BOSCH MSC

PROF. DR. L. (LORIKE) HAGDORN PROF. DR. P. (PIETER) HOOIMEIJER PROF. MR. N.S.J. (NIELS) KOEMAN

DRS. K.J. (KRIJN) POPPE DR J.C. (CO) VERDAAS

RAADSLEDEN

JUNIOR-RAADSLEDEN

I.Y.R. (INGRID) ODEGARD MSC

DRS. E. (ELLEN) PEPER
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https://www.youtube.com/watch?v=heMj9eREjG0
https://www.youtube.com/watch?v=Rstl1HPjdT4
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https://www.youtube.com/watch?v=m9FXNE9tIIg
https://www.youtube.com/watch?v=9CAaZ8iX7EA
https://www.youtube.com/watch?v=o2wgfnghdBE
https://www.youtube.com/watch?v=7us1sOvR1kE
http://www.rli.nl/raadsleden
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In 2016 heeft de overgang plaatsgevonden van de 

eerste naar de tweede zittingstermijn van de Rli. Dit 

heeft gevolgen gehad voor de samenstelling van de 

raad: een deel van de leden is herbenoemd en er is een 

aantal nieuwe leden benoemd. 

Nieuwe samenstelling van de raad

Voorzitter

Op 1 januari 2016 heeft de raad afscheid genomen van 

Henry Meijdam, die directeur van het Interprovinciaal 

Overleg is geworden. Jan Jaap de Graeff is benoemd 

tot waarnemend voorzitter tot het eind van de eerste 

zittingsperiode van de raad. In februari 2016 is Jan Jaap 

de Graeff door het kabinet benoemd tot voorzitter voor 

de tweede zittingsperiode van de raad.

Raadsleden

Op 31 juli heeft de raad afscheid genomen van Agnes 

van Ardenne-van der Hoeven, Eelco Dykstra, Léon 

Frissen, Marike van Lier Lels, Gerrit Meester en Wouter 

Vanstiphout. Er hebben in 2016 verschillende activi-

teiten plaatsgevonden die gerelateerd waren aan de 

afronding van de eerste zittingsperiode. Zo is deze 

eerste zittingsperiode van de Rli geëvalueerd door 

adviesbureau Berenschot (zie pagina 26) en heeft de 

raad de inhoudelijke balans van vier jaar adviseren 

opgemaakt in de slotpublicatie ‘Opgaven voor duur-

zame ontwikkeling; Hoofdlijnen uit vier jaar advisering 

door de raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ 

(zie pagina 17). Hierin identificeert de raad vijf grote 

transformaties die nodig zijn voor de duurzame ontwik-

keling van Nederland. 

De Rli bestaat sinds 1 augustus 2016 uit tien leden, 

inclusief de voorzitter. Uit een openbare wervingspro-

cedure heeft het kabinet vijf nieuwe leden geselecteerd. 

De leden zijn onafhankelijk en geselecteerd op basis 

van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. 

Ze komen uit kringen van het openbaar bestuur, het 

bedrijfsleven en de wetenschap. De tien raadsleden zijn 

benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 

vier jaar. 

Als nieuwe leden van de Rli zijn benoemd: Lorike 

Hagdorn, Jeroen Kok, Ellen Peper, Krijn Poppe en 

Co Verdaas. Voor een tweede termijn zijn benoemd: 

Marjolein Demmers, Pieter Hooimeijer, Jan Jaap de 

Graeff (voorzitter), Niels Koeman en Annemieke Nijhof.

Junior-raadsleden

Naast de tien raadsleden kent de Rli sinds de tweede 

zittingsperiode ook drie junior-raadsleden. Dit zijn 

Sybren Bosch, Mart Lubben en Ingrid Odegard. 

Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere 

generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-

raadsleden worden betrokken bij alle werkzaamheden 

van de raad.

Geassocieerde leden

In zijn eerste zittingsperiode heeft de Rli het model 

geïntroduceerd van een kleine kernraad en een grotere 

groep geassocieerde leden. Hierdoor kan een kleine 

kernraad toch voldoende kennis genereren om over het 

brede adviesdomein te adviseren. Veel van de geas-

socieerde leden hebben de afgelopen vier jaar meege-

werkt aan Rli-adviezen als commissielid, referent van 

de concepttekst, deelnemer aan expertbijeenkomsten 

of als geïnterviewde deskundige. In de eerste vierjaar-

lijkse evaluatie van de Rli constateerde Berenschot 

dat een aantal geassocieerde leden niet betrokken is 

geweest bij Rli-adviezen en zette vraagtekens bij de 

noodzaak van een vaste groep aan de raad verbonden 

deskundigen. De raad in de nieuwe samenstelling 

heeft daarom, na overleg met het kabinet, besloten 

om de aanstelling van de geassocieerde leden niet te 

verlengen. Om de benodigde kennis aan tafel te krijgen, 

benadert de raad per adviestraject in het vervolg 

telkens de meest geschikte deskundigen.



JAARVERSLAG 2016 8PRINT

Werkprogramma

De ambitie van de raad is om met zijn adviezen bij 

te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke 

problemen waarmee de rijksoverheid wordt gecon-

fronteerd. In 2016 is het werkprogramma voor 2017-

2018 voorbereid. Hierbij is gekozen voor een beperkt 

aantal adviezen omdat de eerste zittingsperiode van de 

raad in augustus 2016 eindigde. Er is voor gekozen de 

adviezen die de raad nog in portefeuille heeft vanuit 

het vorige werkprogramma, te agenderen. In het 

najaar van 2016 zijn door de nieuwe raad gesprekken 

gevoerd met bewindslieden over aanvulling van het 

werkprogramma voor 2017-2018. De aanvulling bevat 

de volgende onderwerpen: Herziening grondbeleid, 

en Voedselbeleid en Mobiliteit. Ook is besloten dat het 

thema ‘Versnelde toepassing van innovaties in de stad’, 

wordt toegespitst op de gezonde en leefbare stad. 

In februari 2017 wordt de actualisatie van het 

werkprogramma aan het parlement aangeboden. 
Financieel overzicht 2016 Begroting 2016 (x 1.000 euro) Realisatie 2016 (x 1.000 euro)

Personeelskosten 2.577 2.444

Vergoedingen raadsleden 514 423

Adviezen 776 635

Totaal Rli 3.867 3.502

Taak Rli
De Rli is een strategisch adviescollege voor regering en parle-

ment op het brede domein van de duurzame ontwikkeling van 

de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert 

gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De 

Rli houdt zich bezig met de (fysieke) beleidsterreinen van de 

Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Economische 

Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

De raad is op 10 februari 2012 bij wet ingesteld. De tweede 

zittingsperiode van de raad is van start gegaan op 1 augustus 

2016. De Rli adviseert regering en parlement over beleidsvraag-

stukken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, 

klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en 

vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infra-

structuur en externe veiligheid.

Werkwijze
De raad wil met zijn strategische adviezen een agenderende, 

richtinggevende en voedende bijdrage leveren aan maat-

schappelijke discussies en politieke oordeelsvorming en daar-

naast regering en parlement nieuwe handelingsperspectieven 

aanbieden. 

De raad doet dit door trends en ontwikkelingen te volgen en 

door maatschappelijke vraagstukken te signaleren en te agen-

deren. De adviezen zijn openbaar en komen in een open proces 

met adviesvragers en maatschappelijk betrokkenen tot stand. 

Het werkprogramma van de raad wordt vastgesteld door de 

ministers van IenM, EZ en voor Wonen en Rijksdienst (WR) en 

de staatssecretarissen van IenM en EZ.

Relatie met ministeries
Raad en secretariaat hebben regelmatig overleg met ambte-

naren van de relevante ministeries. Voor elk advies wordt rond 

de vaststelling van de startnotitie en voor het uitbrengen van 

het advies een gesprek gevoerd met de betreffende direc-

teur-generaal. De secretaris van de Rli neemt deel aan het 

Strategisch Directeuren Overleg van de Ministeries van IenM, 

BZK, EZ en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In dit 

overleg wordt regelmatig gesproken over de programmering 

en de adviezen van de raad.

Lees meer over het 
Werkprogramma 2017-2018 en de 
aanvulling op het werkprogramma

€

?
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WERKPROGRAMMA
2017 - 2018

http://www.rli.nl/node/2473
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Mainports voorbij 

Aanleiding

De Nederlandse economie heeft sterk geprofiteerd van 

de groei van Schiphol en de haven van Rotterdam. Het 

mainportconcept vormde een krachtig beeld voor de 

economische structuur van Nederland en het main-

portbeleid droeg bij aan het succes van Schiphol en 

de haven van Rotterdam. Verschillende ontwikke-

lingen veranderen de manier waarop Schiphol en de 

haven van Rotterdam bijdragen aan de Nederlandse 

economie. Deze ontwikkelingen zijn ook van invloed 

op wat Nederland nodig heeft om in de toekomst een 

aantrekkelijk en concurrerend land te blijven. Denk aan 

meer nadruk op het terugdringen van CO2-uitstoot, 

meer nadruk op waardenetwerken van hoogwaardige 

activiteiten, sterkere internationale concurrentie 

en aan technologische innovaties die een nieuwe 

economische structuur versterken.

Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige mainport-

beleid een goed antwoord is op de nieuwe uitda-

gingen die zich voordoen. Het kabinet heeft de raad 

daarom de volgende adviesvraag gesteld: Vraagt de 

toekomstige positie van Nederlandse mainports,  

mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om 

ander beleid? 

Kern van het advies

De legitimatie van het mainportbeleid heeft nog 

steeds een zware economische component: de main-

ports worden door diverse partijen, waaronder het 

Rijk, beschouwd als dé motoren van de Nederlandse 

economie. De raad concludeert echter dat de 

Rotterdamse haven en Schiphol niet dé motoren  

van de Nederlandse economie vormen. 

De onderlinge interactie en samenhang van de  

economische kerngebieden (zoals de Noordvleugel 

en de Zuidvleugel van de Randstad en de regio rond 

Eindhoven) en de haven van Rotterdam, de lucht-

haven Schiphol, het kenniscentrum rond Eindhoven 

en de digitale infrastructuur, zijn naar het oordeel van 

de raad belangrijker dan een focus op hun individuele 

bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. 

De raad adviseert daarom integraal beleid te voeren 

voor de economische kerngebieden om de concurren-

tiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland te 

versterken. Een integrale visie op de betekenis  

van economische kerngebieden voor het vestigings- 

klimaat leidt tot een bredere afweging van overheids-

investeringen, waardoor betere beleidskeuzes 

gemaakt kunnen worden. Overheidsbeleid dat zonder 

meer investeert in volumegroei van beide havens, 

past niet in integraal beleid. 

Versterken van het vestigingsklimaat gaat niet alleen 

om harde factoren zoals infrastructuur, maar ook om 

zachtere factoren zoals kunst, groene leefomgeving 

en sociale inclusiviteit. De raad vindt dat het recente 

bestuursakkoord over de Ruimtelijk-Economische 

Ontwikkelstrategie (REOS) hiervoor een goede basis 

vormt en daarom versterking verdient. 

Presentatie en nazorg

De raad heeft het advies ‘Mainports voorbij’ op 1 juli 

2016 aangeboden aan de ministers Kamp van EZ en 

Schultz van Haegen van IenM. Aansluitend aan de 

aanbieding vond er een discussie plaats met vier panel-

leden. Hierbij ontstond een levendig debat over de 

conclusies en aanbevelingen van de raad. Dit debat 

werd voortgezet op Twitter. Dit advies heeft (met in 

ieder geval 234 nieuwsberichten) veel media-aandacht 

gekregen. Het Financieele Dagblad opende zaterdag-

ochtend met drie pagina’s beschouwingen over dit 

advies. Ook andere kranten, zoals de Volkskrant en 

Telegraaf, hebben over het advies geschreven en in 

latere artikelen naar het advies verwezen. Er waren 

kort na de aanbieding twee live radio-interviews van 

raadsleden bij Radio Rijnmond en BNR. In het kader 

van honderd jaar Schiphol is raadslid Lorike Hagdorn 

in september 2016 geïnterviewd voor RTL Nieuws.
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Er zijn presentaties gegeven bij diverse directies van 

ministeries. De voorzitter van de raadscommissie, 

Marike van Lier Lels, zat in het panel bij een debat over 

de ‘Roadmap Next Economy’ van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag. In september 2016 is er een 

debatavond georganiseerd in Pakhuis de Zwijger over 

het advies ‘Mainports voorbij’.

Doorwerking

Op 5 oktober 2016 is de kabinetsreactie op dit advies 

aan de Tweede Kamer gezonden. In de Tweede Kamer 

zijn tijdens de begrotingsbehandelingen van de 

Ministeries van EZ en IenM diverse vragen gesteld over 

aanbevelingen in het advies, die niet in de kabinetsre-

actie werden behandeld. Zo constateerden verschei-

dende Kamerleden dat het kabinet de Brainportregio 

Eindhoven niet expliciet het predicaat mainport gaf. 

Er zijn daarop drie moties over de Brainportregio 

Eindhoven aangenomen. Dit leidde ook tot een 

volgende kamerbrief van minister Kamp van EZ over 

deze drie moties.

Er zijn in diverse provincies presentaties gegeven voor 

Gedeputeerde Staten of de directies strategie. Deze 

provincies zijn bezig met de ontwikkeling van een 

omgevingsvisie en gebruiken het advies ‘Mainports 

voorbij’ als een van hun inspiratiebronnen.

Dit is een advies waar veel landelijke en regionale 

media aandacht voor hebben gehad. In de lande-

lijke pers verschenen het afgelopen halfjaar 47 arti-

kelen over het advies. Vooral het Eindhovens Dagblad 

besteedde veel aandacht aan het advies. Ook op sociale 

media had het advies met bijna zevenhonderd tweets 

een grote impact. Het door de raad beoogde debat is 

daarmee zeker op gang gebracht. In december 2016 

was het advies ‘Mainports voorbij’ aanleiding voor een 

discussie in de Vlaamse krant ‘De Standaard’ over de 

haven van Antwerpen.

Lees meer over het advies 
‘Mainports voorbij’

JULI 2016

MAINPORTS 
VOORBIJ

http://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/mainports-voorbij


JAARVERSLAG 2016 12PRINT

Verbindend landschap

Aanleiding

De opgaven die voortvloeien uit de energietransitie, de 

klimaatadaptatie en de transformatie van het landelijk 

gebied zullen het landschap ingrijpend veranderen. De 

raad gaat in het advies ‘Verbindend landschap’ in op 

de vraag of en hoe de verandering van het landschap 

als gevolg van deze transities door de overheid kan en 

moet worden begeleid, gelet op haar publieke verant-

woordelijkheid om ze te realiseren. 

Een advies over landschap, inclusief het verkennen van 

de toekomst, resulteerde in een creatief proces met 

inbreng van diverse partijen. De raad bekeek in twee 

gebiedssessies (in het Westland en in De Ronde Venen) 

met bewoners het veranderende landschap over een 

lange tijdshorizon (1950 tot 2070). In aanvulling op de 

bijeenkomsten met bewoners heeft de raad onderwijs-

instellingen en ontwerpbureaus uitgenodigd om hun 

visie op toekomstige veranderingen in het landschap te 

geven.

Kern van het advies

De raad hanteert in dit advies een brede benadering 

van het begrip landschap om recht te doen aan de 

verschillende betekenissen die landschap voor een 

ieder heeft. Het is de verbindende schakel tussen 

verleden, heden en toekomst en tussen verschillende 

sectorale beleidsopgaven die hun plek zoeken in de 

Nederlandse ruimte. Landschap is dan ook meer dan 

een sectoraal belang waarbij behoud en bescherming 

van het bestaande voorop staan. Het Nederlandse 

landschap verandert voortdurend onder invloed van 

nieuwe gebruiken en veranderende natuurlijke omstan-

digheden. Liefdevolle begeleiding van die verande-

ring is van belang om de kwaliteit van het landschap 

te behouden en verder te ontwikkelen. Het behoeft 

echter wel inbreng van professionals én van bewoners 

en bezoekers om het landschap in de volle breedte te 

kunnen beschouwen. 

De raad concludeert dat de noodzakelijke en urgente 

duurzaamheidstransities kansen bieden voor een waar-

devolle ontwikkeling van het landschap, en omgekeerd 

dat waarde toevoegen aan het landschap een voor-

waarde is voor het welslagen van die transities. Vooral 

de energietransitie, de klimaatadaptatie en de trans-

formatie van het landelijk gebied zullen het landschap 

ingrijpend veranderen. Bewoners hechten aan hun 

landschap en het realiseren van genoemde opgaven 

lukt alleen als dat gebeurt in een intensieve maatschap-

pelijke dialoog waarin de verbetering van de kwaliteit 

van het landschap centraal staat. 

De raad bepleit in zijn advies het landschap leidend 

te maken bij het realiseren van urgente maatschap-

pelijke opgaven en burgers daarbij te betrekken. Het 

realiseren van duurzaamheidstransities vergt de inzet 

van vele partijen, van overheden tot private partijen en 

van netbeheerders tot terreinbeherende organisaties. 

Of het nu gaat om de bouw van een windmolenpark of 

verduurzaming in de landbouw, dergelijke ontwikke-

lingen veranderen het landschap en dienen zorgvuldig 

gerealiseerd te worden. De raad adviseert daarom alle 

relevante partijen om bij ruimtelijke ingrepen drie kern-

punten te hanteren: benut de duurzaamheidstransities 

om waardevol landschap te creëren, verken de 

betekenis en de waarden van het landschap in een 

open gesprek met bewoners en bezoekers, en maak 

gebruik van een ontwerpende benadering bij de ruimte-

lijke vertaling van transitie-opgaven. 

