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Het traditionele voorwoord voor het jaarverslag
heeft dit jaar een wat minder gebruikelijk karakter.
Met driekwart jaar vertraging heeft de wisseling
van de wacht plaatsgevonden, waardoor na afloop
van de normale periode er nog een toegift moest
worden gegeven.
Anders dan bij de spoorwegen is die vertraging
door de leden van de Raad in zijn oude samenstel-
ling niet betreurd. Met grote inzet is er ook in die
laatste negen maanden stevig aangepakt overeen-
komstig de in de voorgaande acht jaar gevestigde
traditie.
Bij het afscheid overheerste daarom een gevoel van
voldoening dat in de achterliggende periode op zo
constructieve wijze was samengewerkt. Niet alleen
door hoge productiviteit maar ook door de brede
waardering die het werk van de Raad had onder-
vonden was het samenkomen in de plenaire verga-
deringen voor geen der leden een corvee. Daarom
is het begrijpelijk dat er niet alleen sprake was van
voldoening maar ook van een licht weemoedig ge-
voel omdat dit een afgesloten hoofdstuk was voor
het merendeel der raadsleden.
Als wij die achterliggende periode overzien en
daarbij de grens van de jaarsnede overschrijden
dan is er sprake van een ontwikkeling van inhoud
en vorm van advisering die het onderwerp zou kun-
nen zijn van een uitgebreidere behandeling dan in
deze vorm mogelijk is. Zonder enige twijfel is dat
een gevolg van het feit dat de visie op de groene
ruimte in ons land minder categoriaal is dan vroe-
ger gebruikelijk.
Nog afgezien van de rol van de agrarische activi-
teiten, veeteelt, land- en bosbouw, beleefden natuur,
recreatie en jacht hun eigen werkelijkheden.
De advisering op deze gebieden had dientenge-
volge een zeer specifiek karakter. Bij landbouw en
veeteelt werd advisering op natuur en recreatiege-

bied zelfs als dusdanig bedreigend voor de belan-
genbehartiging ervaren dat bij de adviesorganen
plaatsen moesten worden ingeruimd voor leden
die werden benoemd op voordracht van de Minis-
ter van Landbouw.
Niet zonder enig plezier liet ik in 1982 de toenma-
lige minister Braks weten, dat betrof de Natuurbe-
schermingsraad die was overgeheveld bij de ophef-
fing van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk naar zijn ministerie, dat de
voordracht voor die leden nu overbodig was omdat
nu immers alle leden, zelfs de door hem gewan-
trouwde overtuigde natuurbeschermers door hem
werden benoemd. Met enige verbazing hoorde ik
mij als voorzitter van die door de kroon ingestelde
adviesraad met bezorgdheid aangeduid door een
hoge ambtenaar als “aanvoerder van een actie-
groep”.
Het accent lag in die periode bij de samenstelling
van de raden op meer specialistische kennis. Zo
werd de Natuurbeschermingsraad bijgestaan door
een Natuurwetenschappelijke commissie waar aan
tal van eminente wetenschappers bijdragen lever-
den. De opheffing daarvan betekende het einde
van de onversneden advisering op het gebied van
natuurbehoud en ecologie. >>
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Interview met algemeen secretaris

Per 1 april 2005 is Herma de Wilde (48) algemeen
secretaris bij de Raad voor het Landelijk Gebied. Zij
volgt hiermee Walter Kooy op die ruim drie jaar bij
de raad heeft gewerkt. Herma de Wilde was hier-
voor onder andere werkzaam als waarnemend di-
recteur van het Expertisecentrum LNV en interim
directeur van Wetlands International. Wat zijn haar
ideeën, haar idealen en hoe heeft zij haar werk tot
nu toe ervaren?

Zorgvuldig omgaan met het plat-
teland

“Het platteland in Nederland verdwijnt langza-
merhand. Het is een feit dat de open ruimtes die
er nog zijn, kleiner worden, dat steden aan elkaar
groeien. Kijk naar de steden. Waar je ook bent de
grote winkelstraten lijken op elkaar. Zo verdwijnt
ook de eigenheid van de gebieden. Als de gebieden
eenmaal versteend zijn, is het platteland niet meer
terug te halen, dan is het er gewoon niet meer. Ik
ben een romanticus, maar toch vind ik niet dat al-
les moet blijven zoals het is, dat is niet realistisch. Ik
vind het belangrijk dat mensen zich realiseren wat
er gaande is, en zich er actief mee bemoeien, dan
zullen er naast bestaande zeker ook nieuwe kwali-
teiten worden ontwikkeld. Rond steden is veel aan
kwaliteit toe te voegen.”

De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ raad

“Afscheid nemen van de oude raad en het samen-
stellen van de nieuwe raad waren dit jaar mijn eer-
ste acties. Wij hebben op zorgvuldige en eervolle
wijze afscheid genomen van de oude raad. De raad
heeft een enorm engagement getoond en hun werk
zal blijvend meegenomen worden in het vervolg.
Gelijktijdig ben ik begonnen met de samenstelling
van de nieuwe raad. Doordat wij een advertentie
in de grote landelijke dagbladen hebben geplaatst,
hebben wij zeer veel reacties ontvangen. Dit heeft
er toe bijgedragen dat wij

buiten de inner circle van het ministerie van LNV
zijn getreden. Dit zal zeker zijn beslag krijgen
in de advisering en hoe wij naar buiten treden.
Momenteel zijn wij bezig met het inventariseren
van adviesonderwerpen voor het werkprogram-
ma 2006. In de strategische advisering, die de
raad beoogt, is het van belang om alle domeinen
mee te nemen. De waarden van de landbouw en
voedselkwaliteit, zijn onderwerpen waar ik zelf
graag de discussie over zou willen aangaan. Ook
de westerse vleesconsumptie is een onderwerp
dat op termijn onderzocht en belicht zou moe-
ten worden. Wat betekent onze vleesconsump-
tie in termen van voedselzekerheid, gezondheid,
wetgeving en dierziekte?”

Maatschappelijk debat

“De onderwerpen die de raad gaat op-
pakken blijven gelijk aan de onderwerpen
van de vorige raad maar zullen uit moge-
lijke andere invalshoeken worden belicht
en bediscussieerd. Ook het debat aan-
gaan over deze onderwerpen met groeperingen
waar de raad en ook het ministerie nog weinig
contact mee hebben, is een uitdaging. Voor mij
ligt de uitdaging in het op gang brengen van het
maatschappelijk debat over de kwaliteit van het
platteland. Zodat er veel over geschreven wordt
en het brede publiek zich mengt in de discussie.
Ik vergelijk het met het maatschappelijk debat
destijds over kernenergie. De tijd is rijp en de
ruimte schaars. Als wij nu niet zorgvuldig om-
gaan met wat wij hebben, hebben wij veel te
verliezen.”

