Voortgangsbericht Rli
November 2021
Het voortgangsbericht informeert maandelijks raad, secretariaat en externe betrokkenen over de
voortgang van lopende/afgeronde adviestrajecten van de Rli.

A. Voortgang lopende adviestrajecten

Sturen op ruimte
Verwacht: 23 november 2021
Commissievoorzitter: Jantine Kriens
Contactpersoon: Lianne van Duinen lianne.vanduinen@rli.nl
Nederland staat voor omvangrijke ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de
energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw. Wat is er nodig voor overheden om tot een
voortvarende en zorgvuldige aanpak te komen van de ruimtelijke opgaven waar Nederland voor
staat?
Het advies over sturen op ruimte met als titel ‘Geef richting, maak ruimte!’ is op 21 oktober door
de raad vastgesteld en wordt op dinsdag 23 november namens de minister van BZK in ontvangst
genomen door Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Het advies wordt ook aangeboden aan de staatssecretaris van
BZK en aan de bewindspersonen van IenW, LNV en EZK.
Het advies richt zich naast integraliteit op ontwerpkracht, burgerbetrokkenheid, uitvoeringskracht
en brede welvaart. De opgaven van deze tijd bieden de kans Nederland duurzamer,
toekomstbestendiger, mooier en aantrekkelijker te maken. De Rli doet daartoe zes aanbevelingen.
Voorafgaand aan de publicatie heeft begin november op verzoek van de provincies een gesprek
plaats gevonden tussen de Rli-commissie en de bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke
Ontwikkeling, Water en Wonen van het IPO. In dit gesprek over de hoofdlijnen van het advies
waren er positieve reacties, met herkenning van en waardering voor de analyses en dilemma’s. Het
leidde bij de provinciebestuurders tot een discussie over mogelijke vervolgstappen. Met de VNG en
andere relevante partijen worden na de publicatie gesprekken gepland in het kader van de
doorwerking van het advies.
Lees meer op: https://www.rli.nl/in-voorbereiding/sturen-op-ruimte
______________________________________________________________________
Perspectieven landbouwers
Verwacht: december 2021
Commissievoorzitter: Krijn Poppe
Contactpersoon: Nicole van Buren nicole.van.buren@rli.nl
Huidige verdienmodellen van boeren gaan vaak niet samen met de verwezenlijking van een
duurzame landbouw. Wat is nodig om boeren perspectieven te bieden?
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In een reguliere commissievergadering op 11 oktober is in detail gesproken over een adviestekst
dat als concept in de raad van 18 november zou moeten worden besproken, met als beoogde
verschijningsdatum maart 2022. Op 25 oktober is in samenspraak met MT, raads- en
commissievoorzitter besloten het advies versneld en in de vorm van een briefadvies uit te brengen,
met het oog op actuele discussies in de media (o.a. de Volkskrant over massaal verlies aan
vertrouwen van boeren in overheid en politiek, NRC over het blijven verstrekken van vergunningen
door provincies, informatie die naar buiten komt over de kabinetsformatie). Hierna is een nieuwe
tekst voor het (brief)advies opgesteld en besproken met de commissie in een extra vergadering op
28 oktober. Daarop is een nieuw concept geschreven dat is toegestuurd aan redactrice en aan drie
referenten. De tekst, na verwerking van de opmerkingen door de referenten en redactrice, ligt nu
voor als conceptadvies ter vaststelling in de raad.
Donderdag 4 november heeft overleg plaatsgevonden over het conceptadvies met een ambtelijke
contactgroep bij LNV. Woensdag 17 november is het advies besproken met Marije Beens, DG-Agro;
Annie de Veer, Directeur Strategie, Kennis en Innovatie en Daniëlle Sevenster-Hendriks, MT lid
Duurzame Dierlijke Ketens bij LNV.
Aansluitend op de raadsvergadering op 18 november vindt een bijeenkomst plaats met de
commissie en de boeren die in februari dit jaar hebben deelgenomen aan dialoogtafels in het kader
van dit adviestraject. Destijds is gevraagd hoe zij hun toekomst zagen en wat zij nodig zouden
hebben om die toekomst binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid te verwezenlijken. In de
bijeenkomst zal hen een preview van de bevindingen van de commissie worden gegeven. En
tevens wordt hen het hoofdstuk waarin verslag wordt gedaan van de dialoogtafels toegestuurd.
Lees meer op: https://www.rli.nl/in-voorbereiding/perspectieven-landbouwers