Presentatie en nazorg

Op 8 november 2016 is het advies aangeboden aan de 

minister van IenM vanwege haar verantwoordelijkheid 

voor het nieuwe omgevingsbeleid en aan de staats-

secretaris van EZ vanwege zijn rol bij de gezamenlijke 

landschapsvisie van Rijk en van provincies. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door circa honderd 

personen, een mix van professioneel geïnteresseerden, 
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bestuurders vanuit provincies, personen die betrokken 

waren bij de gebiedsessies en bij de challenge en 

vertegenwoordigers van de pers. Peter Heij (direc-

teur-generaal Ruimte en Water) nam namens de 

minister van IenM het advies in ontvangst. Wieke Tas 

(directie Natuur en Biodiversiteit) deed dit namens de 

staatssecretaris van EZ. Beiden gaven een bijzonder 

positieve reactie op de hoofdlijnen van het advies. 

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke 

Leefomgeving, en Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde 

provincie Gelderland en voorzitter bestuurlijke advies-

commissie Vitaal Platteland van het IPO, gaven op 

verzoek van de raad ook een reactie op het advies. 

Berno Strootman was positief over de centrale bood-

schap van het advies om landschap als integratiekader 

te hanteren en om burgers intensief te betrekken, maar 

benadrukte daarbij dat hijzelf negatieve effecten voor 

het landschap verwacht door de ruimtelijke conse-

quenties van de energietransitie. Jan Jacob van Dijk 

onderschreef het belang om landschap op de bestuur-

lijke agenda’s te zetten, te verbinden aan de grote duur-

zaamheidsopgaven en hierover in gesprek te gaan met 

bewoners. 

Over het advies ‘Verbindend landschap’ verschenen 

dertig nieuwsberichten, waaronder interviews met 

raadsleden in Nieuwe Oogst, Trouw, Volkskrant en 

Binnenlands Bestuur. Er was met name aandacht 

voor het advies in ‘groene media’ als Boerderij, 

Natuurmonumenten, AgriHolland, Vroege Vogels, 

Landschappen, en Tuin en Landschap. Berichten op 

Infrasite, in FluxEnergie, NRIT, ROmagazine, Stadszaken 

en Omgevingsweb lieten zien dat het advies ook breder 

is opgepakt. Met 485 twitterberichten deed dit advies 

het goed op social media. De toon van de berichten is 

positief, al worden er soms kanttekeningen gezet bij de 

haalbaarheid van de aanpak bij de energietransitie. 

De Rli heeft verschillende verzoeken gekregen om het 

advies te presenteren, onder andere van provincies, 

IPO, Ministerie van EZ, Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en Staatsbosbeheer. 

Doorwerking

De kabinetsreactie op het advies wordt door drie 

ministeries (EZ, IenM en OCW) gezamenlijk voorbereid. 

Binnen de provincies (onder andere Overijssel 

en Gelderland) en ook in de bestuurlijke advies-

commissie Vitaal Platteland (IPO) wordt het advies 

betrokken bij de gesprekken over een bod van de 

provincies voor de Nationale Omgevingsvisie, de 

eigen provinciale Omgevingsvisies en sectorplannen. 

De hoofdboodschap van het advies is een belangrijke 

bouwsteen voor een strategisch samenwerkings-

verband in de provincie Brabant (BrabantKennis) bij 

het denken over de energietransitie. Daarin wordt 

de impact van duurzame energie op het Brabantse 

landschap centraal gezet onder verwijzing naar het 

Rli-advies.

Bekijk de video met een korte introductie op het advies 

Lees meer over het advies 
‘Verbindend landschap’ 

http://www.rli.nl/publicaties/2016/advies/verbindend-landschap
http://www.rli.nl/video/annemieke-nijhof-raadslid-rli-introduceert-het-advies-verbindend-landschap
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Overwegingen bij het voorontwerp 
voor klimaatwet

Publicatie naar aanleiding van het advies 

‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame 

energievoorziening in 2050’

Aanleiding

In januari 2016 adviseerde de Rli de heren Klaver en 

Samsom over hun voorontwerp Klimaatwet, nadat zij 

ons daarom hadden verzocht. Dit verzoek was onder-

deel van een breder opgezette maatschappelijke 

consultatie. De raad heeft de brief gezonden aan de 

betreffende fractievoorzitters, met een kopie aan de 

minister van EZ, de staatssecretaris van IenM, en de 

voorzitter van de Tweede Kamer.

Kern van de reactie

De reactie van de Rli is mede ingegeven door het ener-

gieadvies van de raad (‘Rijk zonder CO2: naar een duur-

zame energievoorziening in 2050’) en de brief vat dat 

advies kort samen. Ook gaat de reactie van de Rli kort 

in op het akkoord van Parijs en hoe dit van invloed is 

op het energieadvies en op een mogelijke klimaatwet. 

De raad is van mening dat zijn aanbevelingen in het 

advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energie-

voorziening in 2050’ ook na het akkoord van Parijs hun 

betekenis niet verloren hebben.

Vervolgens reflecteert de Rli op de voorgestelde 

klimaatwet. Belangrijkste opmerkingen daarbij 

betreffen de enkelvoudige CO2-doelstelling die de 

Rli kiest, in tegenstelling tot het voorontwerp van 

de Klimaatwet, en de definitie voor volledig duur-

zame energie die de Rli hanteert. Daarnaast komt het 

uitgangspunt van de Rli aan de orde dat de energie-

vraag voortkomt uit vier fundamentele maatschap-

pelijke behoeften aan energie. Een aanvliegroute die 

bepalend is voor het maatschappelijke debat over 

energie dat moet gaan plaatsvinden, terwijl het voor-

ontwerp lijkt te kiezen voor een aanpak langs sectoren 

en voor een sturing langs ministeries. De raad plaatst 

ten slotte enkele aanvullende overwegingen bij de 

uitwerking van een klimaatwet. Ten eerste beveelt de 

raad aan aandacht te besteden aan de nadere uitwer-

king van het wettelijk instrumentarium en het beoor-

delingskader bij de uitvoering van de Klimaatwet. Ten 

tweede wijst de Rli op de rol van mededinging bij het 

maken van afspraken tussen bedrijven. Lees meer over het advies ‘Rijk 
zonder CO2: naar een duurzame 
energievoorziening in 2050’

Lees de brief ‘Overwegingen bij het voorontwerp 
voor klimaatwet’ 

http://www.rli.nl/sites/default/files/energiebrief_aan_de_fractievoorzitters_tweede_kamer_groenlinks_en_pvda_1.pdf
http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/rijk-zonder-co2-naar-een-duurzame-energievoorziening-in-2050
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Notitie Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving

Opgaven voor duurzame ontwikkeling: 

Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

International Scan 2016. 

Emerging issues in an international context 

(publicatie van het secretariaat)



JAARVERSLAG 2016 16PRINT

Notitie Systeemverantwoordelijkheid 
in de fysieke leefomgeving

Aanleiding

Het begrip systeemverantwoordelijkheid krijgt de 

laatste jaren steeds meer aandacht in politieke, bestuur-

lijke en beleidswetenschappelijke discussies. De ‘Notitie 

Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefom-

geving’ is door de Rli opgesteld als bijdrage aan een 

samenwerking van adviesraden (gecoördineerd door 

de Raad voor het openbaar bestuur) ter analyse en 

duiding van dit begrip. 

Door processen van decentralisatie, vermaatschappelij-

king, verzakelijking, deregulering en de overdracht van 

verantwoordelijkheden aan de Europese Unie is minder 

duidelijk wat de verantwoordelijkheid van het Rijk nog 

inhoudt. Waar houdt de verantwoordelijkheid van het 

Rijk op en waar begint de verantwoordelijkheid van 

andere partijen? In de discussies hierover wordt steeds 

vaker het begrip systeemverantwoordelijkheid gebruikt.

Kern van de verkenning

Systeemverantwoordelijkheid is een bestuurlijk begrip 

dat staat voor het verdelen en afbakenen van verant-

woordelijkheden tussen bestuurslagen onderling en 

tussen overheid en samenleving. In de adviezen van de 

Rli wordt gesteld dat de systeemverantwoordelijke de 

spelregels van onderlinge verhoudingen bepaalt door 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe te delen 

en door te zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen. 

De eindverantwoordelijken of direct verantwoordelijken 

hebben vervolgens de ruimte om binnen de mogelijk-

heden van de spelregels zelf te handelen. 

De raad benoemt vier aandachtspunten voor een 

discussie over het gebruik en de betekenis van dit begrip. 

1.  Het begrip systeemverantwoordelijkheid is in de

verschillende beleidsvelden in het fysieke domein niet

helder afgebakend. De Rli pleit in zijn adviezen voor

het formuleren van een goed doordachte en consis-

tente invulling van het begrip systeemverantwoorde-

lijkheid. Uiteenlopende interpretaties daarvan vormen

volgens de raad namelijk een risico in de afstemming

tussen de verschillende bestuursniveaus.

2.  De Rli is in zijn adviezen een voorstander van de inge-

zette decentralisatie in het domein van de fysieke

leefomgeving en van het betrekken van de ‘energieke

samenleving’ bij het beleid voor de fysieke leefom-

geving, maar waarschuwt ook voor te veel vrijheid

voor decentrale overheden, marktpartijen en burgers.

Een veiligheidsklep, waardoor ingrijpen van het Rijk

mogelijk is, blijft volgens de Rli noodzakelijk, zeker

als essentiële kwaliteiten van de leefomgeving in het 

geding zijn. 