Herma de Wilde, foto RLG

hoofdstuk 1 - 2005 in vogelvlucht
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foto: EEAC

De raad en
het EEAC-netwerk

De raad is lid van het EEAC-netwerk (European En-
vironment and Sustainable Development Advisory
Councils). Via dit netwerk beschikt de raad over
rechtstreeks relaties met verschillende EU-instel-
lingen en organisaties op internationaal vlak. Het
werk vindt plaats in werkgroepen. De Raad voor
het Landelijk Gebied is het afgelopen jaar actief ge-
weest in de werkgroep landbouw en biodiversiteit.

EEAC conferentie klimaatverandering

en biodiversiteit

De EEAC houdt jaarlijks een meerdaagse conferen-
tie. Dit jaar was het thema ‘Biodiversiteit, klimaat-
verandering en de noodzaak van aanpassing’ en
werd georganiseerd door English Nature van 7 tot
10 september in Oxford. De Raad voor het Landelijk
Gebied was nauw betrokken bij de voorbereiding
van deze conferentie.

In dit advies werd de noodzaak van aanpassin-
gen aan de gevolgen van klimaatverandering
benadrukt. Klimaatverandering versterkt het ver-
lies aan biodiversiteit en verhindert de EU om de
Gothenburg-doelstelling voor 2010 te bereiken.
Aanpassingsmaatregelen zijn van vitaal belang
om de mate van verlies aan biodiversiteit te ver-
minderen. Synergie zal ontwikkeld moeten worden
tussen behoud van biodiversiteit en beleid in alle
relevante sectoren. De EEAC heeft in dit advies on-
der andere de EU aanbevolen om lidstaten te ver-
plichten de aanpassingen aan klimaatverandering
in hun beleid en plannen voor land- en waterbe-
heer te integreren. Bovendien is het noodzakelijk
om binnen het Natura 2000-netwerk de gebieden
adequaat met elkaar te verbinden en in die gebie-
den ruimte te geven aan veranderende soortensa-
menstellingen, zoals ook migrerende soorten.

EEAC werkgroep landbouw

De raad is voorzitter van de EEAC werkgroep
landbouw. In dit kader heeft de raad een bezoek
afgelegd bij de eurocommissaris Fischer Boel. De
werkgroep landbouw heeft een advies over plat-
telandsontwikkeling opgesteld en een conferentie
over Europese plattelandsontwikkeling georgani-
seerd in Hongarije.
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• Gesprek eurocommissaris Fischer Boel
Op 23 mei heeft een delegatie van de Raad
voor het Landelijk Gebied een bezoek gebracht
aan Brussel om zich te laten informeren over
de laatste ontwikkelingen op het terrein van
het Europees plattelandsbeleid. De delega-
tie sprak met eurocommissaris Fischer Boel
en heeft dit bezoek gebruikt om een aantal
zorgen vanuit Nederland toe te lichten. De
raadsdelegatie heeft drie hoofdonderwer-
pen ingebracht als basis voor zijn bezoek:
- de kwaliteit en het belang van landelijk ge-

bieden, ook in sterk verstedelijkte gebieden
als Nederland;

- lokale samenwerkingsvormen en de rol die
zij spelen in plattelandsontwikkeling, nu en
straks. De zorg om bureaucratische belem-
meringen door Europese regelgeving;

- het Lissabon proces, de noodzaak van innova-
tie en kennismanagement binnen de nieuwe
strategie voor plattelandsontwikkeling.

• Conferentie Europese plattelandsontwikkeling
Ter voorbereiding van het advies van de EEAC
werkgroep landbouw over Europese platte-
landsontwikkeling zijn gedurende 2004 en
2005 vergaderingen belegd in Amersfoort, Lon-
don, Berlijn, Budapest, Lissabon en Oxford.

Het advies is ondertekend door 15 raden uit
12 landen en gepresenteerd tijdens een werkcon-
ferentie van 6-8 oktober in Vac, Hongarije. Tijdens
de conferentie belichtten externe deskundigen de
plattelandsontwikkeling vanuit sociaal/cultureel,
economisch en ecologische perspectief. De Euro-
pese Commissie gaf een inleiding over het nieuwe
plattelandsontwikkelingsbeleid. Sprekers vanuit
verschillende delen van Europa gaven bij de work-
shops korte toelichtingen op de thema’s klimaat-
verandering, biodiversiteit, Lisbon-process en re-
gelgeving in relatie tot plattelandsontwikkeling
en er werden kernboodschappen opgesteld voor
de Europese Commissie en lidstaten. Het advies
en de conclusies van de conferentie zijn aangebo-
den aan vertegenwoordigers van de Hongaarse
en Nederlandse overheid. Het advies en de conclu-
sies heeft de raad in oktober gepubliceerd onder
de titel ‘European Rural Resources at Risk’.

foto: RLG
EEAC Conferentie, Europese Plattelandsontwikkeling, Hongarije
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Object ‘Croscosmia’ Neil Wilkin, foto Taco Anema

Afgeronde adviezen
• Kies positie in transitie

adviesaanvraag van de Tweede Kamer over financiering van transities in het
landelijk gebied

• Nationale Landschappen: vaste koers en lange adem
advies over de instrumentatie van Nationale Landschappen

• Plankgas voor glas
advies over duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland

• Recht op groen
advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte. Dit advies heeft de raad
op eigen initiatief opgenomen in zijn werkprogramma

• Tijd voor kwaliteit
advies over kwaliteitsbeleid voor het platteland

• Bouwstenen voor de visie op de toekomst van de landbouw

• Buitenbeentjes en boegbeelden
advies over megabedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw

Een beschrijving van deze adviezen en de twee adviezen die in voorbereiding zijn,
staan verderop in dit hoofdstuk.

De raad heeft dit jaar in samenwerking met andere adviesraden nog vier adviezen
uitgebracht:

• Reactie op Actieprogramma Ruimte en Cultuur

• Herontwerp rijksdienst

• De wintersterfte 2004-2005 van grote grazers in de Oostvaardersplassen

• Natuur en gezondheid
Deze vier adviezen staan kort omschreven in hoofdstuk 2.





Nationale
Landschappen: vaste
koers en lange adem
advies over de instrumentatie van

Nationale Landschappen

Het advies ‘Nationale Landschappen: vaste koers
en lange adem’ is op 23 februari 2005 gepre-
senteerd in de startconferentie van een nieuw
nationaal netwerk voor de Nationale Landschap-
pen. Deze conferentie werd georganiseerd samen
met de ministeries van LNV en VROM, de provincie
Noord-Holland en de Stichting Laag Holland. Ten
behoeve van de behandeling door de Tweede Ka-
mer van de Agenda Vitaal Platteland (in oktober
2004) en van de Nota Ruimte ( januari/februari
2005) waren de hoofdpunten, vooruitlopend op de
publicatie van het advies, reeds per brief ter kennis
gebracht van de Kamer en de betrokken bewinds-
lieden. De adviesvraag luidde: ‘Op welke wijze en
met welke instrumenten kunnen de beleidsdoelen
voor de Nationale Landschappen het meest effec-
tief en efficiënt gerealiseerd worden?’ Specifieke
vragen betroffen de financiering, de
wijze waarop draagvlak kan worden
verkregen, de rol van de provincies en
het beleidskader in de Nota Ruimte.

