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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad voor de leef-

omgeving en infrastructuur (Rli) over 2021.

De coronacrisis hield ons land het afgelopen jaar nog 

stevig in zijn greep. We werden in het gebruik van de 

leefomgeving beperkt door lockdowns en gedurende 

ruim drie maanden zelfs door een avondklok. Winkels 

en voorzieningen waren grote delen van het jaar 

gesloten en we verplaatsten ons noodgedwongen 

minder. De crisis bleek langer te duren dan we hadden 

gehoopt en verwacht. Toch is het cruciaal om oog te 

houden voor de lange termijn: het economisch herstel-

beleid en de kansen die voor het grijpen liggen om 

daarmee in één moeite door de duurzaamheidstransi-

ties te versnellen. 

Nadat in januari 2021 het derde kabinet-Rutte was 

afgetreden als gevolg van de toeslagenaffaire, werd 

Nederland geleid door een demissionair kabinet. De 

lange formatieperiode die volgde op de verkiezingen 

van maart, bracht voor ons onzekerheid met zich 

mee. Onduidelijk was in welke context de adviezen 

waaraan wij op dat moment werkten zouden ‘landen’. 

Desondanks werd 2021 een productief jaar. Wij hebben 

in totaal zes strategische adviezen uitgebracht over het 

langetermijnbeleid op diverse terreinen.

Om te beginnen publiceerden we in januari het advies 

Waterstof: de ontbrekende schakel. Waterstof vormt 

een cruciaal onderdeel van de toekomstige klimaat-

neutrale energie- en grondstoffenvoorziening van 

Nederland. Wij bepleiten daarom in dit advies een 

actieve inzet op het aanzwengelen van een waterstof-

markt in Nederland. De overheid moet gaan investeren 

in de benodigde infrastructuur, transportcapaciteit en 

opslagcapaciteit. Ook is het belangrijk, zo betogen we 

in het advies, dat de overheid maatschappelijk draag-

vlak creëert door goed te communiceren over de reden 

waarom waterstof nodig is. 

In ons advies Digitaal duurzaam, dat we in februari 

uitbrachten, hebben we aandacht gevraagd voor de 

samenhang tussen de duurzaamheidstransities waar 

ons land voor staat en de verregaande digitalisering 

van de leefomgeving. Die samenhang is tweeërlei. 

Aan de ene kant kan digitale technologie helpen bij het 

realiseren van duurzaamheidsdoelen. Aan de andere 

kant leiden sommige digitale verworvenheden tot meer 

grondstofintensieve industrie en tot meer uitstoot van 

broeikasgassen. In het overheidsbeleid is er nauwelijks 

aandacht voor dit laatste aspect. Daarom hebben wij in 

ons advies aanbevelingen gedaan voor actieve over-

heidssturing op de totstandkoming van een duurzame 

digitale wereld. 

In februari verscheen ook ons advies Naar een integraal 

bereikbaarheidsbeleid. We signaleren in dit advies dat 

de overheid de afgelopen decennia bij het verbeteren 

van de bereikbaarheid het accent heeft gelegd op het 

efficiënter maken van verplaatsingen en het oplossen 

van verkeersknelpunten. Dat gaat echter steeds meer 

knellen met de aanpak van ándere opgaven in de leef-

omgeving. Daarom betogen wij dat bij het ontwerpen 

van bereikbaarheidsmaatregelen aandacht nodig is 

voor alle mogelijkheden en innovaties op het gebied 

van mobiliteit, waaronder digitale alternatieven voor 

fysieke verplaatsingen. Ook is het belangrijk om reke-

ning te houden met wat er nodig is voor het oplossen 

van vraagstukken rond bijvoorbeeld verstedelijking, 

veiligheid en klimaat. 
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In oktober publiceerden wij een ongevraagd advies 

over het Nationaal Groeifonds, waarmee het kabinet 

de Nederlandse economie een impuls wil geven. In het 

advies, getiteld Investeren in duurzame groei, vragen 

we aandacht voor de mogelijkheden die wij zien om de 

meerwaarde van het Groeifonds te vergroten. Omdat 

de vertrouwde, traditionele, economische, verdien-

modellen in de toekomst niet meer voldoende welvaart 

en welzijn zullen opleveren, is het volgens ons nood-

zakelijk om de investeringen vanuit het Groeifonds 

uitsluitend te richten op activiteiten die passen in de 

transitie naar een CO2-neutrale, grondstofarme, natuur-

inclusieve en sociaal rechtvaardige economie.

In november brachten we het advies Geef richting, 

maak ruimte! uit. In dit advies stellen we de vraag 

of het ruimtelijke ordeningsbeleid van de rijksover-

heid wel toereikend is voor een goede aanpak van 

de verduurzamingsopgaven die voorliggen op het 

gebied van energievoorziening, economie, landbouw 

en klimaat. Nederland zal hiervoor de komende jaren 

ruimtelijk op de schop moeten. En dan moeten er ook 

nog eens 1 miljoen extra woningen worden gebouwd. 

Wij concluderen in het advies dat er nieuwe vormen 

van regie nodig zijn, met meer richtinggevende sturing 

vanuit het kabinet en meer uitvoeringskracht bij 

provincies en gemeenten. Ook vereist de verbouwing 

van Nederland betere samenwerking tussen over-

heden, markt, corporaties en uitvoeringsorganisaties, 

waarbij ieders kwaliteiten worden benut. 

Het laatste advies dat wij in 2021 uitbrachten, Boeren 

met toekomst, gaat in op de grote verduurzamingsop-

gaven waar de landbouwsector voor staat. Het politieke 

en maatschappelijke debat hierover spitst zich, vooral 

sinds de stikstofcrisis, toe op het inkrimpen van de 

veestapel en het uitkopen van boeren. Wij kiezen in 

dit advies een andere invalshoek en stellen de vraag: 

Hoe kan overheidsbeleid boeren helpen om binnen 

duurzaamheidsgrenzen hun toekomst vorm te geven? 

Boeren die willen blijven ondernemen blijken vooral 

behoefte te hebben aan duidelijkheid over de eisen 

die worden gesteld aan hun bedrijf en de vrijheid 

om te bepalen hoe zij aan die eisen kunnen voldoen. 

Daarvoor is wel een goed hanteerbaar systeem voor 

controle en handhaving nodig. 

Het jaar werd afgesloten met een nieuw regeerak-

koord, dat in december werd gepresenteerd. Daarin 

toont het vierde kabinet-Rutte grote ambities op het 

werkveld van de Rli. Er worden bijvoorbeeld vele 

miljarden beschikbaar gesteld voor beleid op het 

gebied van klimaat en energie, alsmede landbouw, 

natuur en stikstof. Bovendien is de ministerspost 

voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in ere 

hersteld. De komende jaren is er werk aan de winkel 

om beleid te ontwikkelen dat invulling geeft aan de 

ambities. 

De raad denkt met zijn werkzaamheden en uitgebrachte 

adviezen in 2021 een goede bijdrage te hebben gele-

verd aan die beleidsontwikkeling in de fysieke leef-

omgeving en het publieke debat dat daarbij hoort. We 

zetten die lijn voort met het Rli werkprogramma voor 

2022-2023, dat in december werd vastgesteld en aange-

boden aan Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast heeft de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) de Tweede Kamer in oktober 2021 geïnformeerd 

dat wij de komende periode een rol gaan spelen bij de 

evaluatie van de Omgevingswet.

ir. J.J. de Graeff,      dr. R. Hillebrand, 

voorzitter        algemeen secretaris
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In dit hoofdstuk beschrijven we onze taak en 

werkwijze en de rol die ons werkprogramma 

daarbij vervult. Ook geven we een beknopt over-

zicht van onze uitgaven in 2021.

Onze taak 

De Rli is het strategisch adviescollege voor regering 

en parlement in het brede domein van de duurzame 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wij brengen 

als onafhankelijke organisatie gevraagd en onge-

vraagd adviezen uit over vraagstukken voor de lange 

termijn. Onze adviezen hebben betrekking op beleids-

vraagstukken op het gebied van wonen, ruimtelijke 

ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, 

voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk- 

economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en 

externe veiligheid. 

De Rli is op 10 februari 2012 bij wet ingesteld. De derde 

zittingsperiode van de Rli is ingegaan op 1 augustus 

2020 en loopt af op 1 augustus 2024.

Onze werkwijze

Wij leveren met onze strategische adviezen een agen-

derende, informerende en richtinggevende bijdrage 

aan maatschappelijke discussies en politieke oordeels-

vorming. Daarnaast reiken wij regering en parlement 

nieuwe handelingsperspectieven aan. Wij doen dit 

door trends en ontwikkelingen te monitoren en door 

maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht te 

brengen. Onze adviezen zijn openbaar en komen in 

een open proces met deskundigen en maatschappelijk 

betrokkenen tot stand. 

In onze reguliere raadsvergaderingen bespreken wij 

de richting en voortgang van de lopende adviezen, 

waarna we ze uiteindelijk in hun definitieve vorm vast-

stellen. Daarnaast bespreken wij in raadsvergaderingen 

actuele ontwikkelingen binnen onze adviesdomeinen. 

In 2021 hebben er elf reguliere raadsvergaderingen 

plaatsgevonden. 

Wij worden als raad bij onze activiteiten ondersteund 

door een algemeen secretaris en een secretariaat. Het 

secretariaat voedt de raad met informatie en kennis. 

Daarnaast organiseert het secretariaat gesprekken en 

discussiebijeenkomsten met deskundigen en andere 

betrokkenen. Het secretariaat stelt voorts discussie-

notities op en levert conceptteksten aan voor adviezen. 

Raad en secretariaat hebben regelmatig gezamenlijk 

overleg met ambtenaren 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 directeur-generaal van het 

desbetreffende ministerie.
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Ons werkprogramma

Wij stellen jaarlijks een werkprogramma op. Het werk-

programma geeft een overzicht van voorgenomen 

adviestrajecten, van de stand van zaken rond doorlo-

pende adviestrajecten en van onze publicatieplanning. 

Buiten het werkprogramma om kunnen wij kabinet en 

parlement ook ongevraagd adviseren. In 2021 hebben 

we van deze mogelijkheid gebruikgemaakt door het 

uitbrengen van ons advies Investeren in duurzame 

groei, dat niet was opgenomen in het werkprogramma 

voor de periode 2021-2022. 

