RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING EN INFRASTRUCTUUR
De raad is onafhankelijk en adviseert regering en parlement gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen
van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.
Raadsleden

De raad adviseert over:
• wonen
• ruimtelijke ordening
• milieu
• klimaat
• water
• landbouw
• natuur
• voedsel (kwaliteit)
• verkeer en vervoer
•	ruimtelijk-economische
ontwikkeling
• energie-infrastructuur
• externe veiligheid
De raad is ingesteld bij
wet op 10 februari 2012.

Secretariaat
De Raad voor de leef
omgeving en infrastructuur
wordt inhoudelijk en
facilitair ondersteund
door het secretariaat.
Dr. R. (Ron) Hillebrand is
algemeen secretaris van
de raad en directeur van
het secretariaat.

Junior-raadsleden

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

ir. M. (Marjolein)
Demmers MBA

prof. dr. P. (Pieter)
Hooimeijer

S.P. (Sybren) Bosch MSc

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

drs. J. (Jeroen) Kok

ir. A. (Annemieke)
Nijhof MBA

M.W.B. (Mart) Lubben

drs. E. (Ellen) Peper

drs. K.J. (Krijn) Poppe

dr. J.C. (Co) Verdaas

I.Y.R (Ingrid) Odegard MSc

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad
bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk
debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Waar de planbureaus zich richten op toepassingen van kennis voor beleids
ontwikkeling en het signaleren van trends en ontwikkelingen in opdracht van
e rijksoverheid, richt de raad zich op het raakvlak met de politiek. Het accent ligt
op vraagstukken die op de (middel)langetermijn spelen.

Werkwijze
Adviezen komen in een open proces en in samenspraak met adviesvragers en
maatschappelijk betrokkenen, zoals overheden, marktpartijen en maatschappelijke
organisaties, tot stand. De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt
vastgesteld door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische
Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. De adviezen zijn openbaar en beschikbaar via de
website www.rli.nl

Raad
De leden zijn voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede
maatschappelijke kennis en ervaring. Zij komen uit de kring van het openbaar
bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.
De raad heeft bij de start van de tweede zittingsperiode in augustus 2016 drie
junior-raadsleden aangesteld. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van
jongere generaties laten doorklinken in zijn werk.

De raad werkt samen met kennisinstellingen en planbureaus, met name het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en maakt gebruik van hun analyses,
prognoses en beleidsevaluaties.
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