Voortgangsbericht Rli
Mei 2022
Het voortgangsbericht informeert maandelijks raad, secretariaat en externe betrokkenen over de
voortgang van lopende/afgeronde adviestrajecten van de Rli.

A. Voortgang lopende adviestrajecten
Herijking natuurbeleid
Gepubliceerd: 23 maart 2022
Commissievoorzitter: André van der Zande
Contactpersoon: Yvette Oostendorp Yvette.Oostendorp@rli.nl
Het advies ‘Natuurinclusief Nederland’ is op 23 maart 2022 overhandigd aan de minister voor
Natuur en Stikstof. Het is ook aangeboden aan de minister van LNV, de minister voor VRO en aan
de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het advies formuleert vier aanbevelingen, die
aangeven wat nodig is voor het vereiste natuur- en biodiversiteitsherstel in Nederland en welke
stappen daarvoor moeten worden gezet.
Op 19 mei organiseert de Rli een publieke online discussiebijeenkomst van 14-15.30 uur. Met
bijdragen van Onno Dwars, (CEO Ballast Nedam), Alex Datema, (BoerenNatuur), Daan Helming
(KPN, projectleider Ecologische hoofdinfrastructuur voor Groene Netten, Stedin projectleider
biodiversiteit), Rik Grashoff (Groenlinks, wethouder Tilburg), Hagar Roijackers (lid IPO Bestuurlijke
Adviescommissie Vitaal Platteland en gedeputeerde Noord-Brabant), Donné Slangen (waarnemend
directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied). Daarnaast videoboodschappen van Harold
Hofstra, Louise Vet, Vera Dalm, Thom van Campen, Bernice Kamphuis en Uko Vegter. Het gesprek
zal worden geleid door Ruben Maes.
Bij de Natuurtop op 17 juni neemt Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, deel aan een paneldiscussie
over de agenda natuurinclusief.
De Engelse vertaling van het advies is in de loop van april beschikbaar via de Rli website.
Lees meer op: Natuurinclusief Nederland | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (rli.nl)
______________________________________________________________________
Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel
Verwacht: 16 juni 2022
Commissievoorzitter: Niels Koeman
Contactpersoon: Douwe Wielenga douwe.wielenga@rli.nl
Welke rol dienen de woningcorporaties te spelen, gelet op de huidige problemen en de verwachten
ontwikkelingen op de woningmarkt, en welke consequenties heeft dit voor het beleid van de
(rijks)overheid (ten aanzien van spelregels en financiële kaders)?
Op 14 april is het advies vastgesteld in de raadsvergadering, met in achtneming van enkele
aanscherpingen om de boodschap duidelijker uit te laten komen. De raad was complimenteus
richting commissie en projectteam en kijkt er naar uit het advies aan minister De Jonge voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan te bieden. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd en
de eerste drukproeven zijn gereed.
Momenteel wordt nagegaan hoe publicatie en aanbieding vorm gegeven zullen worden en wanneer
een publieksbijeenkomst kan plaatsvinden. Er is een hoop concreet werk te doen deze weken:
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opstellen van een persbericht, benadering van pers en media voorbereiden en het opzetten van
een publieksbijeenkomst (uitzoeken locaties, sprekers, uitnodigingen, vastlegging van de
bijeenkomst, etc.). Zodra data worden vastgesteld wordt dit gepubliceerd op de website en
gecommuniceerd via de Rli-nieuwsbrief.
Lees meer op: https://www.rli.nl/in-voorbereiding/plaats-en-toekomst-van-hetwoningcorporatiestelsel

Essaybundel jongerenperspectief
Gepubliceerd: 19 mei 2022
Commissievoorzitter: Karin Sluis
Contactpersoon: Folmer de Haan f.w.dehaan@rli.nl