In december 2021 is ons werkprogramma voor de 

periode 2022-2023 vastgesteld door de bewinds-

lieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK), van Economische Zaken en Klimaat (EZK), van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer over het werkprogramma 
2022-2023

Financieel overzicht 2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

begrote en gerealiseerde uitgaven van de Rli in 2021. 

De uitgaven zijn opgedeeld in personeelskosten, 

vergoedingen voor raadsleden en commissieleden en 

kosten die gemaakt zijn voor de totstandkoming van 

onze adviezen. Het totaal van de uitgaven is in 2021 

lager uitgevallen dan was begroot.

Begrote en gerealiseerde uitgaven in 2021 Begroot (x € 1.000) Gerealiseerd (x € 1.000)

Personeelskosten 2.911 2.680 

Vergoedingen raadsleden en commissieleden 544 524

Adviezen 625 325

Totaal 4.080 3.529 
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In 2021 hebben we zes adviezen uitgebracht. Ze 

hadden achtereenvolgens betrekking op water-

stof, digitale duurzaamheid, bereikbaarheidsbe-

leid, investeren in duurzame groei, ruimtelijke 

sturing en landbouwbeleid. In dit hoofdstuk 

bespreken we van elk advies wat de aanleiding 

was, hoe de kernboodschap luidde, tot welke 

media-aandacht de presentatie heeft geleid en 

welke maatschappelijke en beleidsmatige door-

werking ons advies vervolgens heeft gehad.

Waterstof
De ontbrekende schakel

Aanleiding
Bij beleidsmakers en ook in de energie- en indus-

triesector groeit de aandacht voor waterstof als 

alternatief voor gangbare fossiele brandstoffen. Op 

tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en 

gepubliceerd. Over de concrete toepassingsmogelijk-

heden van waterstof en de condities waaraan moet 

zijn voldaan om waterstof te kunnen inzetten, bestaat 

nog geen consensus. Terugkerende vragen zijn onder 

meer: Wat kan de betekenis zijn van klimaatneutraal 

geproduceerde waterstof zijn in een duurzame 

Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwach-

tingen van waterstof als grondstof, brandstof en 

energiedrager en wat is precies de gewenste eindsitu-

atie? Wat is het strategische belang van waterstof voor 

Nederland en wat betekent dit voor de inzet van de 

rijksoverheid en andere partijen? Dit soort vragen kan 

alleen worden beantwoord door het onderwerp inte-

graal te benaderen, met aandacht voor de verschillende 

rollen die waterstof kan vervullen, niet alleen in ons 

toekomstige energiesysteem maar ook in ons toekom-

stige grondstoffensysteem. Dit inzicht vormde het 

vertrekpunt van het advies Waterstof: de ontbrekende 

schakel.

Kern van het advies
Waterstof speelt op dit moment al een substantiële rol 

als grondstof in de chemische industrie. Wij conclu-

deren in ons advies dat waterstof op veel grotere 

schaal kan worden toegepast. Het kan een cruciale 

schakel gaan vormen in de toekomstige klimaat-

neutrale energie- en grondstoffenvoorziening van ons 

land. Maar de waterstofmarkt die hiervoor nodig is, 

ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is een actieve inzet van 

de overheid nodig, gericht op het creëren van vraag 

naar waterstof. De overheid zal investeringen moeten 

doen in de benodigde infrastructuur en opslagcapaci-

teit. Tegelijkertijd zal de overheid moeten werken aan 

het maatschappelijk draagvlak voor waterstof. Actief 

inzetten op het aanzwengelen van een waterstof-

markt in Nederland is niet alleen noodzakelijk om de 

Nederlandse economie te verduurzamen, maar ook om 

het Nederlands verdienpotentieel te vergroten. 

Presentatie en mediarespons
Op 25 januari 2021 is het advies op de Rli-website 

gepubliceerd. Diezelfde dag vond ook de online aanbie-

ding plaats, waarbij Sandor Gaastra (directeur-generaal 

Klimaat en Energie) het advies in ontvangst nam 

namens de minister van EZK. Catrinus Jepma (hoogle-

raar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit 

Groningen), Noé van Hulst (waterstofgezant namens 

het kabinet) en Anton van Beek (president-directeur van 

Dow Benelux) vormden tezamen een panel dat reflec-

teerde op het advies. In de discussie, waaraan behalve 

de drie panelleden ook tal van online aanwezigen deel-

namen, werden de aanbevelingen uit het advies verder 

uitgediept. 

Het advies leverde 33 mediaberichten op in vakbladen 

en internetportals op het gebied van energie, milieu 

en techniek, (chemische) industrie en duurzaamheid. 
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Daarnaast verschenen er artikelen in Trouw en 

Binnenlands Bestuur. Over het algemeen werden de 

boodschappen van het advies omarmd. Het artikel 

in Trouw droeg de kop: ‘Treuzel niet met waterstof, 

Nederland kan koploper zijn’. Op sociale media kon 

een enkele wanklank worden genoteerd. De baas van 

Groningen Seaports bepleitte zelfs onmiddellijk actie: 

“Als we nu geen tempo maken, halen we onze doelstel-

ling voor 2030 niet.”

Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking 
Het advies stond op 16 maart 2021 centraal in een 

IenW-masterclass Investeren in waterstof. Een maand 

later, op 16 april 2021, heeft Clean Tech Delta een lunch-

bijeenkomst georganiseerd rond het thema waterstof, 

waaraan circa zestig mensen uit (vooral) de industrie-

sector deelnamen. Tijdens beide bijeenkomsten is ons 

advies uitgebreid besproken. Duidelijk werd dat er niet 

alleen behoefte bestaat aan overheidsstimulering van 

de vraag naar waterstof, maar ook aan kortetermijn-

maatregelen gericht op aanbodstimulering. 

Op 19 mei 2021 heeft de minister van EZK, Bas van ’t 

Wout, een uitgebreide kabinetsreactie op het advies 

naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin gaf hij namens 

het kabinet aan onze analyse te delen. Ook schetste de 

minister initiatieven die het kabinet wil gaan ontplooien 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van waterstof-

toepassingen in Nederland. Hierbij doelde hij onder 

meer op investeringen in waterstofinfrastructuur en 

het opzetten van een breed Nationaal waterstofpro-

gramma. Aansluitend op de kabinetsreactie hebben wij 

het advies op 9 juni 2021 gepresenteerd aan de Tweede 

Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Bij dit advies was er ook sprake van doorwerking in 

internationaal perspectief. Zo hebben wij het advies, 

aanvullend op een Vlaams-Nederlands seminar over 

waterstof op de ambassade in Brussel, gepresenteerd 

aan onze Europese collega-adviesraden. Deze 

presentatie vond plaats in een webinar van het 

European Environment and Sustainable Development 

Advisory Councils Network (EEAC). Voorts hebben 

we door middel van een uitgebreid interview naar 

aanleiding van ons advies een bijdrage geleverd 

aan het rapport Greening Hydrogen van de Green 

European Foundation en het Wetenschappelijk Bureau 

GroenLinks.1

1 Nieuwenhuis, E. & R. Wouters (2021). Greening Hydrogen: Big 
issues around a small molecule. Z.pl.: Green European Foundation / 
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Te raadplegen via: https://gef.eu/
publication/greening-hydrogen/

Lees meer over het advies ‘Waterstof:  
de ontbrekende schakel’
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Digitaal duurzaam

Aanleiding
Nederland staat voor een aantal forse duurzaam-

heidsopgaven, onder meer op het gebied van energie, 

mobiliteit en grondstoffenverbruik. Bij de aanpak van 

deze opgaven is het opvallend dat er relatief weinig 

aandacht is voor de samenhang tussen enerzijds deze 

duurzaamheidstransities en anderzijds de verregaande 

digitalisering van de leefomgeving. Er is nog geen 

beleid ontwikkeld om te waarborgen dat de steeds 

verdergaande ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering bijdragen aan het verduurzamen van de 

samenleving. Dergelijk beleid is wel nodig, omdat onze 

fysieke leefomgeving tegenwoordig nauw verweven 

is met de digitale wereld – een verwevenheid die in 

de toekomst alleen nog maar zal groeien. Vanuit deze 

observatie hebben wij het advies Digitaal duurzaam 

opgesteld.

Kern van het advies
Achter de leefomgeving die wij zien en ervaren gaat 

een wereld schuil van digitale data, digitale platformen 

en digitale diensten. De digitale wereld bepaalt in 

toenemende mate hoe wij wonen, reizen, recreëren, 

consumeren, enzovoort. Dat levert niet alleen gemak 

en welvaart op, maar kan ook de verduurzaming van 

de samenleving ten goede komen. Denk bijvoorbeeld 

aan de verschillende manieren waarop digitale tech-

nologie bevordert dat de CO2-uitstoot van het verkeer 

wordt teruggedrongen: door geavanceerde real time 

verkeersinformatie (die de doorstroming op de wegen 

bevordert) en door de uitgebreide mogelijkheden voor 

online werken en vergaderen (die voorkomt dat we in 

de auto stappen).

Echter, digitalisering jaagt tegelijkertijd de consumptie 

aan; denk aan de grote hoeveelheid digitale appa-

raten die we tegenwoordig massaal aanschaffen en 

gebruiken. Dit zorgt voor een groei van de grondsto-

fintensieve industrie en voor een toename van het 

energieverbruik. Hiervoor heeft de overheid vooralsnog 

weinig aandacht. Vanuit duurzaamheidsperspectief 

stelt de overheid geen voorwaarden aan digitalisering. 

De overheid richt zich met haar duurzaamheidsbeleid 

nauwelijks op de vele nieuwe partijen die zich bezig-

houden met de exploitatie van digitale platformen, 

dataverzameling of digitale dienstverlening. De wet- en 

regelgeving, de financiële prikkels en het toezicht in 

het kader van het duurzaamheidsbeleid is vooralsnog 

gefocust op traditionele activiteiten van partijen in de 

fysieke wereld.

Wij achten op verduurzaming gerichte overheidsinter-

venties in de digitale wereld noodzakelijk en gerecht-

vaardigd. De overheid is immers verantwoordelijk voor 

een duurzame leefomgeving. In dit advies doen we drie 

aanbevelingen:

• De overheid zou digitale technologie en data zelf 

vaker moeten inzetten in haar duurzaamheidsbeleid.