De raad juicht de hoge ambitie van het kabinet
toe om een belangrijk deel van het Nederlandse
cultuurlandschap de status van ‘Nationaal Land-
schap’ toe te kennen. Er wordt al decennia ge-
praat over het behoud van ons cultuurlandschap,
maar het kreeg beleidsmatig nooit handen en
voeten. En dat is jammer, want ons cultuurland-
schap is een essentieel onderdeel van ons cultu-
reel erfgoed, mooi om in te wonen en van groot

belang voor toerisme, recreatie
en als vestigingsplaats factor voor

bedrijven.

hoofdstuk 4 - adviezen uitgebracht in 2005
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Met de ontwikkeling van een Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG) worden veel bestaande knel-
punten in de financiering weggenomen. De vele
subsidiepotjes met elk hun eigen voorwaarden
worden in het ILG gebundeld en vereenvoudigd.
Het ILG is een goede eerste stap en op termijn
zijn daarin meer financieringsregelingen onder
te brengen, waaronder die voor het waterbeleid.
De inzet van ILG-gelden zal in samenhang met
middelen voor het economisch en sociaal beleid
moeten gebeuren. Dat vergroot de effectiviteit
van het gebiedsgericht beleid. Bij de invulling van
het ILG zal de Kamer moeten toezien op scherpe
formulering van de rijksdoelen en op adequate
verantwoording van de provincies over de gelever-
de prestaties. Voor het overige kan de Kamer een
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van het landelijk gebied door het richtinggevend
debat te blijven organiseren, nieuwe economische
dragers voor het landelijk gebied te stimuleren en
het bedrijfsleven uit te dagen medeverantwoorde-
lijkheid te nemen. Deskundigheid en geld zijn no-
dig om kleinere gemeenten in staat te stellen bij te
dragen aan de ontwikkeling van het buitengebied.
Ook zullen de ontwikkelde regelingen om via het
grondbeleid geld te genereren snel beschikbaar
moeten komen. Meer afstemming tussen het sec-
torale en het gebiedsgerichte beleid is nodig om
maximaal rendement te bereiken.

Reactie en doorwerking

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op 5 okto-
ber 2005 het advies aangeboden aan de voorzitter
van de Tweede Kamer, de heer Weisglass. De heer
Weisglass overhandigde daarop het advies ter
behandeling aan de voorzitter van de Vaste Com-
missie. De Kamer was vooral geïnteresseerd in het
geconstateerde tekort van 300 miljoen euro voor
de kwaliteit van het landelijk gebied. De Kamer
vroeg de raad op welke posten bezuiniging zou
moeten plaatsvinden om dit geld vrij te maken. De
raad zag dit echter als politieke keuze die aan de

Kamer is.Tevens werd ingegaan op de aanbeveling
om als Kamer het richtinggevend debat te orga-
niseren, met de vraag op welke wijze dat het best
kon worden aangepakt. De raad wees daarbij op
het stimuleren van de rol van maatschappelijke or-
ganisaties. Bij de aanbieding gaf de heer Weisglass
aan dat de Kamer weinig advies vraagt aan raden
zodat dit ook voor de Kamer bijzonder was. Hij
sprak zijn waardering uit voor het advies. De Vaste
Commissie zal dit advies bij de begrotingsbehan-
deling betrekken en daarna apart bediscussiëren.

De raad heeft nog geen reactie op het advies ont-
vangen. De behandeling in de Kamer van de land-
bouwvisie staat geagendeerd in april 2006. De
vaste Commissie heeft de minister gevraagd om
tevens expliciet een reactie te geven op dit advies.



Nationale landschappen:vaste koers en lange adem
Publicatie RLG 05/1, februari 2005

Advies over de instrumentatie van Nationale landschappen
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Het pakket maatregelen en het unieke karakter
van de gebieden moeten per saldo een situatie
opleveren waardoor bewoners én ondernemers
liever in, dan buiten een Nationaal Landschap wil-
len wonen en werken.
Secretaris-generaal Kalden van LNV die minister
Veerman verving bij het in ontvangst nemen van
het advies, benadrukte het belang van draagvlak:
“want zonder draagvlak onder de bevolking is het
concept van Nationale Landschappen ten dode op-
geschreven”. Hij gaf verder aan het advies te zien
als vertrekpunt voor de implementatie van het
beleid.

Reactie en doorwerking

Op 15 november heeft minister Veerman van LNV
mede namens minister Dekker van VROM een uit-
gebreide reactie naar de Tweede Kamer gezonden.
De minister toonde zich verheugd over de steun
voor het beleid, de zinvolle aanbevelingen voor
de implementatie van het beleid en de bruikbare
suggesties voor de uitvoering. Zo geeft de minis-
ter aan de conclusies en suggesties van het ad-
vies over te nemen waar het gaat over de regierol
van de provincies, het stimuleren en de borging
van kwaliteit, het meetbaar maken van het land-
schap, monitoren, en het versterken van fiscale
prikkels voor ondernemers. De reactie gaat daar-
naast specifiek in op een aantal uitvoeringsaspec-
ten als ILG/WILG, de nieuwe Wet op de ruimtelijk
ordening (Wro) en het grondbeleid. Een aantal
aanbevelingen van de raad zoals een communi-
catiestrategie en het ontwikkelen van Nationale
Landschappen als merk (branding), het nationale
netwerk, verhandelbare ontwikkelingsrechten en
een nieuw afzonderlijk gebiedsspecifiek pakket
voor het beheer van het landschap, worden hetzij
al geïmplementeerd dan wel verder onderzocht
en uitgewerkt.
De minister omarmt ook de visie van de raad dat
gebieden niet ‘op slot moeten worden gedaan’,
maar dat het economisch vitale gebieden moeten

zijn en blijven. Omdat het landschap volgens de
raad leidend moet zijn in de ontwikkelingen zijn
er daarom volgens de raad extra stimulansen no-
dig, bijvoorbeeld fiscale. De raad spreekt daarom
van ‘behoud (van kwaliteiten) ín ontwikkeling’, en
spreekt niet zoals de Nota Ruimte van ‘behoud
door ontwikkeling’. Naast kansen om via ontwik-
kelingen kwaliteit te behouden, te herstellen of te
versterken, kunnen zich volgens de raad ook span-
ningen voordoen tussen ontwikkeling en behoud.
Op deze meer genuanceerde benadering van de
raad (behoud in in plaats van behoud door) heeft
de minister geen reactie gegeven.