3.  Volgens de Rli kan de minister altijd worden aange-

sproken op de werking van het systeem, maar dat

maakt de minister niet verantwoordelijk voor de

besluiten die genomen worden door anderen.

4.  De raad heeft drie terugkerende zorgen die een relatie

hebben met systeemverantwoordelijkheid. Het gaat

om de moeite die het Rijk heeft met het toestaan van

regionale variëteit, de problematiek van het ‘regionale

gat’ in de besluitvorming (waar vaak samenhangende

besluiten over de fysieke omgeving aan de orde zijn,

denk aan wonen, werken, bereikbaarheid en derge-

lijke) en de decentralisatieoperaties zonder overdracht

van bijbehorende financiën.

Nazorg en doorwerking

De Raad voor het openbaar bestuur heeft de verken-

ning gebruikt als bouwsteen voor zijn in november 

2016 uitgebrachte advies ‘De bestuurlijke verantwoor-

delijkheid voor systemen’. 

Lees meer over de ‘Notitie 
Systeemverantwoordelijkheid 
in de fysieke leefomgeving’

NOTITIE 
SYSTEEMVERANTWOORDELIJKHEID 
IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING
MEI 2016

http://raadvoordeleefomgeving.nl/publicaties/2016/publicatie/notitie-systeemverantwoordelijkheid-in-de-fysieke-leefomgeving
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Opgaven voor duurzame ontwikkeling: 
Hoofdlijnen uit vier jaar advisering 
door de Raad voor de leefomgeving 
en infrastructuur

Aanleiding

Bij de raad ontstond na vier jaar advisering de 

behoefte om naast een procesevaluatie (zie pagina 26) 

ook inhoudelijk de balans op te maken. Kern van de 

adviezen is de belangrijke maatschappelijke verande-

ring die noodzakelijk is om tot een duurzame samenle-

ving te komen. In de publicatie met de hoofdlijnen heeft 

de raad zijn aanbevelingen gebundeld tot vijf transities. 

Kern van de publicatie

De publicatie identificeert vijf grote transformaties die 

nodig zijn voor duurzame ontwikkeling van Nederland. 

De raad presenteert daarbij zijn aanbevelingen om 

deze grote maatschappelijke uitdagingen in de fysieke 

leefomgeving succesvol te kunnen aanpakken. Voor 

deze publicatie is gebruikgemaakt van adviesrapporten 

uit de eerste zittingsperiode. 

De vijf noodzakelijke transformaties zijn: 

• De transitie naar een circulaire economie;

• De energietransitie;

• De verduurzaming van het landelijk gebied door

verduurzaming van de land- en tuinbouw en door

meer ruimte voor natuur;

• Het ontwikkelen van de agglomeratiekracht van

stedelijke regio’s;

• De transformatie van vastgoed in de stad.

Sturing door de overheid is nodig om deze transforma-

ties te realiseren. Echter, mede door decentralisatie is 

het Rijk niet in alle gevallen de uiteindelijke beslisser. 

Ook de positie van overheden ten opzichte van elkaar 

en ten opzichte van de samenleving verandert. Dit 

vraagt om een andere rolopvatting van overheden en 

om een andere omgang met verantwoordelijkheden 

dan tot nu toe gebruikelijk. 

Enkele principes die aan die verandering kunnen 

bijdragen, zijn naar het oordeel van de raad de 

volgende:

• Het speelveld en de spelers moeten primair worden

bepaald door de inhoudelijke opgave;

• Vroegtijdige dialoog met en betrokkenheid van de

samenleving zijn belangrijker dan (de illusie van)

rechtszekerheid;

• Goed doordacht transitiemanagement is onmisbaar.

Presentatie en doorwerking

De publicatie is breed (elektronisch) verspreid. De publi-

catie vormde voor het Overleg Infrastructuur en Milieu 

(OIM) de input voor een grote netwerkbijeenkomst 

in het najaar van 2016 waarin door de deelnemers is 

gewerkt aan de samenstelling van een ‘transitiepakket’ 

voor het nieuwe kabinet. De vijf opgaven voor duur-

zame ontwikkeling zoals geformuleerd door de Rli, 

stonden hierin centraal.

Lees meer over de publicatie ‘Opgaven 
voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen 
uit vier jaar advisering door de Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur’ 

http://www.rli.nl/publicaties/2016/publicatie/opgaven-voor-duurzame-ontwikkeling-hoofdlijnen-uit-vier-jaar-advisering-door-de-raad-voor-de
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International Scan 2016. Emerging 
issues in an international context 
(publicatie van het secretariaat)

Aanleiding

De European Environment and Sustainable Development 

Advisory Councils (EEAC) heeft het Rli-secretariaat in 

2016 gevraagd om een actueel overzicht op te stellen 

van internationale ontwikkelingen en beleidsvorming op 

het brede terrein van duurzame ontwikkeling, klimaat- 

en milieubeleid, en infrastructuur. Dat overzicht kan 

bijdragen aan de agendavorming binnen het EEAC-

netwerk. De EEAC heeft in het verleden onder de naam 

‘Forward Looking Paper’ jaarlijks internationale verken-

ningen verricht, en het Rli-secretariaat heeft in 2014 

ook een Internationale verkenning voor de EEAC opge-

steld. In deze traditie heeft het Rli-secretariaat samen 

met collega’s van andere Europese adviesraden in 2016 

opnieuw een internationale verkenning van relevante 

Europese en mondiale beleidsontwikkelingen verricht. 

Kern van de publicatie

De ‘International Scan 2016. Emerging issues in an inter-

national context’ besteedt aandacht aan een aantal speci-

fieke beleidsterreinen, zoals klimaat en energie, milieu 

en water, voedsel en landbouw, groene encirculaire 

economie en transport en mobiliteit, en geeft per beleid-

sterrein de uitdagingen en opkomende vraagstukken bij 

de implementatie van de globale doelen ervan. 

De verkenning geeft een compact en toegankelijk over-

zicht van de snel veranderende en turbulente internatio-

nale en Europese arena. De implementatie van de ‘2030 

Agenda voor duurzame ontwikkeling’ met de zeventien 

duurzaamheidsdoelen en het klimaatakkoord uit 2015, 

dagen overheden, de private sector en de samenleving 

uit om nieuwe allianties en partnerschappen te vormen. 

Tegelijkertijd zorgen deze globale doelen voor nieuwe 

vragen over institutionele vormgeving, over de rol van 

VN-instellingen en over de (mede)verantwoordelijk-

heid van relevante actoren. De verkenning maakt verder 

duidelijk dat er binnen de onderscheiden beleidsvelden 

gezocht is naar aansluiting op de globale agenda, en 

maakt ook weeffouten in de bestaande institutionele 

vormgeving en perverse prikkels van het beleid zicht-

baar. De vraag naar een beter functionerende interface 

tussen wetenschap-beleid-samenleving loopt als een 

rode draad door de verkenning. Een vraag waar de 

EEAC-raden zich uiteraard door aangesproken voelen. 

Presentatie en doorwerking

De ‘International Scan 2016. Emerging issues in an inter-

national context’ blijkt vanwege de wijze van analyseren 

inspirerend voor instellingen en personen die bezig 

zijn met de interface tussen kennis, beleid en samen-

leving. De verkenning werd gepresenteerd tijdens de 

EEAC jaarconferentie op 20-21 oktober 2016. De publi-

catie is beschikbaar op de Rli- en EEAC-website en is in 

totaal vanuit deze websites ongeveer 550 keer gedown-

load. Daarnaast hebben collega’s van de veertien EEAC 

adviesraden de publicatie binnen hun eigen gremia 

benut en verspreid, en zijn sociale media gebruikt bij het 

bekendmaken van de publicatie.

Vier adviesraden van de Benelux, onder regie van de 

Rli, ontvingen in het najaar van 2016 het verzoek om de 

25ste EEAC jaarconferentie te organiseren met als thema 

‘Towards the 2030 Agenda and beyond: European coope-

ration within a new citizens–science–policy interface’. Dit 

thema vloeit rechtstreeks voort uit de ‘International Scan 

2016. Emerging issues in an international context’ van de 

Rli. De werkprogramma’s van de vijf EEAC werkgroepen 

(duurzame ontwikkeling, circulaire economie, klimaat 

& energie, marien milieu en zoetwater) voor 2017 zijn 

eveneens gebaseerd op deze publicatie.

Lees meer over ‘International 
Scan 2016. Emerging issues in 
an international context’

http://www.rli.nl/publicaties/2016/publicatie/international-scan-2016
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In de evaluatie die Berenschot heeft uitgevoerd van 

de eerste zittingsperiode van de Rli, staat de aanbe-

veling om meer aandacht te besteden aan de nazorg 

van uitgebrachte adviezen. In hoofdstuk 3 is een over-

zicht opgenomen van de activiteiten die door raad 

en secretariaat zijn ontplooid om de nazorg van de 

verschillende adviezen gestalte te geven. Het is een 

scala aan activiteiten, zoals input voor expertmeetings, 

schrijven van artikelen en inhoudelijke toelichting op 

de adviezen. Zoals hieronder blijkt, heeft de advisering 

uit 2015 en eerdere jaren ook in 2016 nog aantoonbaar 

aandacht gekregen in maatschappelijke discussies en 

in het landelijke en decentrale beleid.