• De overheid zou ook in haar digitaliseringsbeleid 

ervoor moeten zorgen dat digitalisering van de 

samenleving duurzaam is. 

• Overheidsorganisaties zouden zich beter moeten 

voorbereiden op digitale ontwikkelingen.

We vinden het vooral van belang dat de overheid 

meer greep krijgt op digitale platformen waar uiteen-

lopende goederen en diensten worden aangeboden en 

afgenomen. In hun vele verschijningsvormen bepalen 

deze platformen in toenemende mate de regels voor 

markten op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit 

(autodelen, ov-reisinformatie), vrije tijd (vliegvakanties, 

hotels), energie (gas & elektra-contracten, autolaad-

punten) en grondstoffen (gebruikte onderdelen en 
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Behind the observable 
living environment there 
is a digital world that is 
inseparable from it. 
If the government wishes
to make the living 
environment more 
sustainable, it will have 
to engage with this
digital dimension.

Frédérik Ruys, vizualism 2021.03.13.v14

materialen). Het gaat hier om goederen en diensten 

die, als ze worden afgenomen, effecten hebben op de 

leefomgeving. De overheid zal daarom in het belang 

van duurzaamheid randvoorwaarden moeten gaan 

stellen aan digitale platformen. Er is volgens ons een 

Europese verordening nodig die dit mogelijk maakt. 

Verder vinden wij dat dat de rijksoverheid de moge-

lijkheden moet onderzoeken om via platformen nega-

tieve milieueffecten door te berekenen in de prijs van 

producten en diensten.

Presentatie en mediarespons
Wij hebben het advies op 10 februari overhandigd 

aan Stientje van Veldhoven, de toenmalig staatsse-

cretaris van Milieu. Het advies is daarnaast schriftelijk 

aangeboden aan de staatssecretarissen van IenW en 

van BZK en aan de bewindspersonen van EZK. Ook 

hebben we het advies gepresenteerd tijdens de online 

conferentie Nederland Digitaal, die door het Rijk werd 

georganiseerd.

De media-aandacht direct na publicatie van het advies 

was beperkt. Slechts enkele nieuwsmedia besteedden 

er op de dag van verschijning aandacht aan. In de 

weken erna waren er echter diverse berichten te vinden 

in online media op het gebied van zowel duurzaamheid 

als technologie.

Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking
Op 20 april 2021 hebben we met partners van de City 

Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat en de Future 

City Foundation een webinar georganiseerd rond het 

advies. De deelnemers waren hoofdzakelijk afkomstig 

van gemeenten, provincies en bedrijven. Zij gingen in 

deelsessies met elkaar in gesprek over de relatie tussen 

digitalisering en duurzaamheid. 

Verder hebben we op 18 mei 2021 in samenwerking 

met programmamanagers van het IenW-programma 

Anders omgaan met data een webinar georganiseerd 

rond het advies. Tijdens het webinar reflecteerde onder 

meer Jan van den Bos, inspecteur-generaal van de 

Inspectie Leefomgeving en Transport, op het advies.

Op 21 december 2021 heeft het kabinet zijn reactie 

op ons advies naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Het kabinet vond dat ons advies veel aanknopings-

punten bevatte voor een volgend kabinet om beleid 

te ontwikkelen voor verduurzaming van de digitale 

wereld. Daarnaast gaf het kabinet aan dat het in ons 

advies verschillende elementen herkende die om 

stevig ingrijpen in de markt vragen, bijvoorbeeld bij 

digitale platformen. Dergelijk ingrijpen wringt, mogelijk 

wel, tekende het kabinet aan, met andere (publieke) 

belangen, zoals vrijheid van ondernemerschap en vrije 

markt- en prijszetting. Verdere besluitvorming hierover 

werd in de reactie aan een volgend kabinet gelaten.

Lees meer over het advies ‘Digitaal 
duurzaam’

Bekijk het webinar ‘Hoe draagt digitalisering bij aan  
een meer duurzame samenleving?’’
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Naar een integraal  
bereikbaarheidsbeleid

Aanleiding
Het advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid 

hebben wij opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. 

Het was de Kamer de afgelopen kabinetsperiode duide-

lijk geworden dat integraal sturen op bereikbaarheids-

opgaven essentieel is in het licht van het nationale 

klimaatakkoord, de stikstofproblematiek, verkeersveilig-

heid en de woningbouwopgave. Bereikbaarheidsbeleid 

zou méér moeten behelzen dan het mogelijk maken 

van een efficiënte verplaatsing per auto, fiets of open-

baar vervoer. Het beleid zou recht moeten doen aan 

nieuwe mogelijkheden en innovaties op het gebied van 

mobiliteit. De Kamer vroeg de Rli in dit licht om een 

advies dat zou kunnen helpen om integraler te sturen 

op en te beslissen over bereikbaarheid. 

Kern van het advies
Bij het maken van keuzes in het bereikbaarheidsbe-

leid heeft de afgelopen decennia het accent sterk 

gelegen op het oplossen van verkeersknelpunten. De 

centrale gedachtegang daarachter is dat mobiliteit 

een menselijke behoefte is die zo goed mogelijk moet 

worden gefaciliteerd. Het faciliteren van mobiliteit gaat 

echter steeds meer knellen met de aanpak van ándere 

opgaven in de leefomgeving. Er is een toenemend 

besef dat in het bereikbaarheidsbeleid een ‘integrale’ 

benadering gewenst is. Zo’n integrale benadering 

houdt in dat nieuwe mogelijkheden en innovaties op 

het gebied van mobiliteit in de afwegingen worden 

betrokken. Hierbij valt te denken aan ruimtelijke oplos-

singen, spreiding van mobiliteit over de dag en digitale 

alternatieven voor fysieke verplaatsingen. Een integrale 

benadering houdt bovendien rekening met wat er 

nodig is om ándere vraagstukken in de leefomgeving 

aan te pakken, zoals woningbouw in stedelijk gebied, 

verbeteren van verkeersveiligheid en tegengaan van 

klimaatverandering. 

Om te komen tot een integraal bereikbaarheidsbeleid 

doen wij in dit advies een aantal aanbevelingen aan 

regering en parlement:

• Stuur op bereikbaarheid met brede welvaart als 

ijkpunt en doe dit in de gehele beleidscyclus.

• Stuur met een ‘brede blik’ op alle beschikbare oplos-

singsrichtingen voor bereikbaarheidsvraagstukken.

• Stuur rijksbreed én met de regio’s op bereikbaar-

heid, op basis van een meerjarige programmatische 

aanpak en financiering.

Omdat de Tweede Kamer in de hele beleidscyclus 

een belangrijke rol vervult bij het realiseren van een 

integraler bereikbaarheidsbeleid, hebben we nog twee 

specifieke aanbevelingen aan de Kamer opgenomen:

• Maak meer gebruik van de beschikbare parlemen-

taire sturingsmogelijkheden.

• Richt de parlementaire aandacht sterker op 

de samenhang tussen effecten, oplossings-

richtingen en bestuurlijke organisatie van het 

bereikbaarheidsbeleid.

Presentatie en mediarespons
Op 10 februari 2021 is het advies tijdens een digitale 

sessie aangeboden aan de voorzitter van de Tweede 

Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

aan de bewindspersonen van IenW en BZK en aan 

voorzitter van de Eerste Kamer.

 

De media-aandacht in de nationale pers beperkte zich 

tot een kort artikel op de online versie van NRC Next. 

Wel zijn er verschillende artikelen verschenen in de 

(online) vakliteratuur op het gebied van mobiliteit en 

verkeerskunde. De aandacht die het advies genereerde, 

past bij de gebalanceerde toonzetting van het advies. 

Vanuit de vakwereld was er vooral aandacht voor het 

advies via LinkedIn en Twitter. 
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Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking
Het feit dat ons advies voortkwam uit een verzoek van 

de Tweede Kamer, werd door de betrokken departe-

menten positief gewaardeerd; het wekte extra nieuws-

gierigheid naar onze bevindingen en aanbevelingen. 

Tijdens het adviesproces, in december 2020, hebben 

we een tussennotitie besproken in de bestuursraad van 

het ministerie van IenW. 

Op 21 april 2021 hebben wij het advies nader toege-

licht tijdens een webinar bij het ministerie van IenW. 

Daarnaast hebben we het advies gepresenteerd aan het 

MIRT-team van het ministerie van IenW. Ook hebben 

we aanvullende gesprekken gevoerd met onze contact-

personen bij de ministeries van EZK en van BZK. 

Op 30 juni 2021 heeft het kabinet zijn reactie op het 

advies naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin onder-

schreef het kabinet dat de bereikbaarheidsopgaven 

van deze tijd een integrale aanpak nodig hebben én 

dat het noodzakelijk is om de verschillende opgaven in 

de leefomgeving met elkaar te verbinden. Het kabinet 

wees tegelijkertijd op de complexe en weerbarstige 

praktijk. Deze vraagt om een andere manier van denken 

en werken die niet van de een op de andere dag is 

gerealiseerd. De ambitie is, aldus het kabinet, om stap 

voor stap en samen met decentrale overheden en 

andere partijen iedere keer weer verder te komen. In 

de reactie ging het kabinet ook uitgebreid in op onze 

aanbevelingen.

We hebben het advies is op 30 september 2021 

nogmaals toegelicht aan de nieuw samengestelde 

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en 

Waterstaat en op 5 oktober 2021 aan de Eerste 

Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 

Omgeving (IWO).

Decentrale overheden en de vakwereld lieten ons 

weten interesse te hebben in het advies. Wij hebben 

presentaties verzorgd bij onder meer het CROW-

netwerk van gemeenten, de gemeente Rotterdam, 

SmartWayz.NL Brabant/Limburg en de provincie 

Zuid-Holland.

Lees meer over het advies ‘Naar een 
integraal bereikbaarheidsbeleid’

Investeren in duurzame groei

Aanleiding
In de loop van 2021 hebben wij besloten een onge-

vraagd advies uit te brengen over het Nationaal 

Groeifonds, waarmee het kabinet investeert in 

projecten die zorgen voor economische groei op de 

lange termijn. Het advies Investeren in duurzame 

groei richt zich op de vraag of de huidige opzet van 

het Groeifonds en de bijbehorende investeringen 

voldoende perspectief bieden op het realiseren van een 

duurzaam verdienvermogen. Ook hebben we gekeken 

welke verbeteringen mogelijk zijn in de toekomstige 

investeringsrondes van het Groeifonds.