Naast deze positieve ontvangst en waardering
voor het advies is de reactie op enkele punten ook
enigszins kritisch. Zo deelt de minister niet de vi-
sie van de raad dat de Nationale Landschappen
elk afzonderlijk ook formeel door het Rijk zouden
moeten worden ingesteld en dat de Nota Ruimte
onvoldoende zou inspelen op de Wro. De minis-
ter erkent dat het budget van c 10 miljoen per
jaar voor de eerste drie jaar niet meer is dan een
startbudget en gaat er van uit dat de andere part-
ners er een zelfde bedrag bij leggen. De raad en
het Natuurplanbureau hebben beide aangegeven
dat per jaar eerder het tienvoudige van deze c 20
miljoen nodig zal zijn over een langere periode.
De minister wil hierop terugkomen op basis van
de uitvoeringsplannen die de provincies gaan
opstellen. In dit verband benadrukt de minister
dat de regio zelf een substantiële bijdrage kan en
moet opbrengen.

foto: Provincie Utrecht,
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Vechten
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Met het beleid voor Nationale Landschappen in
de Nota Ruimte en in de Agenda Vitaal Platteland
hebben minister Veerman en minister Dekker het
landschapsbeleid nu eindelijk stevig op de kaart
gezet. De raad is overigens van mening, dat er
ook buiten de Nationale Landschappen meer aan-
dacht moet zijn voor de ontwikkeling en borging
van landschappelijke kwaliteit.
De raad schat dat op een oppervlakte van circa
500.000 ha sprake zal zijn van een inrichtingsop-
gave, beheersopgave of een combinatie daarvan.
Voor het realiseren van deze ambitie is veel geld
nodig. De raad schat dat er circa 225 miljoen euro
per jaar nodig is voor investeringen en beheer. Dat
wijkt nogal af van het beschikbare budget van het
Rijk. Daarom pleit de raad voor verhoging van het
budget en medefinanciering door EU, provincies,
gemeenten, maatschappelijke organisaties en de
private sector.

Het is nu vooral zaak zo snel mogelijk met de uit-
voering te beginnen, en dat dan ook vol te houden.
Landschapsbeleid is een zaak van doorlopende
aandacht en vasthoudende inzet van middelen.
Daarom heeft de raad zijn advies de titel: ‘Vaste
koers en lange adem’ meegegeven.

De raad adviseert om binnen twee jaar voor alle
twintig Nationale Landschappen de uitvoerings-
plannen gereed te maken en voorts dat het Rijk in
overleg met de provincies deze binnen vijf jaar ook
allemaal officieel instelt. De raad vindt het belang-
rijk dat de Nationale Landschappen een internatio-
naal herkenbare en duurzame status krijgen. De
provincie is bij uitstek de bestuurslaag die voor de
uitwerking en de uitvoering van dit beleid kan zor-
gen. Er moet een nationaal netwerk van Nationale
Landschappen komen, zowel op het professionele
als op het bestuurlijke niveau en voor ieder Land-
schap een uitvoeringsorganisatie. De overheden
moeten zorgen voor een goed pakket maatrege-
len, waarvoor de raad voorstellen doet, onder an-
dere op financieel en fiscaal gebied. Uitgangspunt
daarbij moet zijn: niet het accent op beperkingen
en verboden, maar op draagvlak, stimuleren, en op
behoud in ontwikkeling.



Het pakket maatregelen en het unieke karakter
van de gebieden moeten per saldo een situatie
opleveren waardoor bewoners én ondernemers
liever in, dan buiten een Nationaal Landschap wil-
len wonen en werken.
Secretaris-generaal Kalden van LNV die minister
Veerman verving bij het in ontvangst nemen van
het advies, benadrukte het belang van draagvlak:
“want zonder draagvlak onder de bevolking is het
concept van Nationale Landschappen ten dode op-
geschreven”. Hij gaf verder aan het advies te zien
als vertrekpunt voor de implementatie van het
beleid.

Reactie en doorwerking

Op 15 november heeft minister Veerman van LNV
mede namens minister Dekker van VROM een uit-
gebreide reactie naar de Tweede Kamer gezonden.
De minister toonde zich verheugd over de steun
voor het beleid, de zinvolle aanbevelingen voor
de implementatie van het beleid en de bruikbare
suggesties voor de uitvoering. Zo geeft de minis-
ter aan de conclusies en suggesties van het ad-
vies over te nemen waar het gaat over de regierol
van de provincies, het stimuleren en de borging
van kwaliteit, het meetbaar maken van het land-
schap, monitoren, en het versterken van fiscale
prikkels voor ondernemers. De reactie gaat daar-
naast specifiek in op een aantal uitvoeringsaspec-
ten als ILG/WILG, de nieuwe Wet op de ruimtelijk
ordening (Wro) en het grondbeleid. Een aantal
aanbevelingen van de raad zoals een communi-
catiestrategie en het ontwikkelen van Nationale
Landschappen als merk (branding), het nationale
netwerk, verhandelbare ontwikkelingsrechten en
een nieuw afzonderlijk gebiedsspecifiek pakket
voor het beheer van het landschap, worden hetzij
al geïmplementeerd dan wel verder onderzocht
en uitgewerkt.
De minister omarmt ook de visie van de raad dat
gebieden niet ‘op slot moeten worden gedaan’,
maar dat het economisch vitale gebieden moeten

zijn en blijven. Omdat het landschap volgens de
raad leidend moet zijn in de ontwikkelingen zijn
er daarom volgens de raad extra stimulansen no-
dig, bijvoorbeeld fiscale. De raad spreekt daarom
van ‘behoud (van kwaliteiten) ín ontwikkeling’, en
spreekt niet zoals de Nota Ruimte van ‘behoud
door ontwikkeling’. Naast kansen om via ontwik-
kelingen kwaliteit te behouden, te herstellen of te
versterken, kunnen zich volgens de raad ook span-
ningen voordoen tussen ontwikkeling en behoud.
Op deze meer genuanceerde benadering van de
raad (behoud in in plaats van behoud door) heeft
de minister geen reactie gegeven.

Naast deze positieve ontvangst en waardering
voor het advies is de reactie op enkele punten ook
enigszins kritisch. Zo deelt de minister niet de vi-
sie van de raad dat de Nationale Landschappen
elk afzonderlijk ook formeel door het Rijk zouden
moeten worden ingesteld en dat de Nota Ruimte
onvoldoende zou inspelen op de Wro. De minis-
ter erkent dat het budget van c 10 miljoen per
jaar voor de eerste drie jaar niet meer is dan een
startbudget en gaat er van uit dat de andere part-
ners er een zelfde bedrag bij leggen. De raad en
het Natuurplanbureau hebben beide aangegeven
dat per jaar eerder het tienvoudige van deze c 20
miljoen nodig zal zijn over een langere periode.
De minister wil hierop terugkomen op basis van
de uitvoeringsplannen die de provincies gaan
opstellen. In dit verband benadrukt de minister
dat de regio zelf een substantiële bijdrage kan en
moet opbrengen.

hoofdstuk 4 - adviezen uitgebracht in 2005
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Plankgas voor glas?
Publicatie RLG 05/2, maart 2005Advies over duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in Nederland



De glastuinbouwsector behoeft geen extra finan-
ciële steun van de rijksoverheid. De bestaande
budgetten zijn voldoende maar moeten worden
gecontinueerd en ingezet ter ondersteuning van
de sterke kanten van het Nederlands glastuin-
bouwcomplex. De raad adviseert de minister van
LNV als coördinerend minister voor het landelijk
gebied, de bestaande budgetten te continueren
en geconcentreerd in te zetten op de Greenports
Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en
Venlo. Voor de langere termijn adviseert de raad
de minister in overleg met de provincies een
verkenning uit te voeren naar een optie waarbij
naast de geconcentreerde inzet van budgetten
op de Greenports ook sprake is van inzet voor ont-
wikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as, rond
Schiphol en in Zuidelijk Flevoland.