Herijking natuurbeleid
Verwacht: begin 2022
Commissievoorzitter: André van der Zande
Contactpersoon: Yvette Oostendorp Yvette.Oostendorp@rli.nl
De centrale vraag voor dit advies is iets aangepast: Sluit het huidige natuurbeleid aan bij de
breedte en urgentie van de opgave gelet op actuele inzichten over het belang van biodiversiteit,
veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving? Welke
wijzigingen in het natuurbeleid of ander ruimtelijk beleid zijn nodig of wenselijk? Welke
consequenties heeft dit voor de governance?
Het groeiend besef over het brede belang van natuur en de grote zorgen over de voortgaande
achteruitgang van de natuur zijn aanleiding voor dit advies. De commissie onderzoekt hoe in
steden, het landelijk gebied én de beschermde gebieden gewerkt kan worden aan
biodiversiteitsherstel.
In oktober sprak de raad over een conceptversie van het advies en ondersteunde de hoofdlijn van
het advies. In het advies zal meer worden ingegaan op de koppeling met andere ruimtelijke
transitieopgaven en het omgaan met een breed begrip van natuur. Daarnaast worden de
aanbevelingen geconcretiseerd. De conceptversie is ook besproken met een ambtelijke
contactgroep waarin de ministeries LNV, IenW en BZK zijn vertegenwoordigd.
De commissie buigt zich medio november over een aangepaste versie. Eind november en begin
december spreekt de raad over dit advies met respectievelijk DG Natuur en plv. DG
Omgevingswet. Op 9 december spreekt de raad over vaststelling van het advies.
Lees meer op: https://rli.nl/in-voorbereiding/herijking-natuurbeleid
______________________________________________________________________
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Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel
Verwacht: voorjaar 2022
Commissievoorzitter: Niels Koeman
Contactpersoon: Douwe Wielenga douwe.wielenga@rli.nl
Welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke
behoeften in een veranderende woningmarkt? Welke organisatievorm, regelgeving en (financiële)
spelregels passen daarbij?
Op 4 november besprak de commissie een verder uitgewerkte redeneerlijn, die na aanpassing ter
bespreking wordt ingebracht in de raadsvergadering van 18 november. In de commissie was
tevredenheid over de analyse en de leesbaarheid van de denklijn. Er is stil gestaan bij de toon en
de communicatieve boodschap die de raad wil uitdragen en uitgebreid gesproken over de mogelijke
aanbevelingen die uit de analyse volgen. Daarbij wordt aandacht besteed aan wat Rijk, gemeenten
en corporaties zelf kunnen bijdragen om te voorzien in wonen voor mensen met een laag en
middeninkomen.
Na de bespreking in de raad van 18 november volgt een commissievergadering op 30 november en
volgen 3 expertmeetings in december en januari, waarin de redenering en de aanbevelingen
worden getoetst. De planning is om het conceptadvies (met uitgeschreven teksten van deel 1 en 2)
in de raadsvergadering van medio februari ter bespreking aan te bieden.
Lees meer op: https://www.rli.nl/in-voorbereiding/plaats-en-toekomst-van-hetwoningcorporatiestelsel

Kernenergie
Verwacht: voorjaar 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.
Als onderdeel van het adviestraject kernenergie organiseerden wij een brede open consultatie
waarbij iedereen die dat wilde zijn of haar mening kon geven. Ipsos voerde vanaf 14 tot 31 oktober
2021 een inventarisatie voor ons uit. Doel van deze inventarisatie is het in beeld brengen welke
argumenten en afwegingen mensen gebruiken om hun mening te vormen over kernenergie. De
uitkomsten worden 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.
In de periode 27 oktober tot en met 17 november organiseren we vier expertmeetings. Tijdens de
expertmeetings staan maatschappelijke waarden centraal die tijdens de startbijeenkomst op 28
september zijn geïdentificeerd. Wat ligt eronder deze waarden? Waarover is men het eens en
waarover niet? En waarom?
De bijeenkomst van 27 oktober stond in het teken van duurzaamheid en intergenerationele
rechtvaardigheid. Tijdens de bijeenkomst is in aanvulling op de opbrengst van de startbijeenkomst
geïnventariseerd welke vraagstukken spelen. In het gesprek kwam het vraagstuk van de berging
van radioactief afval aan de orde. Hieruit bleek dat sommige deelnemers vertrouwen hebben in de
mogelijkheid om een permanente oplossing te vinden, terwijl anderen dat niet hebben.
Argumenten die voor sommige deelnemers voldoende overtuigend zijn en bijvoorbeeld zijn
gebaseerd op extrapolaties of ervaringsdeskundigheid, blijken dat voor anderen niet.
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De expertmeeting van 5 november had betrekking op veiligheid. Hierbij lag de focus op nonproliferatie aspecten van kernenergie en op risico’s gerelateerd aan kernreactoren. De
bijeenkomsten van 10 november, over rechtszekerheid, en 17 november over energiezekerheid
moeten op het moment van schrijven nog plaatsvinden.
Meer informatie is te vinden op de website van de Rli:
https://www.rli.nl/invoorbereiding/kernenergie
______________________________________________________________________
Essaybundel jongerenperspectief
Verwacht: begin 2022
Commissievoorzitter: Karin Sluis
Contactpersoon: Folmer de Haan f.w.dehaan@rli.nl
De gezamenlijke adviesraden hebben het initiatief genomen tot het samenstellen van een
essaybundel met als thema ‘Jongeren en hun zorgen voor morgen’. De Rli werkt, net als de overige
adviesraden, aan een redeneerlijn vanuit het eigen domein van de raad. Uit de redeneerlijnen van
alle deelnemende raden wordt deze maand een overkoepelend beeld gedestilleerd. Begin februari/
maart zal de bundel gepubliceerd worden.
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