Kern van het advies
Wij komen in het advies tot de conclusie dat ‘duur-

zaam verdienvermogen’ – het hoofddoel van het 

Nationaal Groeifonds – alleen kan worden bereikt als 

er uitsluitend wordt geïnvesteerd in activiteiten die 

passen bij de transitie naar een duurzame economie. 

Om ook in de toekomst geld te kunnen verdienen, 

zal de Nederlandse economie immers CO2-neutraal, 

grondstofarm, natuurinclusief en sociaal rechtvaardig 

moeten zijn. De huidige traditionele verdienmodellen 

zullen in de economie van de toekomst niet meer 
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voldoende geld opleveren om welvaart en welzijn op 

het gewenste niveau te brengen.

De focus die wij in het advies voor het Nationaal 

Groeifonds adviseren – investeren in een duurzame 

economie die ook op lange termijn internationaal 

concurrerend is – sluit aan bij de ambities van de 

Europese ‘Green Deal’-beleidsinitiatieven. De Europese 

Commissie wil hiermee een economisch model 

ontwerpen dat zorgt voor nieuwe innovatie- en investe-

ringsmogelijkheden en nieuwe banen. Het is belangrijk 

om het Nationaal Groeifonds te laten aansluiten bij 

deze Europese ambities, want de Europese maatre-

gelen en wetgeving die uit de Green Deal (gaan) voort-

komen, zullen ook voor Nederland een verplichtend 

karakter hebben.

Om de impact van het Nationaal Groeifonds op het 

duurzaam verdienvermogen van de toekomst te 

vergroten, doen wij in het advies zes aanbevelingen, 

die wij hieronder samengevat weergeven:

1. Ga in de opdracht aan het Groeifonds uit van ‘duur-

zaam verdienvermogen’ en richt de investeringen 

op versterking van het verdienvermogen binnen een 

CO2-neutrale, grondstofarme, natuurinclusieve en 

sociaal rechtvaardige economie.

2. Geef richting aan de investeringen die vanuit het 

Groeifonds worden gedaan, door aan te sluiten bij al 

geformuleerde doelstellingen voor relevante maat-

schappelijke opgaven die een duurzame economie 

helpen realiseren.

3. Creëer duidelijkheid over het type publieke investe-

ringen waarvoor het Groeifonds, gegeven zijn speci-

fieke doelstelling, kan worden ingezet. Expliciteer 

daarbij de inhoudelijke additionaliteit ten opzichte 

van reguliere begrotingsbudgetten en fondsen.

4. Voer regie op de samenhang tussen (a) de investe-

ringen vanuit het Groeifonds en (b) het Groeifonds 

en andere fondsen/beleidsinstrumenten. Doe dit 

vanuit de invalshoek van duurzame economische 

groei: wat is er nodig om de daarbij horende maat-

schappelijke doelen te behalen?

5. Neem expliciet in het beoordelingskader op dat 

moet worden gekeken naar de bijdrage van voorge-

stelde projecten aan het duurzame karakter van het 

verdienvermogen. Een langetermijnbijdrage aan de 

groei van het bruto binnenlands product (bbp) zou 

daarbij geen selectiecriterium moeten zijn, maar een 

randvoorwaarde.

6. Communiceer meer met de buitenwereld over 

de (beoogde) resultaten van het Groeifonds en 

over de werkzaamheden van de commissie van 

het Groeifonds. Gebruik de keuzes die met het 

Groeifonds worden gemaakt als inbreng in het 

maatschappelijk debat over de ontwikkeling naar een 

duurzame economie en het wenkend perspectief dat 

deze duurzame economie oplevert.

JAARVERSLAG 2021 16PRINT



Presentatie en mediarespons
We hebben het advies op 13 oktober 2021 aangeboden 

aan de ministers van BZK, van EZK, van Financiën, van 

IenW en van LNV. Het advies is daarna door verschei-

dene media opgepakt. Het Financieele Dagblad heeft 

op 14 oktober een exclusief interview gepubliceerd met 

onze voorzitter Jan Jaap de Graeff. Verder verschenen 

kort na publicatie van het advies artikelen in een 

groot aantal nieuwsmedia. Het advies werd belicht 

in NRC, Trouw, Algemeen Dagblad en op de nieuws-

websites Stadszaken en Milieu & Economie. Verder 

besteedde BNR Nieuwsradio op 18 oktober 2021 in het 

programma ‘BNR Zakendoen’ aandacht aan het advies. 

De economen Barbara Baarsma en Valentijn van 

Nieuwenhuijzen gaven tijdens deze radio-uitzending 

aan dat zij het eens waren met de boodschap van ons 

advies.

Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking
We hebben presentaties gegeven over ons advies bij 

de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij werkgevers-

organisatie VNO-NCW. Ook hebben we op 12 januari 

2021 een technische briefing verzorgd voor de Tweede 

Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. 

De vragen van de aanwezige Kamerleden waren vooral 

gericht op de criteria voor het beoordelen van bij het 

Groeifonds ingediende projectvoorstellen (bijdrage 

aan bbp versus bijdrage aan brede welvaart) en op de 

spanning tussen investeren in de bestaande economie 

en de nieuwe economie.

Ons advies is kritisch over investeringen vanuit het 

Groeifonds in mobiliteitsinfrastructuur. Deze zouden 

volgens ons vanuit het Mobiliteitsfonds moeten plaats-

vinden. In het coalitieakkoord 2021-2025 dat na publi-

catie van het advies verscheen, is bepaald dat de pijler 

‘infrastructuur’ uit het Groeifonds verdwijnt en dat het 

Mobiliteitsfonds wordt opgehoogd met het oog op de 

investeringsvoorstellen uit de eerste ronde. Dit ligt in 

het verlengde van onze aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Investeren 
in duurzame groei’

Geef richting, maak ruimte!

Aanleiding
Nederland staat voor ingrijpende maatschappelijke 

opgaven op het gebied van klimaat, energie, natuur, 

wonen en landbouw. Het realiseren van deze opgaven 

zal forse ruimtelijke consequenties hebben. Het 

Nederlandse landschap staat dan ook aan de voor-

avond van een ingrijpende verbouwing. Ons advies 

Geef richting, maak ruimte! gaat over de vraag: is de 

manier waarop ontwikkelingen vandaag de dag ruimte-

lijk worden gestuurd, toereikend om de grote verbou-

wing tijdig en met goed resultaat aan te pakken?

Kern van het advies
Wij komen in het advies tot de conclusie dat de 

huidige sturing van ruimtelijke ontwikkelingen 

tekortschiet, zowel inhoudelijk als procesmatig. De 

tekortkomingen die wij signaleren vragen niet om 

aanpassing van wetgeving of om herziening van het 

Huis van Thorbecke. Wel zijn nieuwe vormen van regie 

en goede samenwerking nodig tussen overheden, 

markt, woningcorporaties en uitvoeringsorganisaties. 

Al deze partijen zullen gebruik moeten durven maken 

van de bestaande ruimtelijke instrumenten. Ook 

zullen ze elkaar moeten aanspreken op het niet-halen 
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van doelen. Verder is ontwerpkracht nodig om een 

optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief te 

schetsen. De urgente, grote ruimtelijke opgaven van 

deze tijd bieden namelijk een kans om Nederland niet 

alleen beter functionerend, duurzamer en daarmee 

toekomstbestendiger te maken, maar ook mooier en 

aantrekkelijker. 

Om van de grote verbouwing van Nederland een 

succes te maken zal het kabinet meer richting moeten 

geven. Tegelijkertijd zal de uitvoeringskracht bij provin-

cies en gemeenten moeten worden versterkt. Verder is 

het belangrijk dat burgerbetrokkenheid serieus wordt 

genomen. In de samenwerking zullen overheden, 

woningcorporaties, project- en gebiedsontwikkelaars 

en uitvoeringsorganisaties elkaars kwaliteiten beter 

moeten gaan benutten. 

Presentatie en mediarespons
Op 23 november 2021 is het advies namens de minister 

van BZK in ontvangst genomen door de directeur- 

generaal Omgevingswet, Erik Jan van Kempen. We 

hebben het advies ook aangeboden aan de staats-

secretaris van BZK en de bewindspersonen van EZK, 

van IenW en van LNV. 

Na de verschijning van het advies hebben we 

verscheidene presentaties gegeven. Zo hebben we op 

9 december 2021 het advies toegelicht in de gecom-

bineerde commissievergadering Ruimte en Economie 

van de VNG. Daarnaast hebben we twee discussie-

bijeenkomsten georganiseerd: één op 10 december 

2021 bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en één 

op 15 december 2021 bij de provincie Gelderland. 

Voorafgaand aan de publicatie hebben we voorts het 

advies besproken in de commissie Ruimte van het 

Interprovinciaal Overleg (IPO).

Het advies vormde geen voorpaginanieuws in de 

landelijke kranten. Dat was ook niet te verwachten 

bij een publicatie zonder polariserende boodschap. 

Toch heeft ons advies veel media-aandacht gekregen. 

Het onderwerp werd op landelijk en regionaal niveau 

opgepakt in zowel vakbladen als nieuwsportals op het 

gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Naar 

aanleiding van het advies zijn daarnaast interviews 

met commissievoorzitter Jantine Kriens verschenen 

in De Telegraaf, Binnenlands Bestuur, VNG-magazine, 

de nieuwswebsite Stadszaken en de portals 

Omgevingsweb en Klimaatweb. Ook op de sociale 

media verscheen veel respons op het advies.

De teneur van de reacties was over het algemeen posi-

tief. De probleemanalyse, de urgentie van de proble-

matiek en ook het belang van rijkssturing werden 

onderschreven. De toonzetting van een tweede artikel 

in De Telegraaf was kritischer. De krant stelde dat de 

Rli denkt dat niet de overheid maar burgers moeten 

besluiten waar woningen en zonneparken komen. 

Sommige critici vonden dat de rol van de water-

schappen in ons advies onderbelicht blijft. Eén van hen 

noemde daarnaast onze opvatting over burgerbetrok-

kenheid ‘truttig’. 

Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking
In oktober 2021 hebben we het advies nader toegelicht 

aan de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, 

Waterstaat en Omgeving. De kabinetsreactie op het 

advies verwachten wij in de loop van 2022.

Lees meer over het advies ‘Geef 
richting, maak ruimte!’
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Boeren met toekomst

Aanleiding
De landbouwsector heeft te maken met forse verduur-

zamingsopgaven. Er zijn ingrijpende maatregelen 

nodig, die grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoe-

ring van agrarische ondernemingen. Dit zorgt al enige 

tijd voor onrust onder boeren, vooral sinds de stikstof-

crisis actueel is geworden. De overheid voert sindsdien 

beleid om boeren al dan niet vrijwillig te laten stoppen 

met hun bedrijf. Wij vinden dat het overheidsbeleid zich 

óók zou moeten richten op degenen die besluiten om 

door te gaan. We zijn daarom voor ons advies Boeren 

met toekomst in gesprek gegaan met boeren. Wij 

wilden erachter komen welk overheidsbeleid hen zou 

helpen om binnen de duurzaamheidsgrenzen te kunnen 

ondernemen.

Kern van het advies
Om te kunnen ondernemen is het voor boeren essen-

tieel dat zij voor de korte én – zo veel als mogelijk 

– voor de langere termijn helderheid krijgen over de 

duurzaamheidseisen waaraan ze moeten voldoen. Die 

helderheid zal de overheid op bedrijfsniveau moeten 

bieden. Alleen zó worden boeren in staat gesteld om 

tijdig passende investeringen te kunnen doen en/of hun 

verdienmodel aan te passen.

In sommige gevallen zullen boeren die in een bepaald 

gebied zijn gevestigd gelijksoortige opgaven hebben, 

bijvoorbeeld verhoging van de waterstand of biodiver-

siteitsherstel. Die opgaven zullen dan in samenspraak 

met de betreffende boeren moeten worden vertaald 

in eisen voor de afzonderlijke bedrijven. Wij vinden 

dat het Rijk bij zulke overleggen actief betrokken moet 

zijn. De provincie zou een ondersteunende rol moeten 

vervullen.

Wij denken dat de regels en voorschriften die de over-

heid stelt, boeren op uitvoeringsniveau zo veel moge-

lijk vrijheid moeten geven. Boeren moeten zelf kunnen 

bepalen hoe zij aan de normen gaan voldoen. Zij 

kunnen dan een aanpak kiezen die het beste inpasbaar 

is binnen hun individuele bedrijfsvoering.

Controle en handhaving van algemene regels en 

vergunningen is en blijft een verantwoordelijkheid van 

de overheid. Om een veelheid van controles (met bijbe-

horende administratieve lastendruk voor de boeren) 

zo veel mogelijk te beperken, stellen wij voor om een 

systeem van certificering in te voeren. Daarvoor moet 

een instantie worden opgericht die certificaten afgeeft 

aan boeren die aan de normen voldoen. Op die manier 

worden alle eisen in onderling verband bij elkaar 

gebracht. Bovendien kan de afgifte van een certificaat 

worden gekoppeld aan systemen die boeren belonen 

als zij verder gaan dan de geldende norm voorschrijft. 

En controle door de overheid is minder nodig naar de 

mate waarin wordt voldaan aan de in het certificaat 

opgenomen eisen.

Aanvullend op het voorgaande is de aanwezigheid van 

een afzetmarkt voor duurzaam geproduceerd voedsel 

van groot belang. De overheid zal daartoe de nodige 

initiatieven moeten nemen, ook internationaal. Ze zal 

partijen in de voedselketen ertoe moeten bewegen 

de gewenste richting in te slaan. Het gaat dan niet 

alleen om kredietverstrekkers, inkoopcombinaties van 

supermarkten en afzetcoöperaties, maar ook om de 

consument: iedereen zal meer moeten gaan bijdragen 

aan het proces van verduurzaming.

Presentatie en mediarespons
Op 2 december 2021 hebben we ons advies over het 

toekomstperspectief van boeren aangeboden aan de 

minister van LNV en aan de voorzitters van de Eerste 

en Tweede Kamer.
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Het advies heeft vervolgens veel media-aandacht 

gekregen: er verschenen 48 berichten in kranten, regio-

nale dagbladen en agrarische media. Er zijn interviews 

geweest met Het Financieele Dagblad (FD), Volkskrant, 

Reformatorisch Dagblad en Nieuwe Oogst. Ook 

hebben interviews plaatsgevonden voor NPO1, BNR 

Nieuwsradio en Omrop Fryslân. Wij hebben een opinie-

artikel geschreven voor Boerderij/FoodAgribusiness. In 

Het Financieele Dagblad is een artikel verschenen over 

landbouw en het coalitieakkoord, waaraan wij door 

middel van een interview hebben bijgedragen. 

De teneur van de reacties was positief: men waardeert 

ons pleidooi om het landbouwbeleid nadrukkelijker 

te gaan richten op de ‘blijvers’. Ons advies wordt ook 

gezien als een stap in de richting van nader construc-

tief overleg tussen boeren en overheid. De agrarische 

partijen zijn blij met het advies, maar geven ook aan 

dat ze bang zijn dat onze aanbevelingen leiden tot 

bureaucratie en ‘een nieuwe partij op het erf’. 

Maatschappelijke en beleidsmatige 
doorwerking 
De Europese Commissie heeft onlangs wetgeving 

aangekondigd om binnen de Europese Unie te komen 

tot duurzame voedselsystemen. Hiermee wordt gevolg 

gegeven aan ons advies om in het kader van de 

Farm-to-Fork-strategie op Europese schaal afspraken 

te maken over labeling en certificering. Wij hebben 

recent een traject opgestart met onze Europese collega-

adviesraden (verenigd in de EEAC), om te bekijken of 

we kunnen komen tot een gezamenlijk advies aan de 

Europese instituties over de invulling van de aangekon-

digde wetgeving.

Lees meer over het advies ‘Boeren 
met toekomst’

Illustratie: Studio Ronald van der Heide
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DOORWERKING VAN 
EERDERE ADVIEZEN 

Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer 
de sleutel voor burgers vormen

Stop bodemdaling in veenweidegebieden:  
het Groene Hart als voorbeeld

Groen uit de crisis

Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

Greep op gevaarlijke stoffen

Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het

3
€ €

Fysieke omgeving

  Sociaal culturele
omgeving

Informele regels, codes en 
randvoorwaarden van sociale verbanden 

waarmee mensen te maken hebben zoals:

Door te kijken naar persoonlijke omstandigheden en capaciteiten van mensen én de condities in 
hun omgeving, ontstaat zicht op de mogelijkheden en belemmeringen van mensen om deel te 
nemen aan de stedelijke samenleving. 

Scholen

Bedrijven, kantoren

Nabijheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
zaken zoals:

Ov-halteplaatsen

Parkeerplaatsen

Supermarkten

Huisartsen

Familie
Onderwijs-
instellingen

Religie Verenigingen

Persoonlijke omstandigheden 
en capaciteiten 

Institutionele omgevingInstitutionele omgeving

Geestelijke en lichamelijke gezondheid

Financiële situatie

Opleiding

Gezinssituatie

Persoonlijke geschiedenis

Digitale vaardigheden

Overheden, regels voor urgentie-
verklaringen voor huurwoningen, enz.

Bedrijven, digitale vacatures,
ov-chipkaart, toegangsprijzen, enz.

Organisaties, digitale aankondiging 
activiteiten en programma’s,
inschrijven als woningzoekende, enz.

Formele regels en randvoorwaarden waar 
mensen mee te maken hebben van bijvoorbeeld: 

€

Het gaat om zaken zoals:

Aanwezigheid en beschik-
baarheid van woningen
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In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de 

nazorgactiviteiten die raad en secretariaat in 

het afgelopen jaar hebben ondernomen rond 

verschillende Rli-adviezen uit voorgaande jaren. 

Onze advisering uit 2020 en eerder heeft ook 

in 2021 nog aantoonbaar aandacht gekregen in 

maatschappelijke discussies en in het landelijke 

en decentrale overheidsbeleid. Enkele adviezen 

sprongen eruit.

Toegang tot de stad
Hoe publieke voorzieningen, wonen  
en vervoer de sleutel voor burgers  
vormen  (2020)

Steden in Nederland worden de laatste jaren in 

verschillende opzichten minder toegankelijk: wonen 

wordt er alsmaar duurder, het aanbod van publieke 

voorzieningen verschraalt en de bereikbaarheid van 

bestemmingen in en rond steden verslechtert. Een 

steeds grotere en diversere groep mensen komt door 

deze problemen in de knel, zo signaleerden wij in ons 

advies Toegang tot de stad uit 2020. Deze boodschap 

vond ook het afgelopen jaar nog veel weerklank. 

Om te beginnen kreeg onze boodschap aandacht in de 

kabinetsreactie op het advies, die op 12 februari 2021 

verscheen, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

De nieuw samengestelde Kamer stelde op 17 mei 

2021 vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie. 

De Kamervragen resulteerden op 18 november 2021 in 

een uitgebreide brief van het kabinet. De brief omvatte 

24 pagina’s met nadere toelichting. De correspondentie 

tussen kabinet en parlement over het advies Toegang 

tot de stad is uiteraard terug te vinden op onze website.

Wij zijn het afgelopen jaar actief ‘de boer op gegaan’ 

met het advies. We hielden een achttal presentaties 

over Toegang tot de stad, op locaties verspreid over 

het hele land: van Rotterdam tot Heerlen en van 

Amsterdam tot Groningen. Mede naar aanleiding van 

deze presentaties werd het advies aangehaald in tien 

essays, columns en artikelen in kranten en vaktijd-

schriften. Ook vormde de in ons advies bepleite ‘bena-

dering vanuit burgers’ een inspiratiebron voor een 

onderzoeks- en kunstproject in Amsterdam, dat in 2022 

wordt afgerond. 

