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Geachte heer Wiebes, 

 

De transitie naar een duurzame samenleving staat centraal in de meeste adviezen van de Raad voor 

de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De omslag naar een circulaire economie en de 

energietransitie zijn voorbeelden van de transities waarop de raad zijn aandacht richt. De 

maatschappelijke en economische impact van deze transities is groot.  

 

De transities voltrekken zich in een complex speelveld, met uiteenlopende spelers, publiek en 

privaat, en op verschillende schaalniveaus. Afhankelijk van de opgave speelt de overheid een meer 

of minder sturende rol. De rol van de overheid is onder meer actueel nu het Rijk met zijn 

maatschappelijke partners werkt aan een nieuw Energieakkoord. 

 

Het denken over de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven is in Nederland sterk geworteld in 

de economische welvaartstheorie. Uitgangspunt daarin is dat de markt het meest efficiënt in staat is 

om welvaart te creëren. De overheid zorgt primair voor een goed functionerende markt, neemt 

belemmeringen weg of bouwt prikkels in om de ontwikkeling richting een duurzame samenleving te 

sturen.  

 

De voor ons liggende transities stellen het bedrijfsleven voor grote opgaven en hebben tegelijk een 

potentieel grote impact op het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dit geeft de Rli 

aanleiding om de rolverdeling tussen markt en overheid in de transitieopgaven nog eens scherp 

tegen het licht te houden. De raad neemt daarom aanvullend op zijn werkprogramma het initiatief 

voor een ongevraagd advies over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het 

realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en 

markt daarbij past. 

 

De raad neemt de energie-intensieve industrie als casus voor het advies, vanwege de omvang van 

de transformatieopgave en de potentiële sociaal-economische impact. De raad streeft er naar dit 

adviestraject in 2018 af te ronden. 
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Een afschrift van deze brief is tevens verzonden naar de staatssecretaris van I&W, naar de 

voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

J.J. de Graeff      R. Hillebrand 

Voorzitter      Secretaris 

 