Reactie en doorwerking

De minister van LNV heeft in zijn brief d.d. 13
september 2005 over de evaluatie van het hui-
dige glastuinbouwbeleid zijn reactie op dit advies
meegenomen. In zijn reactie meent de minister,
anders dan de raad, dat ook glaslocaties op gro-

tere afstand van de Greenports onderdeel uitma-
ken van de Greenport Nederland. In de visie van
de minister maken ontwik kelingen in de afzet en
logistiek, alsook de markten voor versproducten
in Scandinavië en Oost-Europa waarvan de logis-
tieke stromen niet via de mainports lopen, dat
ook locaties buiten de Greenports (mits goed ont-
sloten) een significante bijdrage gaan leveren aan
de concurrentiepositie van de Greenport Neder-
land. Hij acht het uitermate belangrijk dat voor de
ruimtelijke en economische ontwikkeling van de
Greenport Nederland de verschillende betrokken
partijen (overheden, ketenpartijen en sectoror-
ganisaties) samenwerken vanuit een gezamen-
lijke visie en aanpak. Naar zijn mening is dit een
niet onbelangrijk leerpunt vanuit ervaringen c.q.
vanuit de evaluatie met betrekking tot de ontwik-
keling van de Landbouwontwikkelingsgebieden
glastuinbouw (LOG’s).
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Publicatie RLG 05/6, juni 2005

Advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte

Deel 1 Beleidsadvies
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foto: RLG
Onder het motto ‘Wonen aan het park wordt wonen in het park’

heeft de gemeente Venlo omwonenden actief betrokken bij het in ere herstellen van het Wilhelminapark.

Minder groene openbare ruimte betekent dat
deze functies anders moeten worden gereali-
seerd. Minder investeren in groen heeft financiële
voordelen voor de gemeenten, projectontwikke-
laars en eigenwoningbezitters. De nadelen zijn
echter voor de doorsnee bewoner, zijn kinderen,
het lokale bedrijfsleven en de huiseigenaar die
zijn huis verkoopt. Bovendien vindt afwenteling
plaats naar toekomstige generaties: besparingen
nu leiden tot hogere uitgaven in de toekomst via
beperkte duurzaamheid van woonwijken,gezond-
heidskosten en dergelijke. De benodigde groene
kwaliteit komt niet vanzelf tot stand. Dat ligt niet
aan het ontbreken van regelgeving of wettelijke
mogelijkheden, maar aan de dilemma’s waar par-
tijen voor staan en de sectorale wijze van besluit-
vorming. Omdat de discussie over de betekenis
van groene kwaliteit niet plaatsvindt, worden de
afwegingen tussen groen en rood niet expliciet
genoeg gemaakt.

Betere besluitvorming over groen is mogelijk in-
dien gemeenten de sociale en economische be-
tekenis van groene kwaliteit expliciet integreren
in gemeentelijke raads- en collegeprogramma’s
over sociaal-economische ontwikkeling. De mate

én onderlinge verhouding waarin groen zijn ver-
schillende functies moet vervullen, worden daar-
in vastgelegd. De economische functie van groen
kan bijvoorbeeld meer nadruk gaan krijgen dan
de leefbaarheidsfunctie, met een andere ligging
en inrichting van groen tot gevolg. Op dwingend
verzoek van het Rijk zouden de gemeenten zelf ex-
pliciet moeten formuleren welke groene kwaliteit
wordt nagestreefd, daarmee zelf verdere invulling
gevend aan het ‘richtgetal’ in de Nota Ruimte van
75 m2 groen per woning. Afwegingen dienen be-
wuster en transparanter plaats te vinden waarbij
onder meer de directe belangen van de gemeente
in evenwicht komen met de belangen van andere
actoren door bijvoorbeeld de inzet van onafhan-
kelijke procesbegeleiders/mediators.
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foto: RLG
De voorzitter van de werkgroep,

de heer Th.A.M. Beckers, overhandigt het advies aan
wethouder mevrouw J. Eugster-van Bergeijk (CDA),

gemeente Den Bosch
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Ook andere aanpassingen van besluitvormings-
processen (bredere functie commissie welstand,
supervisoren, toegevoegde deskundigheid, ont-
koppeling van grondeigendom en planvorming
en participatie van eigenaren via een ‘lokale ont-
wikkelmaatschappij’) kunnen bijdragen aan een
betere maatschappelijke benutting van de groene
openbare ruimte. De rijks- en provinciale over-
heid kunnen hieraan een bijdrage leveren, onder
meer door gemeenten in hun opdrachtgeverschap
ondersteunen met onafhankelijke deskundigen-
teams, het instellen van een ‘stimuleringspunt
groene kwaliteit’, verbindingen te leggen tussen
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en Inves-
teringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het
poneren van een ‘recht op groen’ voor elke burger.

Reactie en doorwerking

Op 24 juni 2005 heeft de Raad voor het Landelijk
Gebied het advies ‘Recht op groen’ samen met
het advies ‘Tijd voor kwaliteit’ aangeboden aan de
ministers van LNV en VROM. Om de doorwerking
van dit advies te bevorderen heeft de raad beslo-
ten een nazorgtraject in te zetten van een half jaar
na de publicatie van het advies. Als start voor de
discussie over groen en ruimtelijke kwaliteit orga-
niseerde de raad gelijktijdig vier lunchbijeenkom-
sten in het land waarbij deze adviezen werden
aangeboden en besproken met bestuurders, ken-
nisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Van juli tot en met december heeft de raad deze
gesprekken met deze doelgroepen voortgezet met
het doel om groen hoger op de agenda te krijgen.
Deze gespreksronde wordt afgerond met een pre-
sentatie op de bestuurdersconferentie ‘Groen in
en om de stad’ die op 1 februari 2006 zal plaats-
vinden.