In de publiciteit van het afgelopen jaar keerden de drie 

in het advies beschreven sleutelfuncties om deel te 

nemen aan het stedelijk leven – wonen, publieke voor-

zieningen en vervoer – opvallend vaak terug. De onder-

linge relaties tussen deze drie elementen en het belang 

ervan werd herkend en onderkend. Ons advies heeft 

aldus een verdiepende impuls gegeven aan analyses 

op het gebied van gebiedsontwikkeling, burgerpar-

ticipatie en de manier waarop wordt omgegaan met 

maatschappelijk vastgoed. Wij zijn naar aanleiding van 

het advies door verschillende gemeenten gevraagd om 

mee te denken over het herijken van het strategische 

beleid op het terrein van de drie sleutelfuncties.
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Stop bodemdaling in 
veenweidegebieden
Het Groene Hart als voorbeeld (2020)

Ook ons advies uit 2020 over bodemdaling in veen-

weidegebieden heeft het afgelopen jaar nog de nodige 

beleidsmatige doorwerking gekregen. 

Allereerst verscheen op 12 februari 2021 de kabinets-

reactie op het advies. Daarin liet het kabinet weten het 

advies te omarmen en het te beschouwen als een steun 

in de rug voor de richting die al was ingezet met de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het Veenplan 1e fase 

en de Beleidstafel Droogte. Het kabinet onderkende het 

belang van sturen op vermindering van bodemdaling 

door middel van een nationaal beleidskader. Ook sprak 

het kabinet steun uit voor onze aanbevelingen over 

gebiedsgericht werken en het transparant bekostigen 

van de aanpak van bodemdaling. Onze aanbeveling om 

de verantwoordelijkheid voor bodemdalingsproblema-

tiek bij één bewindspersoon neer te leggen, nam het 

kabinet níet over. De huidige verantwoordelijkheids-

verdeling legt volgens het kabinet al een goede basis 

voor een samenhangende aanpak. Ook ons advies 

om doelen vast te leggen voor het verminderen van 

veenbodemdaling, kreeg geen steun. Volgens het 

kabinet zou dit geen toegevoegde waarde hebben ten 

opzichte van de geldende doelen voor reductie van 

broeikasgassen. 

Verder hebben wij in januari 2021 een brief naar de 

Tweede Kamer gestuurd met een nadere toelichting 

bij het thema ‘waardedaling en nadeelcompensatie’, 

zoals wij eerder tijdens een technische Kamerbriefing 

hadden toegezegd. In de brief hebben we aangegeven 

dat het niet valt uit te sluiten dat nadeelcompensatie 

aan de orde kan zijn bij de aanpak van bodemdaling. 

Bij wijziging van het waterpeilbeheer moet worden 

onderzocht of er aanleiding is tot het treffen van een 

nadeelcompensatieregeling voor grondeigenaren en 

grondgebruikers. Dit is een kwestie van maatwerk, zo 

stelden wij in onze brief. 

Op 28 mei 2021 heeft toenmalig minister Schouten 

van LNV schriftelijk op onze nadere toelichting gerea-

geerd. De minister schreef dat zij het met onze analyse 

eens was voor zover het ging om aanpassingen die 

ondernemers als gevolg van waterpeilverhoging 

moeten doorvoeren in hun bedrijfsvoering en voor 

zover deze aanpassingen betrekking hebben op inves-

teringen waarop wordt afgeschreven (zoals gebouwen, 

machines en instrumenten). Voor landbouwgrond is 

afschrijving niet aan de orde, tenzij er sprake is van 

een bestemmingswijziging of van het stellen van voor-

waarden aan het gebruik die gevolgen hebben voor 

het producerend vermogen, oordeelde de minister. 

W
aterpeilverlaging

W
aterpeilverlaging

Veenoxidatie
 

Veenoxidatie

Bodemdaling

Bodemdaling
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De kernvraag is hier of bij waterpeilverhoging de 

productieopbrengst gelijk kan blijven dan wel of de 

ondernemer in staat is om met een ander bedrijfs-

model een vergelijkbaar inkomen op de landbouw-

grond te halen. Wanneer dat niet het geval is, zou er 

sprake kunnen zijn van waardevermindering van de 

grond en dus van een grondslag voor nadeelcompen-

satie. De minister liet weten het met ons eens te zijn 

dat dit sterk afhangt van de specifieke situatie en dat dit 

dus maatwerk vraagt.

Een belangrijke inhoudelijke doorwerking van ons 

bodemdalingsadvies is waarneembaar in het rapport 

Kiezen én delen van de Studiegroep Inrichting Landelijk 

Gebied, dat op 21 mei 2021 verscheen.2 Anders dan het 

kabinet nam de studiegroep, ingesteld op verzoek van 

de Tweede Kamer, wél onze aanbeveling over voor het 

stellen van nationale doelen voor het tegengaan van 

bodemdaling in landelijke veenweidegebieden. 

Verder hebben onze raadsleden in 2021 diverse 

presentaties over het bodemdalingsadvies gegeven, 

onder andere voor de Vereniging van Milieurecht en 

2 ABDTOPConsult (2021). Kiezen én delen: Advies van de Studiegroep 
Ruimtelijke inrichting landelijk gebied. Den Haag: Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Algemene Bestuursdienst. 
Bijlage 980733 bij brief aan de Tweede Kamer d.d. 12 mei 2021 van de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2020-2021, 35 334 nr. 141.

voor het netwerk van waterschapbestuurders van de 

Partij van de Arbeid. Voor het internationale tijdschrift 

Eurochoices heeft ons raadslid Krijn Poppe samen met 

Lianne van Duinen (projectleider bij Rli) en Tanja de 

Koeijer (onderzoeker bij WUR) een artikel geschreven 

over het advies en recent onderzoek van Wageningen 

University & Research. 

Ook in diverse media zijn het afgelopen jaar arti-

kelen verschenen over en/of naar aanleiding van ons 

advies, onder andere in Het Financieele Dagblad, de 

Leeuwarder Courant, het vakblad Nieuwe Oogst en 

op de website van de Federatie Particulier Grondbezit. 

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, werd in 

november 2021 geïnterviewd voor de podcast Studio 

Veenweide over het belang van monitoring van de 

mate van bodemdaling uit het advies.

Groen uit de crisis

In juli 2020 publiceerden we ons advies Groen uit de 

crisis. Dit advies kreeg ook het afgelopen jaar nog 

aandacht, doordat het kabinet op 18 maart 2021 een 

reactie op het advies naar de Tweede Kamer stuurde.

In de reactie gaf het kabinet om te beginnen aan dat 

het advies al had doorgewerkt in de beleidsoverwe-

gingen over herstel uit de coronacrisis. Het kabinet 

zegde toe dat het onze suggestie ter harte zou nemen 

om maatregelen met onherroepelijke consequenties 

(zoals investeringen, aanbestedingen) aan te houden 

als gedragsveranderingen of veranderingen in maat-

schappelijke normen daar aanleiding toe geven. Waar 

mogelijk zou het kabinet de tijd nemen voor reflectie, 

om keuzes uit het verleden te heroverwegen en daar-

over de dialoog te voeren.

Daarnaast schreef het kabinet dat het door ons 

aangereikte beoordelingskader het volgende kabinet 

zou kunnen helpen bij het ontwerpen van het herstel-

beleid. Het kabinet liet weten onze aanbeveling te 

onderschrijven dat we niet moeten herstellen wat in 

het perspectief van de gewenste transities juist moet 

worden afgebouwd, en dat beleid soms moet worden 

aangepast als bestaande doelen of de nieuwe werke-

lijkheid daar om vragen. Ten slotte liet het kabinet 

weten het met ons eens te zijn dat alle dimensies van 

brede welvaart relevant zijn bij beleidsoverwegingen in 

de huidige coronacrisis. 
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Verzet de wissel
Naar beter internationaal 
reizigersvervoer per trein (2020)

In juli 2020 verscheen ons advies Verzet de wissel: 

Naar beter internationaal reizigersvervoer per trein. Dit 

advies behelsde een analyse van de vele knelpunten op 

het internationale spoor, bezien vanuit het perspectief 

van de internationale treinreiziger. Onze aanbevelingen 

betroffen de noodzaak om verbeteringen door te 

voeren op het vlak van mobiliteitsdiensten, vervoers-

diensten en verkeersdiensten. Daarnaast bepleitten 

wij in het advies een internationale corridoraanpak, 

inclusief de instelling van een Europese autoriteit voor 

grensoverschrijdend spoorverkeer.

In 2021 is op basis van ons advies een artikel 

verschenen in een internationaal tijdschrift voor 

ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast werd het advies 

onder de aandacht gebracht in een podcast over 

mobiliteitsvraagstukken in grote steden. In het rapport 

Marktverkenning internationale verbindingen in open 

toegang, uit december 2021, dat in opdracht van het 

Ministerie van IenW is opgesteld, werd eveneens naar 

ons advies verwezen.

Greep op gevaarlijke stoffen (2020)

Ons advies Greep op gevaarlijke stoffen, dat in maart 

2020 het licht zag, heeft het afgelopen jaar duidelijk 

waarneembaar beleidsmatige doorwerking gekregen. 

In het advies hadden wij aanbevolen om te zorgen 

voor versterking van kennis en capaciteit bij de 

beleidsuitvoering, de handhaving en het toezicht rond 

gevaarlijke stoffen. De weerslag van dit pleidooi is 

waarneembaar in het Nationaal Milieubeleidskader, dat 

in februari 2021 verscheen.3 Daarmee samenhangend 

rapporteerde in maart 2021 de commissie-Van Aartsen 

over de noodzaak tot versterking van milieutoezicht en 

-handhaving.4 

Ook onze aanbevelingen om bij het ontwerp van 

stoffen en producten rekening te houden met veilig 

gebruik en toepassing in de gehele levenscyclus, 

zijn door het kabinet verwerkt in het Nationaal 

Milieubeleidskader. Wij vinden dit van groot belang. 

Immers, de route naar een veilige circulaire economie 

vraagt om zicht op het gebruik van chemische stoffen in 

producten.

In het Milieubeleidskader wordt tevens aangekondigd 

dat er kritischer zal worden gekeken naar de uitstoot 

3 IenW (2021). Een schone taak; Bouwstenen voor een veilig, gezond en 
schoon leefmilieu. Nationaal Milieubeleidskader (NMK). Bijlage 949531 bij 
brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 september 2020 van de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 
28 663, nr. 75.