Vernieuwing Omgevingsrecht: maak de 

ambities waar

Uitgebracht december 2015

Op 27 januari 2016 heeft de voorzitter van de 

commissie, Niels Koeman, het advies gepresenteerd in 

een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De raad vraagt in zijn advies ‘Vernieuwing 

Omgevingsrecht: maak de ambities waar’ aandacht 

voor de intenties van de stelselherziening en de 

gewenste vernieuwingen. Of de ambities worden waar-

gemaakt, is sterk afhankelijk van de nieuwe regels en 

instrumenten waaraan nu gewerkt wordt: de nationale 

omgevingsvisie en Algemene Maatregelen van Bestuur 

(AMvB’s). Doel van de stelselherziening is de besluit-

vorming over ruimtelijke projecten te vereenvoudigen. 

Of dat doel wordt bereikt is nog onzeker, concludeert de 

raad in dit advies. De raad pleit ervoor om in de uitwer-

king van de Omgevingswet gemeenten meer ruimte 

te geven voor een brede afweging van ruimtelijke 

plannen. De raad vraagt bovendien extra aandacht voor 

de positie van de burger. De minister van IenM heeft in 

een bijlage bij een brief van 1 juli 2016 (nummer 33 118) 

aan de Tweede Kamer over het Omgevingsrecht gere-

ageerd op de adviezen van de Rli over de vier AMvB’s. 

De reactie is positief constructief en de minister geeft 

in de betreffende bijlage aan hoe met de adviezen en 

aanbevelingen van de Rli is omgegaan.

Lees meer over het advies 
‘Vernieuwing omgevingsrecht: 
maak de ambities waar’ 

Debat over IenM kennisvragen 2030 – Kansen 

en risico’s voor ambities infrastructuur en 

milieu

Uitgebracht december 2015

In november 2015 heeft de Rli op verzoek van de 

directie Kennis, Innovatie en Strategie van het 

Ministerie van IenM een expertmeeting georganiseerd 

rond de vraag: “Welke kansen en risico’s zijn er in de 

kennisontwikkeling die nodig is voor IenM om zijn 

ambitieuze doelen voor 2030 te helpen realiseren en 

hoe kan IenM die kansen en risico’s oppakken?” Experts 

uit het kennisnetwerk van het ministerie hebben hier-

over van gedachten gewisseld onder leiding van 

raadslid Annemieke Nijhof. De aanwezigen consta-

teerden dat zich ontwikkelingen voordoen die ‘dunne 

plekken’ in de door het Ministerie van IenM benodigde 

kennisontwikkeling kunnen veroorzaken. Denk aan 

ontwikkelingen als de steeds sterkere focus op korte-

termijnproblemen, verschuivingen in beschikbare 

middelen en het onder druk staan van de aanwezige 

kennis binnen het ministerie door de taakstellingen en 

werkdruk. 

In juni 2016 publiceerde het Ministerie van IenM de 

nota ‘Kennis in het hart van beleid - Kennisbeleid 2016-

2020’. Volgens deze nota “leest het verslag van de 

expertmeeting als een stresstest light en laat bijvoor-

beeld zien dat de kennisinfrastructuur voor circu-

laire economie nog beter ontwikkeld kan worden in 

Nederland”. In de nota is een van de vier actielijnen 

direct gebaseerd op input uit de expertmeeting: een 

tweejaarlijkse stresstest van de kennisinfrastructuur 

van het Ministerie van IenM, waarin vragen aan de orde 

http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/vernieuwing-omgevingsrecht-maak-de-ambities-waar
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komen als: welke kennis is belangrijk voor de IenM-

terreinen, is die kennis aanwezig buiten het ministerie, 

waar wordt kennis dun?

Rijk zonder CO2: naar een duurzame 

energievoorziening in 2050

Uitgebracht september 2015

Het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame ener-

gievoorziening in 2050’ werkt door in een aantal 

beleidsdocumenten van de minister van EZ waarvan 

de ‘Energieagenda - Naar een CO2-arme energie-

voorziening’ (december 2016) de laatste is. De 

Energieagenda geeft invulling aan de langetermijn-

doelstellingen voor de periode na het Energieakkoord 

(dat loopt tot 2023) tot 2050. Aan de basis van deze 

Energieagenda staat het advies ‘Rijk zonder CO2’. 

Dat advies was ook input voor het Energierapport 

(Ministerie van EZ) van begin 2016 waarin een visie 

en een doel voor de energievoorziening in 2050 gefor-

muleerd zijn. Op basis van dat Energierapport is in 

de eerste helft van 2016 de Energiedialoog (georga-

niseerd door de ministeries van EZ, IenM en BZK) 

gevoerd met bedrijven, burgers en organisaties over 

de vraag hoe het beste een invulling met draagvlak 

gegeven kan worden aan de visie en aan het bereiken 

van de doelen. In de Energieagenda zijn onder meer 

inzichten uit het Rli-advies, het Energierapport en uit 

de Energiedialoog opgenomen. De voorgenomen 

beleidsaanpak is gestructureerd langs de vier ener-

giebehoeften en -functionaliteiten die zijn geïntrodu-

ceerd in ‘Rijk zonder CO2’. Voor elke functionaliteit 

zijn transitieroutes met bijbehorende beleidsvoor-

stellen geformuleerd en worden de transitieroutes 

verder uitgewerkt. In enkele bijeenkomsten van 

de Energiedialoog heeft de Rli bijgedragen aan de 

discussies.

Lees meer over het advies 
‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame 
energievoorziening in 2050’

SEPTEMBER 2015

NAAR EEN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING 
IN 2050

RIJK ZONDER CO2 

Ruimte voor de regio in Europees beleid

Uitgebracht september 2015

Het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ 

laat zien hoe het abstracte Europese beleid wordt 

omgezet in concreet beleid in de regio. De Rli is 

van mening dat overheden en maatschappelijke 

spelers op verschillende niveaus effectiever moeten 

samenwerken. Alleen dan kan tijdig de Europese 

beleidsontwikkeling worden beïnvloed en kan de speel-

ruimte worden benut waarbinnen Europese beleid-

sambities effectief verbonden kunnen worden met 

regionale vraagstukken.

Op 17 februari 2016 heeft het Platform Europa van de 

Provinciale Staten van Friesland gediscussieerd over dit 

advies. Namens de Rli was Léon Frissen aanwezig om 

een toelichting op het advies te geven. Net als tijdens 

de workshop over het advies bij het IPO-jaarcongres 

in 2015, werd ook in Friesland duidelijk dat het voor 

de leden van Provinciale Staten een eyeopener was: 

hoe het werkt en waar en wanneer je invloed uit kunt 

oefenen op de totstandkoming van de regelgeving in 

Europa.

Wonen in verandering, over flexibilisering 

en regionalisering in het woonbeleid 

Uitgebracht juni 2015 

In het advies ‘Wonen in verandering, over flexibiliteit 

en regionalisering in het woonbeleid’ concludeert de 

raad dat in reactie op de veranderende samenleving 

het woonbeleid flexibeler moet worden, waardoor het 

Lees meer over het advies ‘Ruimte 
voor de regio in Europees beleid’

SEPTEMBER 2015

RUIMTE VOOR DE 
REGIO IN EUROPEES 
BELEID

Lees meer over ‘Debat over IenM kennisvragen 2030 – 
Kansen en risico’s voor ambities infrastructuur en milieu’

http://www.rli.nl/publicaties/2015/publicatie/debat-ienm-kennisvragen-2030-kansen-en-risicos-voor-ambities-infrastructuur-en-milieu
http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/rijk-zonder-co2-naar-een-duurzame-energievoorziening-in-2050
http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/ruimte-voor-de-regio-in-europees-beleid
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beter aansluit op de huidige en toekomstige vraag 

vanuit de maatschappij. Het gaat om flexibiliteit tussen 

huur en koop, om maatwerk voor verschillen tussen 

regio’s, flexibiliteit in gebruik van ruimte en gebouwen 

en om het toewerken naar een eigendomsneutraal 

woonbeleid. 

In maart 2016 heeft de Rli gesproken over de relatie 

tussen het manifest Wonen 4.0 en het advies ‘Wonen 

in verandering, over flexibiliteit en regionalisering in 

het woonbeleid’ met de initiatiefnemers van Wonen 

4.0. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van Aedes, 

Vereniging Eigen Huis, Woonbond en NVM.

Lees meer over het advies ‘Wonen in 
verandering, over flexibilisering 
en regionalisering in het woonbeleid’

Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Uitgebracht juni 2015

In het advies ‘Circulaire economie: van wens naar 

uitvoering’ stelt de Rli dat een kabinetsbrede aanpak 

meer samenhang kan aanbrengen in de grote inspan-

ningen die op dit moment al op diverse plaatsen 

worden geleverd om de economie circulair te maken. 

Dit advies biedt Rijk en decentrale overheden een 

systematiek hoe de circulaire economie gezamenlijk 

aan te pakken, waarbij eigen kracht én samenhang 

centraal staan. 

Op 14 september 2016 hebben staatssecretaris Dijksma 

(IenM) en minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer in een 

brief geïnformeerd over het rijksbrede programma 

‘Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050’.  

