
Aanbiedingsbrief 
 
Op 24 juni 2005 publiceerde de Raad voor het Landelijk Gebied zijn advies ‘Recht op groen'. In dat advies 
maakt de raad zich zorgen over de groene kwaliteit van de openbare ruimte die onder meer belangrijk is voor 
de leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur. In het advies stelde de raad dat relevante partijen hun 
eigen belang voor de korte termijn moeten inruilen voor het maatschappelijk belang op de lange termijn van 
een groene leefomgeving. De functies van groen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur worden 
nog onvoldoende onderkend. Met groen kunnen doelstellingen uit meerdere beleidsvelden gelijktijdig vervuld 
worden, hetgeen leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Daarom deed de raad de aanbeveling aan 
departementen, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, burgers en ondernemers om de eigen 
werkwijze kritisch te bekijken. 
 
Bijna een jaar later heeft de raad gekeken naar de realisatie van ‘Recht op groen'. De bevindingen worden in 
een briefadvies aan de ministers van LNV en VROM toegestuurd. Conclusie is dat ondanks de goede 
intenties er in praktijk nog maar weinig invulling gegeven wordt aan de investeringen in groene kwaliteit. In de 
prestatieafspraken tussen gemeenten en rijk (GSB3/ISV2) is aangegeven dat er van de beschikbare 7562 
hectare bouwgrond volgens berekeningen van de raad 5145 hectare (68%) gereserveerd is voor 
binnenstedelijke woningbouw en slechts 136 hectare (nog geen 2%) voor groen in de stad. Dit komt niet in de 
buurt van de benodigde 2888 hectare groen zoals geadviseerd in ‘Recht op groen'. Daarom heeft de raad met 
diverse partijen gekeken hoe het groen in en om de stad beter tot zijn recht kan komen. 
 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dat er een betere afstemming moet plaatsvinden tussen de 
betrokken ministeries onderling (LNV, VROM, VWS, maar ook BZ en EZ), maar ook met de lagere overheden 
zoals provincies, regio's en gemeenten. Meer kennis over de daadwerkelijke kosten en baten van groene 
openbare ruimte aan de maatschappij is daarbij belangrijk. En bij de uitvoering van het beleid moet niet alleen 
naar de grote gemeenten gekeken worden, maar moeten ook middelen beschikbaar komen voor kleinere 
gemeenten. 
 
De raad wil met dit advies de besluitvorming over groene kwaliteit ondersteunen en hoopt daarbij ook op uw 
inzet. Daar is soms moed voor nodig, daarom heeft de raad een film opgenomen met de titel 'Heb lef, kies 
voor groen'. Deze film heeft de raad op de bijgevoegde CD-rom als inspiratiebron toegevoegd.  

Mocht u meer exemplaren van dit advies of de CD-rom willen ontvangen, dan kunt u deze bestellen bij het 
bureau van de raad. De adviestekst met aanvullende informatie, zoals het persbericht en de film, kunt u ook 
downloaden via de website van de raad: www.rlg.nl. 
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