Ter gelegenheid van de aanbieding van de essaybundel is er een debat met jongeren op maandag 23
mei. Tijdens deze grote bijeenkomst zal Amara van der Elst haar spoken word, dat zij voor het
essay van de Rli gemaakt heeft, live brengen.
Het essay zal eerder, op donderdag 19 mei aangeboden worden aan staatssecretaris Maarten van
Ooijen (jeugd) en minister Hanke Bruins-Slot (participatie).
______________________________________________________________________
Kernenergie
Verwacht: zomer 2022
Commissievoorzitter: Emmy Meijers
Contactpersoon: Bas Waterhout bas.waterhout@rli.nl
De raad wil met zijn advies politiek en samenleving helpen een zorgvuldige afweging te maken
over nut en noodzaak van kernenergie. Centraal in het advies staat een benadering waarbij
kernenergie wordt bekeken vanuit de publieke waarden energiezekerheid, betaalbaarheid,
veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het advies brengt vragen in beeld die volgens de
raad aandacht dienen te krijgen in debat en met het oog op zorgvuldige besluitvorming.
Kernenergie wordt daarbij nadrukkelijk geplaatst in de context van het gehele energiesysteem.
De afgelopen periode stond in het teken van het aanscherpen van de adviestekst. Een finaal
conceptadvies zal op 19 mei worden besproken door de raad. Deze versie wordt tevens voorgelegd
aan externe reviewers (Pieter Boot, PBL, en Aniek Moonen, Jonge Klimaatbeweging), de drie aan
het adviestraject verbonden adviseurs en een ambtelijke contactgroep. De commissie streeft
ernaar het advies ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 9 juni.
Meer informatie is te vinden op de website van de Rli: https://www.rli.nl/invoorbereiding/kernenergie
_______________________________________________________________________________
Kaderrichtlijn Water
Verwacht: november 2022
Commissievoorzitter: Karin Sluis
Contactpersoon: Nicole van Buren nicole.van.buren@rli.nl
Wat is ervoor nodig om het huidige voorgestelde KRW-proces optimaal te laten verlopen? Wat is er
nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?
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De raad heeft in april 2022 vastgesteld dat vragen over de stand van zaken met betrekking tot de
KRW, doelbereik in 2027 en de juridische implicaties van tekortschieten op de doelen worden
geadresseerd in recente beleidsstukken. Daarop is een verkenning gestart naar bovenstaande
vragen, die heeft geresulteerd in een startnotitie die voorligt in de raadsvergadering van mei 2022.
Voorgesteld wordt toe te werken naar een briefadvies in het najaar van 2022.
In de verkenning ten behoeve van dit adviestraject worden gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen, met provincies, waterschappen en de
agrarische sector. Centrale thema’s in deze gesprekken zijn ten eerste de mogelijkheden en
complicaties van de aanpak die het kabinet voorstaat. Integrale gebiedsprocessen vormen daar
een belangrijk bestanddeel van, maar zijn veelomvattend, complex en tijdrovend. Ook de
grensoverschrijdende waterkwaliteitsvraagstukken en de rolverdeling tussen overheden en actoren
komt aan de orde. Ten tweede wordt gesproken over hoe de focus op indicatoren en normen voor
2027 zich verhoudt tot het achterliggende doel van de KRW, op termijn goede en gezonde
systemen van oppervlakte- en grondwater en voldoende beschikbaarheid van schoon water. Ook
na 2027 zullen watersystemen belast blijven door mogelijke verontreiniging en gebruiksfuncties,
tegen een achtergrond van een veranderend klimaat en een circulaire samenleving. Welke
mogelijkheden zijn er om de zorg voor waterkwaliteit beter te verankeren, zowel in besluitvorming
als in gedrag van mensen en bedrijven?
______________________________________________________________________
Finance & duurzaamheidstransities
Verwacht: december 2022
Commissievoorzitter: Jeanet van Antwerpen
Contactpersoon: Joris Stok joris.stok@rli.nl
De raad is gestart met het adviestraject Finance & duurzaamheidstransities. De centrale vraag
luidt: “Welke mogelijkheden heeft de overheid om financiering door de financiële sector zodanig te
sturen dat niet-duurzame investeringen worden beperkt en investeringen in duurzaamheid worden
bevorderd? In hoeverre is dat nodig, wenselijk en urgent?” Voor eind juni/juli zijn expertmeetings
voorzien. Pallas Agterberg zal vanuit de raad ook deelnemen als commissielid. De volledige
samenstelling van de commissie wordt op korte termijn definitief gemaakt.
______________________________________________________________________
“Vergeten” Nederland?
Verwacht: januari 2023
Commissievoorzitter: Jantine Kriens
Contactpersoon: Bart Swanenvleugel bart.swanenvleugel@rli.nl
Samen met de raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar
bestuur (ROB) is de Rli een adviestraject gestart dat zich richt op mogelijk problematische
verschillen tussen regio’s in Nederland. Problematisch in die zin dat het leidt tot ongelijkheid in
ontplooiingsmogelijkheden voor mensen in verschillende regio’s. De vraag is wat ervoor nodig is
om – tegen de achtergrond van de ruimtelijke en sociaal-culturele variatie – als rijksoverheid bij te
dragen aan een hoge brede welvaart in alle gebieden in Nederland.
De startnotitie voor het adviestraject is in de aprilvergaderingen van de drie raden vastgesteld. In
de startnotitie is beschreven welke dimensies in de analyse van mogelijk problematische
verschillen tussen regio’s worden meegenomen. De dimensies zijn: brede welvaartsindicatoren,
overheidsinzet, (veranderende) beschikbaarheid van voorzieningen en sociaal-culturele diversiteit.
Momenteel worden gespreksrondes met inwoners en bestuurders georganiseerd in een aantal
regio’s in Nederland, om de analyse te verdiepen. Het betreft regio’s waarvoor uit een eerste
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verkenning naar voren komt dat er sprake is van een stapeling van achterstanden op de genoemde
dimensies.
De commissieleden zijn: Godfried Bogaerts (RVS), Martiene Branderhorst (ROB), Joris van den
Boom (Rli), Jantine Kriens (Rli), Martijn van der Steen (RVS), Peter Wilms (ROB) en André van der
Zande (Rli).
Rli start samen met RVS en ROB advies “Vergeten” Nederland? | Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur
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