Het kabinet heeft daarin het Rli-advies ‘Circulaire 

economie: van wens naar uitvoering’ krachtig opgepakt. 

De systematiek van de gepresenteerde kabinetsbrede 

aanpak is in lijn met de aanbevelingen uit het Rli-advies. 

De kabinetsreactie is mede een reactie op het SER-advies 

‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te 

verliezen’, dat op 24 juni 2016 is gepubliceerd. Het 

Rli-advies fungeerde als een belangrijke bouwsteen voor 

dit advies. De Rli was waarnemer bij de SER tijdens het 

adviestraject en is dat ook in het vervolgtraject. 

Naar aanleiding van het advies stelde de Rli in 2016 

drie aanvullende publicaties op:

• Publieksvriendelijke flyer, waarin het begrip circulaire

economie en het advies in tekeningen uiteen wordt

gezet. Deze flyer is en wordt veel gebruikt bij

bijeenkomsten over circulaire economie;

• Schriftelijke input voor de hoorzitting ‘Making

the circular economy happen’ op 28 januari 2016

(zie paragraaf Internationaal in dit jaarverslag);

• Artikel ‘Towards a Circular Economy: The Role

of Dutch Logistics Industries and Governments’

in het internationale wetenschappelijk tijdschrift

‘Sustainability’.

De Rli is voorzitter van de internationale werkgroep 

circulaire economie van het EEAC-netwerk (zie para-

graaf Internationaal in dit jaarverslag). Ook heeft de 

Rli in 2016 input geleverd voor diverse bijeenkomsten 

die door anderen of door de Rli zijn georganiseerd 

over de circulaire economie (zoals IPO, VNG, NVRD, 

Brabantsedag).

Lees meer over het advies ‘Circulaire 
economie: van wens naar uitvoering’

Bekijk de flyer met een korte uitleg over het advies

Lees de input voor de Europees Economisch 
en Sociaal Comité (EESC) hoorzitting 

Lees het artikel ‘Towards a Circular Economy’

http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/wonen-in-verandering-over-flexibilisering-en-regionalisering-in-het-woonbeleid
http://www.rli.nl/publicaties/2015/advies/circulaire-economie-van-wens-naar-uitvoering
http://www.rli.nl/sites/default/files/flyer_bij_advies_circulaire_economie_nl_pdfa.pdf
http://www.rli.nl/sites/default/files/reactie_op_europese_circulaire_economiepakket_eesc.pdf
http://www.rli.nl/sites/default/files/artikel_in_sustainability_towards_a_circular_economy_8_july_2016.pdf
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Verkenning technologische innovaties 

in de leefomgeving

Uitgebracht in januari 2015 

In deze verkenning constateert de raad dat technologi-

sche innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en dat 

ze bovendien steeds meer met elkaar zijn verweven.  De 

raad ziet een taak voor de overheid om eerder en ook 

breder maatschappelijk debatten te organiseren over 

de impact van innovaties op onze waarden.

In oktober 2016 is in de serie ‘Stedelijke innovatie door 

technologie’ de MOOC (Massive Open Online Course) 

‘Urgentie, waarden en afwegingen’ verschenen. Hierin 

vertelt de voorzitter van de commissie ‘Technologische 

innovaties’ van de Rli, Agnes van Ardenne, over drie 

urgente beleidsvragen bij technologische innovaties: 

wat is de impact van technologische innovaties op onze 

stedelijke omgeving, welke waardendiscussies roept 

dit op en hoe kan de overheid sneller haar adaptief 

vermogen vergroten.

Lees meer over de 
‘Verkenning technologische 
innovaties in de leefomgeving’

Bekijk de MOOC video ‘Urgentie, waarden 
en afwegingen’ 

Milieuschade verhalen, advies over 

financiële zekerheidsstelling milieuschade 

Brzo- en IPPC4-bedrijven

Uitgebracht in juni 2014

Dit briefadvies is opgesteld op verzoek van het 

Ministerie van IenM naar aanleiding van moties in 

de Tweede Kamer over milieuschade bij chemische 

bedrijven. De kabinetsreactie (uitgebracht in 2014) 

waardeerde de aangedragen bouwstenen om de 

maatschappelijke kosten te beperken van de mili-

euschade die een bedrijf veroorzaakt. In overleg met 

provincies, waterschappen en vertegenwoordigers 

van het bedrijfsleven heeft het Ministerie van IenM 

daarna opties verkend om bij vergunningverlening 

een financiële zekerheidsstelling te vragen. De opties 

en de randvoorwaarden voor een stelsel van finan-

ciële zekerheidstelling dat de Rli had geformuleerd 

bleken relevant en hebben sterk hun stempel gedrukt 

op de discussies en uitkomsten. De Rli heeft tussen 

2014 en 2016 op verzoek een aantal bijeenkomsten 

bijgewoond om onderdelen van het advies toe te 

lichten. 

Inmiddels is de mogelijkheid tot financiële zeker-

heidsstelling geregeld in de Omgevingswet, die 

is vastgesteld in 2016. Een nadere uitwerking is 

opgenomen in de voorliggende uitvoeringsregeling 

(Omgevingsbesluit) die in december 2016 in de 

Tweede Kamer werd behandeld.

Lees meer over ‘Milieuschade verhalen, advies over 
financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en 
IPPC4-bedrijven’

Langer zelfstandig, een gedeelde opgave 

van wonen, zorg en welzijn

Uitgebracht in januari 2014

In het advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave 

van wonen, zorg en welzijn’ concludeert de raad dat 

het goed is dat het kabinet streeft naar het langer zelf-

standig laten wonen van mensen met een zorgvraag, 

maar ziet nog wel knelpunten op de korte termijn. Er 

moet meer ruimte komen, zowel beleidsmatig als finan-

cieel, voor organisaties op het gebied van wonen, zorg 

en welzijn om de samenwerking centraal te kunnen 

stellen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) kent in het kader van kwaliteitsbe-

vordering van verpleeghuiszorg het programma 

‘Waardigheid en trots’. In augustus 2016 is in dat kader 

de bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ aangeboden aan 

staatsecretaris Van Rijn (VWS). In de bundel staan 

twintig bijdragen die ingaan op de toekomst van de 

http://raadvoordeleefomgeving.nl/nieuws/2016/stedelijke-innovatie-door-technologie-agnes-van-ardenne-over-urgentie-waarden-en-afwegingen
http://omooc.nl/inzicht/urgentie-waarden-en-afwegingen/
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/milieuschade-verhalen
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verpleeghuiszorg, waaronder een aangepaste versie 

van het briefadvies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde 

opgave van wonen, zorg en welzijn’ van de Rli.

Lees meer over het advies ‘Langer zelfstandig, 
een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ 

Sturen op samenhang, governance in de 

metropolitane regio Schiphol/Amsterdam

Uitgebracht in september 2013

In 2014 adviseerde de Rli op verzoek van de staats-

secretaris van IenM over de governance van de regio 

rond Schiphol en Amsterdam. De aanleiding was toen 

het opstarten van het SMASH-traject (Structuurvisie 

Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer) en de 

vragen die daarbij rezen over de governance van deze 

metropoolregio. 

De raad beargumenteerde dat een verdere ruimtelijk-

economische ontwikkeling van deze regio noodzake-

lijk is om de internationale concurrentiepositie van de 

regio én van Nederland te versterken. Het in de regio 

leggen van de verantwoordelijkheid voor bovenregi-

onale belangen zag de raad als de sleutel tot succes. 

De raad adviseerde onder andere het Rijk om de regi-

onale partijen de ruimte te bieden voor gebiedsgericht 

maatwerken en voor het combineren van verschillende 

belangen. 

De doorwerking van het advies was eerder al te zien in 

het advies van de heer Alders als kwartiermaker van de 

Omgevingsraad Schiphol aan de staatssecretaris van 

IenM over de vorming van de Omgevingsraad Schiphol 

(Alders, 2014). 

In 2016 heeft de staatssecretaris van IenM de eindrap-

portage van het SMASH-traject naar de Tweede Kamer 

gestuurd. In deze beleidsnota verwoorden de betrokken 

partijen, Rijk, regionale partijen en luchtvaartsector hun 

gezamenlijke visie op het behoud en versterken van de 

mainport Schiphol en metropolitane regio Amsterdam. 

Daarin wordt verwezen naar het advies ‘Sturen op 

samenhang, governance in de metropolitane regio 

Schiphol/Amsterdam’. De raad ziet in deze beleidsnota 

met name de aanbeveling vertaald om ruimte te bieden 

voor opgave-georiënteerde samenwerkingsverbanden. 