Hierna brengt de raad nog een briefadvies uit aan
de ministers van LNV en VROM over de aanbeve-
lingen ten behoeve van de realisatie van groene
kwaliteit. De raad heeft een dertigtal reacties op
het advies ontvangen, zowel van gemeenten als
van maatschappelijke actoren en individuele bur-
gers. In een aantal gevallen is daarbij gewezen op
omissies die betrekking hadden op ontbrekende
aandacht voor binnentuinen en beheeraspecten
van het groen. Het advies is tevens op twee lan-
delijke bijeenkomsten gepresenteerd. De raad
verwacht de reactie van de minister van LNV in de
loop van 2006.
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Bouwstenen voor de
visie op de toekomst
van de landbouw

Op 13 september 2005 presenteerde minister Veer-
man (LNV) zijn visie op de toekomst van de Ne-
derlandse agrosector met als titel: ‘Kiezen voor
landbouw’. Bij de behandeling van de beleidsnota
Agenda Vitaal Platteland in het najaar van 2004
had de Tweede Kamer de minister om een dergelijke
visie gevraagd. De aanleiding daarvoor was de zorg
van de Kamer over de toekomst van de landbouw.De
inkomens staan in bijna alle sectoren van de land-
bouw onder druk en het aantal landbouwbedrijven
is de afgelopen jaren zeer snel terug gelopen. Ove-
rigens wijzen recente cijfers op een afvlakking van
het tempo van deze daling. In zijn aanbiedingsbrief
bij de visie onderstreept de minister het belang van
de landbouw: als voedselproducent, vormgever aan
bijna 70% van het Nederlands grondoppervlak, in
internationaal perspectief gezien als een van de
meest concurrerende sectoren van Nederland en
werkgever aan circa tien procent van de beroepsbe-
volking. De raad heeft op eigen initiatief een aantal
bouwstenen geleverd voor de visie van de minister.

De eerste bouwsteen beschrijft een aantal essen-
tiële uitgangspunten van een visie op de toekomst
van de landbouw. De raad ziet als eerste uitgangs-
punt het belang van het versterken van de verbin-
ding van de landbouw met de samenleving en als
tweede de verbinding met de fysieke en de sociale
omgeving; dit naast de noodzakelijke verbinding

met de markt en de ketenpartners. Het derde uit-
gangspunt dat de raad aanreikt is het belang van
een goede afstemming tussen de bestuurlijke ni-
veaus, van Brussel tot het lokale niveau. Het beleid
op de nationale en provinciale niveaus zal vooral
de verbinding moeten leggen tussen het Europese
en het lokale niveau. Het sectorgerichte beleid van
het ministerie van LNV maakt immers deel uit van
het geheel van overheidsoptreden waarmee on-
dernemers te maken hebben.

De tweede bouwsteen bevat een aantal noties
en aanbevelingen met betrekking tot het onder-
nemerschap. De raad wijst daarbij op de econo-
mische, sociale en culturele verbanden en net-
werken waarbinnen het ondernemerschap wordt
uitgeoefend. De overheid kan hierin vooral een
faciliterende en stimulerende rol spelen. Voor deze
bouwsteen is een workshop gehouden met on-
dernemers, vertegenwoordigers van kennisinstel-
lingen en beleidsmakers over de kenmerken van
goed ondernemerschap en hoe dat kan worden
ontwikkeld en ondersteund. De raad bepleit daar-
bij onder meer een betere aansluiting van het be-
leid van het ministerie van LNV bij het algemene
ondernemersbeleid van het ministerie van Econo-
mische Zaken.
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De derde bouwsteen gaat in op het perspectief van
Groene Diensten voor agrarische ondernemers.
De raad constateert dat particulieren, bedrijven
en lagere overheden slechts in beperkte mate ef-
fectieve vraag uitoefenen naar Groene Diensten.
Naar het oordeel van de raad is de maatschappe-
lijke behoefte aan Groene Diensten groter en kan
de effectieve vraag gestimuleerd worden door
het creëren van de juiste condities. De raad geeft
daarom vier aanbevelingen: stimuleer de private
markt, bied een financieringsstructuur voor Groe-
ne Diensten, maak het interpretatiekader van de
toets op staatssteun transparanter voor alle be-
trokkenen en koppel de vergoeding voor Groene
Diensten los van de (ondersteuning van) primaire
productie. Dit sluit aan bij een advies dat de raad
al in 2002 heeft uitgebracht en dat mede heeft
geleid tot een aantal pilootprojecten voor Groene
Diensten.

De vierde bouwsteen is het verslag van een geza-
menlijke conferentie ‘Zicht op visie’ op 7 april met
de VROM-raad (zie voor een beschrijving p. 17).

Reactie en doorwerking

Op 6 juli heeft de minister van LNV het advies van
de raad ontvangen. Minister Veerman haalt in zijn
visierapport ‘Kiezen voor landbouw’ één aanbeve-
ling van de raad met instemming aan, namelijk
het belang van een goede communicatie over de
Brusselse beleidskaders. De raad wordt voorts in
algemene zin dank gezegd voor zijn constructieve
opmerkingen. In de visie van de minister komt
de denklijn van de eerste bouwsteen volop aan
de orde: het leggen van de verbinding met de sa-
menleving, met de omgeving en met de markt.
De raad ziet in de visie van de minister ook zijn
aanbeveling terug om een zwaar accent te leggen
op het ontwikkelen van het ondernemerschap en
om de eigen verantwoordelijkheid van de onder-
nemer voor zijn toekomst te benadrukken.

Object ‘Gold Seed Head’ Neil Wilkin,
foto Guus Rijven



Publicatie RLG 06/1, februari 2006

Advies over megabedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw



41bl
z

neel zijn dan betrekkelijk laag. Deze factoren ver-
klaren dat vooral in de glastuinbouw met steeds
meer jaarrondteelt een snelle ontwikkeling naar
grote bedrijven zichtbaar is. Het aandeel van me-
gabedrijven in zowel omvang als aantal in Neder-
land neemt vermoedelijk toe, maar deze toename
zal, met uitzondering van de glastuinbouw, zeer
beperkt zijn. In de grondgebonden sectoren blijft
de gezins- en familiestructuur dominant. Binnen
de glastuinbouw verwacht de raad wel een verde-
re toename van megabedrijven. Het gaat hierbij
vooral om bedrijven in de Greenports Westland,
Oostland, Aalsmeer en omgeving, de zuidwest-as
en elders in ons land waar concentraties van glas-
tuinbouwvestigingen mogelijk zijn.

Gezien de verschillen in uitgangssituatie en in
randvoorwaarden van het beleid verwacht de
raad dat met name bij grondgebonden bedrijven
ten noorden van de lijn Alkmaar-Zwolle, ten zuid-
westen van de lijn Rotterdam-Breda en in de Fle-
vopolders een aantal bedrijven tot megabedrijf
zal uitgroeien. Ook in kleinschaliger landschap-
pen is het mogelijk dat een aantal megabedrijven
wordt ontwikkeld.

De invloed die het landbouwbedrijf in al zijn ver-
scheidenheid heeft op het landschap, de natuur,
het water, de lucht of het dierwelzijn komt niet
zozeer voort uit het verschil tussen gezins- of me-
gabedrijf maar wordt vooral bepaald door het ver-
schil in bedrijfsvoering. De overheid moet dan ook
geen keuze maken tussen óf het gezinsbedrijf óf
het megabedrijf maar zowel het megabedrijf als
de andere gezinsbedrijven naast elkaar ontwikke-
lingsmogelijkheden bieden.