4 Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (2021). 
Om de leefomgeving; Omgevingsdiensten als gangmaker voor het 
bestuur. Bijlage 972065 bij brief aan de Tweede Kamer d.d. 4 maart 2021 
van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2020-2021, 22 343, nr. 295.
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van zeer zorgwekkende stoffen en dat daarbij meer 

dan tot nu toe rekening zal worden gehouden met 

de belastbaarheid van bodem en water. Wij hadden 

in dit verband geadviseerd om het beleid beter af te 

stemmen op effecten van cumulatieve blootstelling, 

zowel voor mens als milieu. De belangrijkste reden 

daarvoor is het toenemende gebruik van gevaarlijke 

stoffen. Dit leidt tot een toxische druk op de ecolo-

gische waterkwaliteit in verschillende gebieden in 

Nederland. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn 

de ministeries van IenW en van LNV inmiddels een 

onderzoek gestart naar methodiekontwikkeling om in 

kwetsbare gebieden te sturen op toxiciteitsdruk. 

In het coalitieakkoord van het in januari 2022 

aangetreden nieuwe kabinet is relatief weinig tekst 

opgenomen over een versterkte beleidsinzet om 

verspreiding van stoffen in het milieu te voorkomen. 

Wel wordt in het akkoord aangekondigd dat er meer 

aandacht komt voor inspectie en toezicht en voor 

onderzoek naar gezondheidseffecten bij boeren en 

omwonenden. Wij hadden in ons advies bepleit om 

dergelijke gezondheidsmonitoring ook in te zetten om 

nadelige effecten van cumulatie van stoffen (op mens, 

dier en milieu) op te sporen. 

Waardevol toerisme
Onze leefomgeving verdient het (2019)

In september 2019 verscheen ons advies Waardevol 

toerisme: onze leefomgeving verdient het. In 2021 had 

dit advies nog steeds zichtbaar impact.

Zo waren wij in januari 2021 te gast in een debatserie 

over Fair Tourism, die het Amsterdamse Pakhuis 

De Zwijger organiseerde en online uitzond. Ook 

verschenen er in uiteenlopende tijdschriften in totaal 

acht artikelen waarin ons advies werd aangehaald. Van 

kennispartijen, adviesbureaus en gemeenten horen we 

terug dat het advies voor veel gemeenten en toeristi-

sche regio’s een leidraad vormt om na te denken over 

toerismebeleid en de strategie te herijken. 

We lichten er twee voorbeelden uit: 

• De metropoolregio Amsterdam is een groot onder-

zoek begonnen naar de toeristisch-recreatieve 

ontwikkelruimte. Daarin worden de begrippen ‘druk’ 

en ‘draagkracht’ uit ons advies geoperationaliseerd. 

Ook wordt in Amsterdam invulling gegeven aan ons 

pleidooi om de gewenste ontwikkeling van toerisme 

vast te leggen in een ontwikkelstrategie, met beleids-

maatregelen die aansluiten bij het omgevingsbeleid 

en bij de plaatselijke opgaven en behoeften. De 

gemeente Amsterdam werkt hieraan onder meer 

door vanuit het perspectief van bewoners in 

beeld te brengen wat toerisme ‘kost’ en ‘oplevert’. 

Dat gebeurt aan de hand van cijfers, maar ook op 

basis van gesprekken met bewoners.

• In september 2021 verscheen de Inspiratiegids 

Vergroten Draagvlak Toerisme bij het Kenniscentrum 

voor Kusttoerisme. Deze gids bestaat uit 33 beleids-

instrumenten gericht op het vergroten van het 

draagvlak voor toerisme. Daarvoor is het nodig om 

enerzijds inwoners rechtstreeks te betrekken en 

anderzijds mogelijkheden te bieden om toeristische 

drukte te sturen, waardoor overlast voor inwoners 

wordt verminderd, zo is de onderliggende gedachte. 

De inspiratiegids vormt een nadere uitwerking van 

de menukaart met sturingsstrategieën die wij in 2019 

tegelijk met ons advies hebben gepresenteerd.
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UITWISSELING MET EXTERNE 

RELATIES

Onze internationale activiteiten

Parlementaire aandacht voor onze 
adviezen

Aandacht voor onze adviezen in media en 
vakliteratuur

Communicatie met onze doelgroepen
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In dit hoofdstuk beschrijven we hoe wij het 

afgelopen jaar in contact zijn geweest met de 

buitenwereld en wat ons werk daar teweeg heeft 

gebracht. We bespreken achtereenvolgens: onze 

internationale activiteiten, de weerklank van 

onze adviezen in parlement, media en vaklitera-

tuur, en de communicatie met onze doelgroepen.

Onze internationale activiteiten

Wij houden ten behoeve van onze raadsvergaderingen 

een overzicht bij van relevante rapporten die gedu-

rende het jaar worden gepubliceerd door buitenlandse 

kennisinstellingen en denktanks. We doen dit om in 

onze adviezen de resultaten van internationale (strate-

gische) studies, die voor het Rli-werkveld van belang 

zijn, over het voetlicht te kunnen brengen. Voor het 

selecteren van de meest belangwekkende rapporten 

werken we samen met het Europese netwerk van 

adviesraden op het gebied van klimaatverandering, 

milieu en duurzame ontwikkeling, het European 

Environment and Sustainable Development Advisory 

Councils (EEAC).

De Rli is een actief lid van het EEAC-netwerk, dat op dit 

moment bestaat uit achttien raden die afkomstig zijn uit 

veertien Europese landen en regio’s. Het netwerk biedt 

een goed werkend platform voor kennisuitwisseling 

met zusterraden en het vormt een liaison tussen het 

werk van adviesraden en ontwikkelingen op Europees 

beleidsniveau. Het netwerk draagt niet alleen bij aan 

kennisdeling en -verwerving, maar speelt ook een 

belangrijke rol bij de (internationale) doorwerking van 

de Rli-adviezen.

Net als in voorgaande jaren waren we ook in 2021 

betrokken bij het faciliteren van de samenwerking 

binnen het EEAC-netwerk. Daarnaast zijn wij binnen 

het bestuur van het EEAC actief: onze secretaris Ron 

Hillebrand vervulde in 2021 de rol van penningmeester, 

en plaatsvervangend directeur Folmer de Haan leidde 

het afgelopen jaar de EEAC-werkgroep klimaat en 

energie.

In 2021 hebben twaalf adviesraden uit het EEAC-

netwerk gezamenlijk een brief gestuurd aan de 

Europese Raad. In de context van de lopende onder-

handelingen over de Europese klimaatwet gaven de 

adviesraden hun visie op het voorstel om een Europese 

klimaatraad in te stellen. In de brief gingen zij in op 

de verschillende manieren waarop onafhankelijke 

adviesraden van toegevoegde waarde kunnen zijn, 

bijvoorbeeld door het geven van onafhankelijk en 

wetenschappelijk onderbouwd advies, door het leveren 

van een bijdrage aan het publieke debat en/of door het 

aanreiken van een sectoroverstijgende blik op thema’s 

binnen het brede aandachtsgebied van klimaatverande-

ring, milieu en duurzame ontwikkeling. 

Parlementaire aandacht voor onze  
adviezen

De parlementaire aandacht voor Rli-adviezen lijkt te 

groeien. Zo vroeg de Tweede Kamer ons in 2021 om 

een advies op te stellen over bereikbaarheidsbeleid. En 

in zowel de Tweede als Eerste Kamer is het afgelopen 

jaar meer aandacht besteed aan onze adviezen dan 

in voorgaande jaren. Dit mondde onder andere uit in 

vragensessies met Kamerleden over onze adviezen 

Toegang tot de stad, Groen uit de crisis en Naar een 

integraal bereikbaarheidsbeleid. Na de kabinets reactie 

op het laatstgenoemde Rli-advies volgde medio 

december 2021 nog een brief van de staatssecretaris 

van IenW, waarin zij een reactie gaf op het verzoek 

van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur 
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en Waterstaat om beter en structureler te worden 

betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaar-

heids- en mobiliteitsopgaven. Bovendien vond er nog 

een (bijpraat)sessie plaats met de Eerste Kamer over 

dit advies. 

De volgende Rli-adviezen werden het afgelopen 

jaar aangehaald in parlementaire debatten en in 

Kamerstukken:

• Advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden 

(2020), in brief regering 2021 (technische briefing 

Tweede Kamer op 16 november 2020) met nadere 

toelichting bij ‘waardedaling en nadeelcompensatie’.

• Advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden 

(2020), in brief regering bij aanbieding van rapport 

Studiegroep Ruimtelijke Inrichting landelijk gebied.

• Advies De bodem bereikt?! (2020), in brief regering 

bij aanbieding van rapport Studiegroep Ruimtelijke 

Inrichting landelijk gebied.

• Advies Groen uit de crisis (2020), in beantwoording 

van vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie 

op het Rli-advies.

• Advies Verzet de wissel (2020), in Tweede 

Kamerdebat over spoor, spoorveiligheid en ERTMS 

(15 juni 2021).

• Advies Waterstof: de ontbrekende schakel (2021), 

in Kamerbrief bij werkplan Nationaal Waterstof 

Programma 2022-2025.

• Rli-conferentie Week van Verbindend 

verduurzamen (2020), in adviesrapport van 

commissie-Brenninkmeijer.5

• Advies Groen uit de crisis (2020), in verslag van 

overleg Eerste Kamercommissie Infrastructuur, 

Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken 

en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

30 maart 2021, naar aanleiding van kabinetsreactie 

op het advies.

• Advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid 

(2021), in beantwoording van vragen van Tweede 

Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties naar aanleiding van aanbiedings-

brief beleidsdoorlichting artikel 5 ministerie van BZK 

van 18 december 2020.

• Advies Waterstof: de ontbrekende schakel (2021), in 

Kamerbrief over bekostiging van investeringsvoor-

stellen uit Nationaal Groeifonds.

• Advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid 

(2021), in brief regering met reactie op verzoek 

5 Adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (2021). Betrokken 
bij klimaat; Burgerfora aanbevolen. Bijlage 973793 bij brief aan de Tweede 
Kamer d.d. 22 maart 2021 van de minister van Economische Zaken en 
Klimaat. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 32 813 nr. 674.

van Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur 

en Waterstaat om beter en structureler te worden 

betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaar-

heids- en mobiliteitsopgaven.

• Advies Verzet de wissel (2020), in brief regering over 

marktverkenning internationale verbindingen in 

open toegang.

• Advies Toegang tot de stad, in verslag van schriftelijk 

overleg over kabinetsreactie op het Rli-advies. 