Lees meer over het advies ‘Sturen op 
samenhang, governance in de 
metropolitane regio Schiphol/Amsterdam’

http://raadvoordeleefomgeving.nl/publicaties/2014/advies/langer-zelfstandig-een-gedeelde-opgave-van-wonen-zorg-en-welzijn
http://rli.nl/publicaties/2013/advies/sturen-op-samenhang
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Evaluatie Kaderwet adviescolleges: 

Vierde staat van advies 2010-2015

Begin 2016 heeft minister Blok van WR het rapport van 

de vierde evaluatie Kaderwet adviescolleges aan de 

Tweede Kamer verzonden. Minister Blok concludeert dat 

er sprake is van een betere doorwerking van adviezen en 

dat de adviescolleges beter samenwerken. Ook conclu-

deert de minister dat de aanbevelingen uit de vierde 

evaluatie van de Kaderwet leiden tot een continuering 

van het in gang gezette beleid. De minister pleit in zijn 

reactie voor flexibiliteit in adviesproducten, transparantie 

over nevenfuncties van raadsleden, een evenwichtiger 

man-vrouwverhouding en verschuiving van de raadse-

valuatie naar het derde jaar van de zittingsperiode.

Evaluatie eerste zittingsperiode 2012-2016 Rli: 

‘Continu positioneren’

Berenschot heeft, in opdracht van de Rli, de vierjaar-

lijkse externe evaluatie uitgevoerd. In het rapport staan 

vier hoofdaanbevelingen. De raad heeft in de begelei-

dende aanbiedingsbrief aan het kabinet gereageerd op 

deze aanbevelingen.

Reactie van het kabinet op de evaluatie 

Het kabinet onderschrijft in zijn reactie van 12 oktober 

2016 aan de Tweede Kamer het beeld van Berenschot 

dat de Rli onafhankelijk en deskundig opereert en dat 

de adviezen over het algemeen van hoge kwaliteit zijn. 

Aandachtspunt voor de Rli blijft: nagaan wat de meer-

waarde is ten opzichte van adviezen en onderzoeken 

van andere adviesraden, planbureaus en kennisinstel-

lingen. Over het algemeen sluiten de adviezen van de 

Rli goed aan bij de behoeften van de ministeries en 

is er goede afstemming tussen raad en ministeries. 

Het kabinet verzoekt de raad wel om een eventuele 

aanpassing van de adviesvraag formeel vast te leggen. 

Het kabinet vindt dat de raad bij nazorg vooral moet 

inspelen op de behoeften van ministeries, zoals bruik-

baarheid voor en vertaling in beleidsontwikkeling. Met 

eigenstandige profilering van de raad moet terughou-

dend worden omgegaan. Dit past ook niet bij de rol van 

de raad als strategisch adviseur van regering en parle-

ment, aldus het kabinet. 

Het kabinet vindt over de positionering van de raad 

verder dat de aanbevelingen van Berenschot op twee 

gedachten hinken. Enerzijds wordt geconcludeerd dat 

er goed en frequent wordt afgestemd met ministeries 

waardoor de aansluiting met de beleidsactualiteit goed 

blijft. Anderzijds wordt geadviseerd om de Rli als orga-

nisatie te profileren door vaker zelfstandig advieson-

derwerpen te agenderen. Het kabinet vindt dat laatste 

een eigen afweging voor de Rli, maar hecht er wel aan 

dat de Rli in sterke mate de aansluiting blijft zoeken 

bij de adviesbehoefte van regering en parlement. Wat 

betreft de inhoud van de adviezen is de Rli echter 

volstrekt onafhankelijk. Tenslotte pleit het kabinet voor 

een versterking van de rol die het parlement bij de 

programmering van de Rli zou kunnen spelen.

Reactie Rli op de evaluatie

In reactie op de evaluatie heeft de Rli op een aantal 

punten zijn werkwijze aangepast. Zo is het werken 

met meerjarige programmalijnen losgelaten en zal 

met de betrokken bewindslieden worden overlegd 

of het wenselijk is een aantal strategische thema’s te 

benoemen. Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk 

werd, is er in 2016 veel aandacht besteed aan nazorg-

activiteiten voor eerder uitgebrachte adviezen. Naar 

aanleiding van de evaluatie heeft de Rli afscheid 

genomen van het model waarin gewerkt wordt met 

geassocieerde leden. Externe commissieleden en 

andere deskundigen worden door de raad per onder-

werp benaderd. Er is continue aandacht voor een zorg-

vuldige afweging tussen het bijdragen aan het verder 

helpen van bestaand of voorgenomen beleid en het 

bieden van een langetermijnperspectief voor (ander) 

beleid. Daarbij wordt meegenomen dat er een mix 

moet zijn tussen strategische en concrete advisering. 
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De raad is van oordeel dat zijn profilering vooral dient 

voort te vloeien uit de kwaliteit en toegevoegde waarde 

van zijn adviezen en kiest, in lijn met het kabinetsstand-

punt, niet voor profilering als zelfstandig doel.

Lees meer over de evaluatie van de Rli ‘Continu 
positioneren’ en de ‘Evaluatie Kaderwet adviescolleges’

http://rli.nl/publicaties/2016/publicatie/evaluatie-eerste-zittingsperiode-rli-2012-2016-continu-positioneren
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Samenwerking met andere adviesraden

In samenwerking met andere adviesraden heeft de Raad 

voor het openbaar bestuur (Rob) een publicatie uitge-

bracht met analyse en duiding van het begrip systeem-

verantwoordelijkheid. De Rli heeft daaraan bijgedragen 

met de ‘Notitie Systeemverantwoordelijkheid in de 

fysieke leefomgeving’ (zie pagina 16). In deze notitie 

geeft de raad vier aandachtspunten die meegenomen 

moeten worden in de discussie over het gebruik en de 

betekenis van het begrip systeemverantwoordelijkheid. 

De Rli was waarnemer bij de SER tijdens de totstand-

koming en het vervolgtraject van het SER-advies 

‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te 

verliezen’, dat op 24 juni 2016 is gepubliceerd. 

In oktober 2016 zijn raad en secretariaat verhuisd van 

Oranjebuitensingel 6 naar de Bezuidenhoutseweg 

30 in Den Haag. Door deze verhuizing is de Rli nu 

gehuisvest in het kenniscentrum van de Rijksoverheid 

‘B30’, samen met de drie planbureaus en de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Relatie met het parlement

Rli-adviezen worden regelmatig betrokken bij debatten 

in de Eerste en Tweede Kamer. In 2016 is dat negen 

keer gebeurd. Het advies ‘Langer zelfstandig, een 

gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ uit 2014 

is genoemd bij een debat in de Tweede Kamer over het 

herstellen van misslagen en omissies in de wetgeving 

op het terrein van het Ministerie van VWS en bij een 

algemeen overleg in de Tweede Kamer over vergrijzing. 

Het advies ‘Wonen in verandering, over flexibiliteit en 

regionalisering in het woonbeleid’ is in de Eerste Kamer 

gebruikt in debatten over aanpassing van wetgeving 

‘Doorstroming huurmarkt’ en in de Tweede Kamer bij 

de discussie over ‘De Staat van de Volkshuisvesting’. 

Het advies ‘Vernieuwing Omgevingsrecht: maak de 

ambities waar’ uit 2015 is gebruikt bij de behande-

ling van de Omgevingswet in de Eerste en Tweede 

Kamer. Mede op basis van de kabinetsreactie kwam 

het advies ‘Mainports voorbij’ uit 2016 aan de orde in 

de Tweede Kamer bij discussies over de Actieagenda 

Schiphol, de begrotingsbehandeling van de Ministeries 

van EZ en IenM en in een Algemeen Overleg over 

bedrijfslevenbeleid. 

Zoals eerder gemeld, heeft de Rli op verzoek van twee 

Tweede Kamerleden gereageerd op een voorontwerp 

klimaatwet, in vervolg op het advies ‘Rijk zonder CO2: 

naar een duurzame energievoorziening in 2050’.

Internationaal perspectief

De Rli heeft in 2016 een actieve inbreng gehad in 

de activiteiten van het samenwerkingsverband van 

Europese nationale duurzaamheidsraden, het EEAC-

netwerk, en ook in het Europees Economisch en Sociaal 

Comité, EESC. Deze inbreng werd gevraagd vanwege 

de Rli-adviezen op het terrein van circulaire economie 

en energie, en vanwege de ervaring die de Rli heeft 

opgebouwd met kennisuitwisseling in het internatio-

nale veld rond advisering over beleid op het terrein van 

duurzame ontwikkeling en leefomgevingsbeleid. 

In januari 2016 vonden verschillende bijeenkomsten 

plaats in reactie op de publicatie van het ‘Circular 

Economy Package’ dat de Europese Commissie in 

december 2015 publiceerde. De Rli heeft voor twee van 

deze bijeenkomsten input gegeven. De EESC heeft op 

28 januari 2016 een hoorzitting ‘Making the circular 

economy happen’ gehouden. Er werd aan diverse 

partijen een reactie gevraagd op het circulaire econo-

miepakket van de Europese Commissie. Via de EEAC 

is de Rli gevraagd om een reactie te geven. De EESC 

heeft deze reacties gebruikt voor de eigen reactie op 

het Europese circulaire economiepakket. Het EEAC-

netwerk was daarnaast uitgenodigd bij de internatio-

nale bijeenkomst ‘Unwrapping the Package – Circular 

Economy stakeholder event’ georganiseerd tijdens het 

Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. 
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Vanuit het secretariaat van de Rli worden twee werk-

groepen van de EEAC voorgezeten. Dit betreft de 

Working Group Circular Economy en de Working Group 

Energy and Climate Change. In september 2016 vond - 

in Brussel - een bijeenkomst over circulaire economie 

plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 

de EEAC Working Group Circular Economy. Veertig 

nationale en Europese experts deelden kennis en best 

practices omtrent de implementatie van een circulaire 

economie op nationaal en regionaal niveau. 