De raad bepleit geen op megabedrijven gerichte
aanvulling op het wettelijk en bestuurlijk instru-
mentarium. Het is vooral van belang hoe Rijk,
provincie en gemeenten de randvoorwaarden
op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer,
milieu en natuur en landschap toepassen en hoe

vervolgens de ruimtelijke en landschappelijke
inpassing plaatsvindt. Bij het toepassen van die
randvoorwaarden zal blijken dat de mogelijkheid
van vestiging van een megabedrijf per gebied en
per bedrijfstype verschilt. Terwijl het ene gebied
goede vestigingsmogelijkheden biedt, zal in de-
len van een nationaal landschap of in andere ge-
voelige gebieden een megabedrijf vanwege zijn
grote gebouwen en/of transportbewegingen niet
gewenst zijn.

De vraagstukken die samenhangen met de vesti-
ging van een of meerdere megabedrijven zullen
qua omvang en complexiteit het lokaal niveau
veelal overstijgen en vragen van overheden een
zorgvuldige afweging van landschappelijke en
ruimtelijke aspecten. Met het oog hierop is het
gewenst dat de besluitvorming over het al dan
niet toelaten van megabedrijven op regionaal ni-
veau plaatsvindt met een belangrijke rol voor de
provincie. De raad sluit hierbij aan op de mogelijk-
heid die provincies in de nieuwe Wet op de ruim-
telijke ordening (Wro) krijgen voor het stellen van
algemene regels voor de plannen van lagere over-
heden en voor de opstelling van een structuurvi-
sie ter invulling van het provinciale beleid.

Reactie

Het advies is in oktober 2005 door de raad vastge-
steld en wordt naar verwachting in maart 2006
uitgebracht.
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Object ‘Blue Fountain’ Neil Wilkin,
foto Guus Rijven
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Stedeling
en platteland

De raad heeft in verband met zijn eervol ontslag in
het najaar van 2005 besloten om het advies ‘Stede-
ling en platteland’ door te schuiven naar het werk-
programma 2006. De raad is in 2005 wel gestart
met een voorstudie naar dit onderwerp. Deze voor-
studie wordt begin 2006 afgerond en heeft als doel
om vanuit de veranderingen die zich afspelen in de
relatie stad en platteland te komen tot een inventa-
risatie van dilemma’s en spanningen waarop advies
van de raad nodig is. De voorstudie gaat in op de
volgende vragen:

• Zal de toenemende verstedelijking leiden tot
de behoefte aan een andere soort natuur? Hoe
is draagvlak voor bestaande natuur en EHS te
behouden?

• Gaat de toename van de beleving van het plat-
teland als consumptieruimte ten koste van be-
staande waarden? Hoe is een balans te vinden
en welke instrumenten zijn hiervoor beschik-
baar? Wat is de rol van educatie en voorlichting
hierbij?

• Leidt plattelandsontwikkeling tot spanning
met stedelijke ontwikkelingen? Is aanpak daar-
van noodzakelijk en is branding van een gebied
een instrument om dat te beperken?

• Zijn er andere oplossingen (bijvoorbeeld hy-
drometropolis) mogelijk voor ‘ruimte voor wa-
ter’ en kan het stedelijk gebied actiever bij dit
vraagstuk worden betrokken?

• Is verrommeling van het ‘tussenland’ een pro-
bleem? Zo ja, hoe zou dat beperkt kunnen wor-
den? Verschilt verrommeling van het platteland
met verrommeling van het ‘tussenland’?

• Hoe kan meer ontwikkelingsruimte op het plat-
teland gemaakt worden met behoud van de
karakteristieke waarden?

• Ontbreekt draagvlak voor het platteland bij de
stedeling of is het juist het ontbrekend draag-
vlak voor stedelijke ontwikkeling bij de platte-
lander een probleem?

• Stad en land worden in de dagelijkse (beleids)
praktijk zowel benaderd vanuit de tegenstel-
ling stad en land als vanuit de gedachte dat
stad en land ondeelbaar zijn. Dit veroorzaakt
verwarring en verkeerde inzet van instrumen-
ten. Is dat een belangrijk probleem en zo ja, hoe
is dat op te lossen?
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Van zorgen voor
naar zorgen dat
advies over de rolverdeling tussen over-

heid en maatschappelijke partijen

De overheid heeft met een aantal ontwikkelingen
te maken die het besturen moeilijk maken, zoals de
steeds complexere maatschappelijke problemen en
de heersende hooggespannen verwachtingen dat
de overheid die problemen wel kan oplossen. Daar-
bij is de basis van de nationale wetgeving, zorgen
voor welzijn van de mensen, deels verdwenen en
is het onduidelijk geworden wie de normen en
waarden bepaalt. Andere factoren die vragen om
een ander soort overheidsbeleid zijn onder andere
de mondialisering en uitholling van de staatssoe-
vereiniteit en de verschuiving van de macht naar
Europa en naar de multinationals.

Enerzijds is er sprake van een blijvende vraag naar
regels en overheidsbemoeienis om onzekerheid
de baas te worden. Anderzijds heeft de overheid
steeds minder macht en houden mensen zich
steeds minder aan de regels. Dit betekent dat er
een zoektocht gaande is welke richtingen we uit
moeten en op welke wijze we het sociale contract
opnieuw vorm kunnen geven. ‘Van zorgen voor
naar zorgen dat’ is in het LNV-beleidsprogramma
‘Vitaal en samen’omschreven als het streven naar
een overheid die het mogelijk maakt dat maat-
schappelijke partijen zelf de verantwoordelijk-
heid kunnen nemen voor de inrichting van hun
leven en leefomgeving.

De raad is gevraagd op welke wijze ‘van zorgen
voor naar zorgen dat’ verder vorm gegeven kan
worden. Bij de voorbereiding van het advies zal
de raad vooral kijken naar de wensen en moge-
lijkheden van maatschappelijke organisaties om
op andere wijze dan nu verantwoordelijkheid te
dragen.

De afronding van dit advies wordt voorzien voor
de zomer in 2006.
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ir. F.C. (Frits) Prillevitz
voormalig PV FAO te Rome en oud-directeur
Staatsbosbeheer en thans onder meer voorzitter
van de Algemene Vereniging voor Natuurbescher-
ming ‘s-Gravenhage en omstreken.

dr. ir. H.J. (Huib) Silvis
hoofd van de afdeling Maatschappijvraagstuk-
ken, LEI, Wageningen UR.

A. (Albertine) van Vliet-Kuiper
burgemeester van Amersfoort, nevenfuncties zijn
o.a.; lid Raad voor Verkeer en Waterstaat; voorzit-
ter Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton; voorzitter
Cultuurfonds van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten; bestuurslid IPP (Instituut voor Pu-
bliek en Politiek).