Aandacht voor onze adviezen in media 
en vakliteratuur

Met zes gepubliceerde adviezen, een online (publieks)

bijeenkomst (over ons waterstofadvies) en een online 

consultatie inclusief publieksonderzoek (waarvan de 

resultaten bekend worden bij publicatie van ons advies 

kernenergie) was 2021 ondanks de lockdowns een 

productief jaar. De Rli werd in totaal 256 keer genoemd 

in (gedrukte en/of online uitgebrachte) mediaberichten 

en perspublicaties. Alle zes adviezen kregen welis-

waar behoorlijk wat aandacht van de media, maar het 

gemiddelde aantal artikelen was bij elk van de adviezen 

geringer dan in andere jaren. 
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Ons advies Boeren met toekomst, dat begin december 

uitkwam, viel de meeste media-aandacht ten deel: 

het advies kwam aan bod in 47 artikelen in landelijke 

en regionale kranten en vakbladen. Ook ons advies 

Geef richting, maak ruimte! scoorde goed met veertig 

media-artikelen. 

De aandacht voor van onze adviezen lijkt zich steeds 

meer te verbreden. Onze adviezen uit vorige jaren 

zijn het afgelopen jaar nog regelmatig aangehaald in 

verschillende mediaberichten. Zo kwam het advies 

Stop bodemdaling veenweidegebieden, de topper van 

vorig jaar, het afgelopen jaar nog zestien keer terug 

in diverse vakliteratuur, net als de thema’s en bood-

schappen van het advies Toegang tot de stad uit 2020. 

Ook werden onze raadsleden vaker dan gebruikelijk 

gevraagd door de media om een advies toe te lichten 

of hun licht te laten schijnen over een actueel leefom-

gevingsvraagstuk. Vier van onze adviezen hadden in 

het afgelopen jaar de primeur om deel uit te maken van 

een podcastproductie: Verzet de wissel, Stop bodem-

daling in veenweidegebieden, De bodem bereikt?! en 

Waterstof, de ontbrekende schakel. Verder heeft het 

kenniscentrum CROW-KpVV naar aanleiding van ons 

advies Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid het 

thema ‘Integrale Kijk op Bereikbaarheid’ opgenomen in 

zijn jaarprogramma voor 2022.

Aandacht voor de Rli in 2021 in cijfers

Aantal keren dat raadsleden een advies 
extern hebben gepresenteerd 

24

Aantal keren dat medewerkers van het 
secretariaat een advies extern hebben 
gepresenteerd 

12

Aantal perspublicaties op papier 52

Aantal perspublicaties op internet 204

Aantal radio- en tv-optredens 8

Communicatie met onze doelgroepen

In 2021 heeft de Rli zes adviezen gepubliceerd. 

Daarnaast hebben wij een online (publieks)bijeen-

komst en een publieksconsultatie over kernenergie 

georganiseerd. 

Wij hebben in 2021 besloten om onze adviezen niet 

meer in gedrukte vorm uit te geven. Onze adviezen 

en publicaties worden uitsluitend digitaal uitgebracht. 

Wanneer dit voor speciale gelegenheden nodig is, 

worden boekjes in een kleine oplage geprint.

Nieuwsbrieven
Wij brengen regelmatig nieuwsbrieven uit over onze 

publicaties en de stand van zaken rond lopende 

adviestrajecten. 

In 2021 publiceerden wij in totaal twintig nieuws-

brieven. De Rli-nieuwsbrief telt circa 1.700 abonnees. 

Via www.rli.nl kunnen geïnteresseerden 
zich abonneren op de nieuwsbrief. 

Conferenties en bijeenkomsten
In 2021 was het houden van fysieke bijeenkomsten 

door de lockdowns niet mogelijk. Wij organiseerden 

één online evenement. Dit betrof de discussiebijeen-

komst over het advies Waterstof: de ontbrekende 

schakel, dat bij die gelegenheid werd aangeboden aan 

de minister van EZK, Bas van ‘t Wout. Sandor Gaastra, 

directeur-generaal Klimaat en Energie, nam het advies 

namens de minister in ontvangst.

Als onderdeel van ons adviestraject ‘Kernenergie’ 

(publicatie voorzien in voorjaar 2022) hebben we 
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het afgelopen jaar een brede open consultatie geor-

ganiseerd. Iedereen die dat wilde kon zijn of haar 

mening geven. Het doel van deze inventarisatie 

was om in beeld te brengen welke argumenten en 

afwegingen mensen gebruiken om hun mening te 

vormen over kernenergie. De uitkomsten zijn onder 

meer benut bij het opstellen van een representatief 

vervolgonderzoek naar dit onderwerp. De vragenlijst 

bestond uit drie open vragen en is 9.794 keer ingevuld. 

Marktonderzoeksbureau Ipsos voerde tussen 14 en 31 

oktober 2021 de inventarisatie voor ons uit.

Tijdens het voorbereidende onderzoek voor ons advies 

Herijking natuurbeleid (publicatie voorzien in voorjaar 

2022) hebben wij het bureau I&O Research gevraagd 

om onderzoek te doen naar de natuuropvattingen 

van Nederlanders en naar hun bekendheid met het 

natuurbeleid. Het onderzoek, uitgevoerd in maart 

2021, bestond uit een online enquête die is uitgezet 

onder een representatieve groep van 2.250 mensen in 

Nederland van 18 jaar en ouder. Aansluitend hebben 

wij door middel van groepsgesprekken bepaalde 

onderwerpen verder uitgediept. De resultaten gaan we 

gebruiken in ons advies.

Voortgangsberichten
Wij sturen elke maand een voortgangsbericht uit naar 

onze contactpersonen bij de ministeries van IenW, 

van EZK, van BZK en van LNV en naar andere externe 

partijen waarmee we contact leggen gedurende 

adviestrajecten. In deze berichten beschrijven we de 

voortgang van lopende adviestrajecten. Deze berichten 

zijn sinds november 2021 openbaar en worden op onze 

website gepubliceerd.

Sociale media 
Sociale media geven ons de mogelijkheid om actief 

en effectief te participeren in netwerken en om onze 

adviezen onder de aandacht te brengen. De kanalen 

waar wij op inzetten zijn Twitter, LinkedIn en Facebook. 

Via deze kanalen komt een toenemend aantal bezoe-

kers op de website van de Rli. Wij hebben op Twitter 

in 2021 circa 200 nieuwe volgers gekregen; in totaal 

hadden we eind 2021 3.000 volgers. Ook het aantal 

mensen dat ons volgt op LinkedIn is in 2021 gegroeid: 

van 1.000 tot circa 1.400.

Website
Het aantal bezoekers van de Nederlandstalige 

Rli-website liep in 2021 iets terug in vergelijking met 

voorgaande jaren. In 2021 waren er 38.946 unieke 

gebruikers van de Rli-website en het totaal aantal 

bekeken pagina’s was 116.230. De meest bezochte 

adviespagina’s van 2021 waren:

1. Waterstof: de ontbrekende schakel  

(8.005 paginaweergaven)

2. Geef richting, maak ruimte! (7.845 paginaweergaven)

3. Digitaal duurzaam (4.565 paginaweergaven)

4. Boeren met toekomst (3.829 paginaweergaven)

5. Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid  

(3.731 paginaweergaven)

6. Investeren in duurzame groei  

(2.657 paginaweergaven)

Ons advies Geef richting, maak ruimte! werd het vaakst 

gedownload (1.730 keer), gevolgd door Waterstof: de 

ontbrekende schakel (1.613 keer), Boeren met toekomst 

(1.467 keer), Digitaal duurzaam (1.234 keer), Naar 

een integraal bereikbaarheidsbeleid (1.022 keer) en 

Investeren in duurzame groei (493 keer).
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Raad
In 2021 bestond de Raad voor de leefomgeving en 

infrastructuur uit de volgende personen: 

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

drs. P. (Pallas) Agterberg 

drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen 

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

J. (Jantine) Kriens 

drs. E.M.J. (Emmy) Meijers 

drs. K.J. (Krijn) Poppe 

ir. C.M. (Karin) Sluis 

prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef 

em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande 

Junior-raadsleden 

J. (Joris) van den Boom MSc (vanaf 1 oktober 2021)

E. (Eva) Gaaff MSc 

J.L. (Ludo) Groen MSc (tot 1 september 2021)

Y. (Yourai) Mol BPhil

Lees meer over de samenstelling van de Rli
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Secretariaat
In 2021 waren de volgende mensen werkzaam op het 

secretariaat:

dr. R. (Ron) Hillebrand, algemeen secretaris 

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

H. (Hanna) Bholai, management ondersteuner 

ir. D. (Dominique) Blom, senior adviseur  

(tot 1 juni 2021)

drs. L. (Luc) Boot, coördinerend/specialistisch adviseur 

(tot 1 september 2021)

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

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

specialistisch adviseur 

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

specialistisch adviseur 

M. (Miep) Eisner, communicatieadviseur 

R.F. (Robert) Ewing MSc, adviseur  

(vanaf 1 oktober 2021)

G. (Gillian) Graven MSc, adviseur (vanaf 1 maart 2021)

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

ir. F.W. (Folmer) de Haan, plaatsvervangend directeur, 

coördinerend/specialistisch adviseur 

L.R.G. (Linde) Jehee MSc, adviseur 

C. (Cora) Kulk, coördinator bedrijfsvoering 

dr.ir. G.M. (Geert) Munnichs, coördinerend/

specialistisch adviseur

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

(vanaf 1 februari 2021)

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

adviseur 

S.J. (Stefan) Overklift Vaupel Kleijn, medewerker 

advisering 

ir. M. (Milan) Rikhof, adviseur (tot 1 maart 2021)

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

managementondersteuner 

J. (Joris) Stok MSc, senior adviseur  

(vanaf 1 oktober 2021)

drs. B.N.S.M. (Bart) Swanenvleugel, plaatsvervangend 

secretaris, coördinerend/specialistisch adviseur 

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

M.H. (Mathijs) Veenkant MSc, adviseur 

A. (Anneke) Verschoor, medewerker advisering 

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

A.H. (Ton) Wagenveld, adviseur 

dr. B. (Bas) Waterhout, senior adviseur 

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

adviseur 

Lees meer over de medewerkers van de Rli
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