De EEAC Working Group Energy and Climate Change 

heeft in 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd, in 

februari 2016 over de volgende stappen na het akkoord 

van Parijs, en in juni 2016 over de rol en het functi-

oneren van klimaatwetgeving op nationaal niveau. 

Verder werd de Rli uitgenodigd door de Klimaatraad 

uit Groot-Brittannië om deel te nemen aan een kennis-

makingsbijeenkomst met mondiale Klimaatraden. 

Hierdoor heeft Rli in 2016 goede contacten opgebouwd 

met Klimaatraden uit onder andere Groot-Brittannië, de 

Scandinavische landen, Canada en de VS. 

Het Rli-secretariaat is door het EEAC-bestuur gevraagd 

om een actueel overzicht op te stellen van internatio-

nale ontwikkelingen en beleidsvorming op het brede 

terrein van de duurzame ontwikkeling, het klimaat- en 

milieubeleid, en de infrastructuur, dat kan bijdragen 

aan de agendavorming binnen het EEAC-netwerk 

(zie paragraaf ‘International Scan 2016. Emerging 

issues in an international context’). 

In oktober 2016 hield Rli-raadslid Krijn Poppe een lezing 

over een veerkrachtig voedselbeleid tijdens de EEAC-

jaarconferentie ‘Resilient policies for the implementa-

tion of the 2030 Agenda for sustainable development’. 

Tijdens deze jaarconferentie sprak ook Mart Lubben 

– junior-raadslid van de Rli - in een intergenerationeel

panel vanuit het perspectief van de jeugd over de grote 

duurzaamheidsopgave van de toekomst. Tot slot is de 

Rli gevraagd om de 25e jaarconferentie van het EEAC-

netwerk te organiseren met Benelux-collega’s. De 

eerste stappen hiervoor zijn eind 2016 gezet. 

Communicatie

Social media 

Social media geven de raad de mogelijkheid om actief 

en effectief te participeren in netwerken en om zijn 

adviezen onder de aandacht van een breed publiek te 

brengen. De kanalen waar de raad met name op inzet 

zijn: Twitter, LinkedIn en Facebook. Via deze kanalen 

komen bovendien steeds meer bezoekers op de website 

van de Rli.

Website

Het aantal bezoekers van de website bleef in 2016 

stabiel. De drie meest bezochte adviespagina’s van 

2016 zijn: ‘Mainports voorbij’, ’Verbindend landschap’, 

‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorzie-

ning in 2050’.

Het advies ‘Mainports voorbij’ is het meest gedownload 

(1.939 keer), gevolgd door het advies ‘Rijk zonder CO2: 

naar een duurzame energievoorziening in 2050’ (1.049 

keer) en het advies ‘Verbindend landschap’ (909 keer).

In 2016 is de website van de Rli in overeenstemming 

gebracht met de webrichtlijnen van de overheid, waar-

door deze nu ook toegankelijk is voor mensen met een 

visuele en/of auditieve handicap.

Lees de reactie op het circulaire economiepakket 
van de Europese commissie

http://en.rli.nl/sites/default/files/input_eesc_on_european_circular_economy.pdf
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Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de 

raadswisseling. Die is begeleid met filmpjes, folders, 

persberichten en aandacht op social media. Ook is op 

verschillende manieren aandacht besteed aan de drie 

junior-raadsleden die door de raad zijn aangetrokken.

Naast de adviesboekjes publiceert de raad zijn adviezen 

ook als leesbare webversies (pdf’s). De pdf’s zijn 

speciaal ingericht voor lezen vanaf het scherm en 

hebben een duidelijke navigatiestructuur. De webver-

sies van de adviezen vergemakkelijken het delen en 

verspreiden van de publicaties.

Media-aandacht

Geconstateerd mag worden dat er nog steeds een 

stijgende lijn zit in de berichtgeving over de Rli in de 

media. In 2016 is de Rli in 374 artikelen genoemd. Het 

advies ‘Verbindend landschap’ leverde 30 mediabe-

richten op. Het advies ‘Mainports voorbij’ nam met 

234 mediaberichten het leeuwendeel van de media-

aandacht voor zijn rekening. ‘Mainports voorbij’ was 

een groot deel van het jaar zichtbaar in de media, 

mede omdat enkele Tweede Kamerleden in het najaar 

in debat gingen met de ministers van IenM en EZ over 

enkele aanbevelingen uit het advies. Ook op social 

media deed dit advies het goed. Op Twitter verschenen 

in totaal 698 berichten, een aantal dat de Rli nooit 

eerder met een advies heeft gehaald. Het advies ‘Rijk 

zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening 

in 2050’ (uitgebracht in 2015), liet ook in 2016 nog 

verschillende keren van zich horen met 42 nieuwsbe-

richten. Ook voor andere, oudere, adviezen was in 2016 

aandacht van de media.

 Media-aandacht voor de Rli in 2016 in cijfers

 Aantal malen dat raadsleden een advies extern gepresenteerd hebben 20

 Aantal malen dat medewerkers van het secretariaat een advies extern gepresenteerd hebben 18

 Aantal perspublicaties op papier 130

 Aantal perspublicaties op internet 244

 Aantal radio- en tv-optredens 3
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Tot 1 augustus 2016 bestond de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur uit de volgende personen:

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)

A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven

ir. M. (Marjolein) Demmers MBA

E.H. (Eelco) Dykstra MD

L.J.P.M. (Léon) Frissen

prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

ir. M.E. (Marike) van Lier Lels

prof. dr. ir. G. (Gerrit) Meester

ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA 

prof. dr. W.A.J. (Wouter) Vanstiphout

Sinds 1 augustus 2016 bestaat de Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur uit de volgende personen:

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)

ir. M. (Marjolein) Demmers MBA

prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn

prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

drs. J. (Jeroen) Kok

ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA 

drs. E. (Ellen) Peper

drs. K.J. (Krijn) Poppe

dr. J.C. (Co) Verdaas

Junior-raadsleden

S.P. (Sybren) Bosch MSc

M.W.B. (Mart) Lubben

I.Y.R. (Ingrid) Odegard MSc

In 2016 zijn de volgende mensen werkzaam (geweest) 

op het secretariaat:

dr. R. (Ron) Hillebrand, algemeen secretaris

drs. E.A. (Agneta) Andersson, coördinerend/specialistisch 

adviseur

F.F.B. (Linda) van Asselt, medewerker advisering

I.H. (Indra) Bainathsah, medewerker advisering

H. (Hanna) Bholai, management assistente

ir. D. (Dominique) Blom, senior adviseur 

dr. M.E. (Mirjan) Bouwman, coördinerend/specialistisch adviseur

A.M.H. (Anita) Bruines BA, adviseur

dr. N.W.M. (Nicole) van Buren, coördinerend/specialistisch 

adviseur

dr. ir. L.M. (Lianne) Doeswijk, plv. secretaris, coördinerend/

specialistisch adviseur 

dr. L.B.J. (Lianne) van Duinen, coördinerend/specialistisch 

adviseur (extern gedetacheerd van 1-1-2016 tot 15-9-2016)

drs. W. (Willeke) Eikmans, medewerker advisering (extern 

gedetacheerd van 1-1-2016 tot 31-12-2016)

M. (Miep) Eisner, communicatieadviseur

M.L. (Mirjam) van Gameren, medewerker advisering

ir. F.W. (Folmer) de Haan, coördinerend/specialistisch adviseur

mr. dr. P. (Pieter) Jong (tot 15-4-2016)

ir. H. (Hannah) Koutstaal, coördinerend/specialistisch adviseur 

C. (Cora) Kulk, coördinator bedrijfsvoering 

S.A.H. (Sonja) Middendorp, medewerker advisering

Z. (Zineb) El Moudden, managementondersteuner 

(in dienst tot 1-12-2016)

drs. M.R.P. (Michiel) Ooms MSc, senior adviseur

ir. Y.M. (Yvette) Oostendorp, coördinerend/specialistisch adviseur

S. (Stefan) Overklift Vaupel Kleijn, medewerker advisering 

(extern gedetacheerd van 1-1-2016 tot 1-8-2016)

dr. ir. E.C. (Erik) Schmieman, plv. directeur bedrijfsvoering, 

coördinerend/specialistisch adviseur

dr. V.J.M. (Vincent) Smit, coördinerend/specialistisch adviseur 

(tot 1-3-2016)

M.T.Ch. (Monique) van Staden, managementassistente

J. (Jonneke) Thijssen, adviseur bedrijfsvoering (extern 

gedetacheerd van 1-1-2016 tot 31-12-2016)

ir. B.B.W. (Bart) Thorborg, senior adviseur

A. (Anneke) Verschoor, medewerker advisering

C.I.A. (Katja) de Vries, medewerker advisering

A.H. (Ton) Wagenveld, adviseur

dr. B. (Bas) Waterhout, senior adviseur

ir. D.K. (Douwe) Wielenga, coördinerend/specialistisch adviseur
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