Samenstelling
bureau van de raad

De raad wordt in zijn werk ondersteund door het
bureau van de raad. In 2005 heeft de algemeen
secretaris mr. W.J. (Walter) Kooy afscheid genomen
van de raad. Deze functie is per 1 april 2006 inge-
vuld door ir. H. (Herma) de Wilde. Twee projectlei-
ders hebben op tijdelijke basis dit jaar meegewerkt:
ir. C.J.M. (Kees) van Berkel en ing. L. (Leny) Bregman.
Ir. A. (Anne) Bruinsma is vanaf mei tijdelijk aange-
steld als assistent-projectleider. De samenstelling
van het bureau was per 31-12-2005 als volgt:

Algemeen secretaris en hoofd van het bureau

ir. H. (Herma) de Wilde

Projectleiders

drs. E.A. (Agneta) Andersson

ir. A.S. (Anne) Bruinsma

ir. J.A. (Jaap) van Driel

dr. B.H. (Bas) van Leeuwen

drs. P. (Paul) Levelink

drs. P.M. (Peter) SchildwachtCommunicatie

Communicatie

M. (Miep) Eisner

Bedrijfsvoering

J.N. (Jenny) Dam

J.P. (Judith) de Jesus

J.I. (Jeannette) Seleky

Stagiairs

A.P. (Alex) Dol
Ruimtelijke regie, Universiteit van Amsterdam

A.B.T. (Ellen) Dijkman
Sociaal Ruimtelijke Analyse, Wageningen UR

G.A.H.J. (Guido) Kuijer
Leerstoelgroep landgebruiksplanning,
Wageningen UR

I. (Ilona) Lanjouw
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, specia-
lisatie economie, milieu en beleid,Wageningen UR

P. (Peter) Veldhorst
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein

A.J. (Auke) Vogelzang
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein

A.M.E. (Annelies) Wind
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein

bl
z

hoofdstuk 5 - samenstelling raad

46

De samenstelling van de raad was tot 1 no-
vember 2005 als volgt:

prof. H.J.L. (Henk) Vonhoff, voorzitter
voorheen Commissaris der Koningin en thans
onder meer voorzitter van de Raad van Toe-
zicht van het Nationaal Park ‘De Hoge Veluwe’,
voorzitter Stichtingsbestuur Instituut Unesco
IHE te Delft, voorzitter Stichting Papier Recy-
cling Nederland.

prof. dr. Th.A.M. (Theo) Beckers
hoogleraar Duurzame Plattelandsontwikke-
ling Universiteit van Tilburg, oud-directeur
Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheid-
vraagstukken.

drs. H.L. (Lynde) Blok
oud-gedeputeerde in Zuid-Holland en oud-
burgemeester van Brummen. voorzitter van
de Reconstructie Midden-Delfland, voorzitter
van de S(tichting) R(ecreatie) T(oervaart).

dr. H.M. (Rie) de Boois
oud-lid Tweede Kamer en oud-voorzitter Zui-
veringsschap Amstel en Gooiland, voorzitter
van commissie Natuurbehoud van het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

prof. dr. G.J. (Guus) Borger
hoogleraar historische geografie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam.

mr. F.G. (Frieda) van Diepen-Oost
oud-gedeputeerde in Noord-Holland en thans
onder meer voorzitter Overlegorgaan Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland.

ir. J.T.G.M. (Koos) Koolen
oud-voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond, o.a.voorzitter gebiedscommissies recon-
structie, lid gemengde commissie administra-
tieve lastenverlichting van het ministerie van

LNV, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Peel en
Maas en zelfstandig ondernemer.

B.J. (Bart Jan) Krouwel
bankier, directeur Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen Rabobank Nederland. Ne-
venfuncties zijn o.a: lid RMNO (Raad Ruimtelijk
Milieu- en Natuuronderzoek); Board Member
ECNC (European Centre for Nature Conserva-
tion); lid Stuurgroep Marktontwikkeling Biolo-
gische Landbouw (Ministerie LNV); penning-
meester Stichting Groeneveld, Vice President
European Task Force on Banking, Business and
Biodiversity (London). lid Raad van Advies Ken-
niseenheid Groene Ruimte WUR en voorzitter
begeleidingscommissie onderzoek ‘Natuur en
Gezondheid’.

M.D.A.M.(Monique)vanderLaan-Veraart
agrariër, oud-voorzitter Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt, thans o.m. bestuurslid van
Stichting CLM (Centrum Landbouw en Milieu)
en vereniging KNHM (Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij).

G.W. (Willemien) van Montfrans-
Hartman
oud-burgemeester, organisatieadviseur en
onder meer lid bestuur InnnovatieNetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster, voorzitter Ne-
derlandse Tuinen Stichting.

P. (Peter) Nijhoff
oud-directeur van de Stichting Natuur en
Milieu en thans onder meer voorzitter van de
Stuurgroep NWO-Stimuleringsprogramma Bio-
diversiteit.

prof. dr. ir. J.D. (Jan Douwe) van der Ploeg
hoogleraar transitiestudies, Wageningen UR.
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ir. F.C. (Frits) Prillevitz
voormalig PV FAO te Rome en oud-directeur
Staatsbosbeheer en thans onder meer voorzitter
van de Algemene Vereniging voor Natuurbescher-
ming ‘s-Gravenhage en omstreken.

dr. ir. H.J. (Huib) Silvis
hoofd van de afdeling Maatschappijvraagstuk-
ken, LEI, Wageningen UR.

A. (Albertine) van Vliet-Kuiper
burgemeester van Amersfoort, nevenfuncties zijn
o.a.; lid Raad voor Verkeer en Waterstaat; voorzit-
ter Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton; voorzitter
Cultuurfonds van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten; bestuurslid IPP (Instituut voor Pu-
bliek en Politiek).

Samenstelling
bureau van de raad

De raad wordt in zijn werk ondersteund door het
bureau van de raad. In 2005 heeft de algemeen
secretaris mr. W.J. (Walter) Kooy afscheid genomen
van de raad. Deze functie is per 1 april 2006 inge-
vuld door ir. H. (Herma) de Wilde. Twee projectlei-
ders hebben op tijdelijke basis dit jaar meegewerkt:
ir. C.J.M. (Kees) van Berkel en ing. L. (Leny) Bregman.
Ir. A. (Anne) Bruinsma is vanaf mei tijdelijk aange-
steld als assistent-projectleider. De samenstelling
van het bureau was per 31-12-2005 als volgt:

Algemeen secretaris en hoofd van het bureau

ir. H. (Herma) de Wilde

Projectleiders

drs. E.A. (Agneta) Andersson

ir. A.S. (Anne) Bruinsma

ir. J.A. (Jaap) van Driel

dr. B.H. (Bas) van Leeuwen

drs. P. (Paul) Levelink

drs. P.M. (Peter) SchildwachtCommunicatie

Communicatie

M. (Miep) Eisner

Bedrijfsvoering

J.N. (Jenny) Dam

J.P. (Judith) de Jesus

J.I. (Jeannette) Seleky

Stagiairs

A.P. (Alex) Dol
Ruimtelijke regie, Universiteit van Amsterdam

A.B.T. (Ellen) Dijkman
Sociaal Ruimtelijke Analyse, Wageningen UR

G.A.H.J. (Guido) Kuijer
Leerstoelgroep landgebruiksplanning,
Wageningen UR

I. (Ilona) Lanjouw
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, specia-
lisatie economie, milieu en beleid,Wageningen UR

P. (Peter) Veldhorst
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein

A.J. (Auke) Vogelzang
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein

A.M.E. (Annelies) Wind
Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool Larenstein
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