


De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de 

regering en de beide Kamers van de Staten-Ge-

neraal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt 

zich op strategische adviezen op de lange- en 

middellange termijn en incidenteel op actuele 

zaken op korte termijn. Het werkterrein betreft 

het hele beleidsveld van het ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) is per 

1 januari 1997 ingesteld bij wet en op 28 januari 

1997 officieel geïnstalleerd door de minister van 

Landbouw, Natuur en Visserij.

De adviesopdracht van de Raad voor het Lande-

lijk Gebied luidt als volgt:

“De regering en de beide kamers der Staten-Gene-

raal adviseren over strategische beleidsvraagstuk-

ken ten aanzien van de functies landbouw, natuur, 

bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij van 

het landelijk gebied, alsmede strategische vraag-

stukken die verband houden met dan wel van in-

vloed zijn op die functies, al dan niet in onderlinge 

samenhang.”
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Nederland op de schop

In 2006 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied 

de fotoserie ‘Nederland op de schop’ laten maken 

om te laten zien wat de invloed op het landschap 

is van allerlei ontwikkelingen die in Nederland 

gaande zijn. De foto’s laten zien dat veranderin-

gen in het landschap zich niet alleen voordoen 

aan de stadsranden maar in heel Nederland. De 

foto’s laten een wat ongebruikelijk beeld zien van 

wat men zich over het algemeen voorstelt bij een 

‘Hollands landschap’. Door de beelden wordt 

men zich bewust van een landschap dat in ver-

andering is. De serie heeft als doel om een prik-

kelende bijdrage te leveren aan de discussie over 

de kwaliteit van het landschap. ‘Nederland op de 

schop’ is gemaakt door fotograaf Hans Sas. De 

vormgeving van dit jaarverslag is op deze serie 

gebaseerd. Kijk voor de serie op  www.rlg.nl.



 

 

 

 



prof. mr. P.C.E. van Wijmen 



Het eerste jaar van de nieuwe vierjaarspe-

riode werd uiteraard aanvankelijk besteed 

aan onderlinge kennismaking en teambuil-

ding, waarbij ook de leden en het secre-

tariaat goed op elkaar ingespeeld raakten. 

Primaire aandachtsvelden vormden de strate- 

gische advisering – welke adviezen op welke tijd-

stippen – en in functie daarvan vooral het zoeken 

naar en formuleren van een kader van uitgangs-

punten, een basisvisie waaraan de toekomstige 

adviezen telkens getoetst kunnen worden. 

De beleidsterreinen waarop de Raad actief is val-

len uiteraard onder de verantwoordelijkheid van 

het ministerie van LNV. Met minister Veerman 

en zijn ambtenaren werd intensief en vruchtbaar 

overlegd met name over het werkprogramma. 

Naast de al bekende thema’s zoals landbouw, na-

tuur, recreatie, landschap doemden nieuwe be-

leidsvelden op zoals met name voedselkwaliteit 

uitmondend in zowel voedselveiligheid als -ze-

kerheid. Het groen in en om de stad kreeg grote 

aandacht terwijl inmiddels ook jeugd en groen 

en de relatie gezondheid/groen sterk in de aan-

dacht zijn gekomen. 

Van groot belang is natuurlijk het gemeenschap-

pelijk Europees landbouwbeleid waaromheen de 

Raad een adviescyclus opbouwt mede om een 

maatschappelijk debat over dit vooral voor de 

periode na 2013 zo belangrijke thema op gang 

te brengen. De mogelijke verbreding naar een 

systematiek waarin de agrariërs vergoedingen 

kunnen ontvangen voor ‘maatschappelijke dien-

sten’ staat centraal en ziet op de samenhang tus-

sen voedselproductie, duurzaamheid, natuur en 

leefbaarheid ten plattelande.

Speciale aandacht schenkt de Raad inmiddels 

aan de wijze waarop de adviezen worden gepre-

senteerd, de vorm waarin zij worden gegoten, de 

begeleiding van het vervolgtraject na de advise-

ring en het betrekken van maatschappelijke acto-

ren ook al in de voorbereidingsfase. 

Het bureau van de Raad, inclusief degenen die 

zich met de communicatie bezighouden vervult 

een essentiële spilfunctie bij dit alles. De onder-

linge uitwisseling van kennis tussen de leden van 

de Raad en de projectleiders van het bureau is 

van eminente betekenis voor de kwaliteit van de 

advisering. 

Landbouw, natuur, leefbaarheid, landschap, het 

zijn alle ‘groene’ waarden, collectieve goederen 

ook, die voortdurend onder druk staan van de 

rode marktwerking. Het is essentieel voor ons 

totale nationale areaal dat het platteland, het 

buitengebied, het landelijk gebied als eigen en-

titeit zichtbaar blijft en het is daarvoor dat de 

Raad mede met het ministerie van LNV en tal 

van anderen op de bres wil staan. Teloorgang en 

verrommeling kùnnen alleen worden gestuit als 

de waarden en functies van het landelijk gebied 

als zodanig erkend blijven, beleefd worden en  

eigenstandig onderwerp van beleid vormen.

2006 was het eerste jaar dat de Raad voor het Landelijk Gebied in een grotendeels vernieuwde  

samenstelling de onafhankelijke adviesfunctie richting regering, Staten-Generaal alsmede de pro-

vincies vervulde. Een tweetal leden had ook al zitting in de voorgaande Raad zodat de daarin 

opgebouwde ervaring aan boord kon blijven. 





1.
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en de beide 

Kamers van de Staten-Generaal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische 

adviezen op de lange en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken op korte ter-

mijn. Het werkterrein betreft het hele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en  

Voedselkwaliteit.
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De raad komt maandelijks plenair bijeen, deze bijeenkomsten vormen het hart van het raadswerk: 

lijnen voor de te ontwikkelen adviezen worden uitgezet, het werkprogramma en de adviesvoor-

bereidingen besproken, de conceptadviezen bediscussieerd en vastgesteld. 



 

 

Uitgangspunten van de raad bij het beoordelen van 

ontwikkelingen in het landelijk gebied



De aandacht van de raad bij de advisering is niet alleen gericht op regionaal en nationaal be-

leid maar ook op internationaal beleid. De raad richt zich daarbij met name op Europa. Europa 

bepaalt in belangrijke mate de regelgeving op de beleidsterreinen waarover de raad adviseert. 

Europa stuurt door het geven van subsidies en door het stellen van voorwaarden hierbij. Deze 

voorwaarden worden voor een deel internationaal bepaald, zoals door het wereldhandelsover-

leg (WTO). De EU is bovendien zowel trendsetter als trendvolger wat betreft ontwikkelingen in 

het denken over bestuur en beleid. De raad volgt deze ontwikkelingen en gebruikt de daarbij 

opgedane inzichten in zijn advisering.







 



De raad streeft naar een brede doorwerking van zijn adviezen. Maar wat is precies doorwerking en 

is dat te meten? Doorwerking blijkt lastig vast te stellen. De reactie van het kabinet op een advies 

is één van de manieren waarop het advies zijn doorwerking krijgt. Instemming van het Kabinet is 

niet vanzelf een indicatie van doorwerking. Aanbevelingen kunnen open deuren zijn of het advies 

kan een indicatie zijn dat bestaand beleid wordt bevestigd. Misschien is het uitblijven van een 

kabinetsreactie op een advies wel veelzeggender als het om doorwerking gaat. Het kan gebeu-

ren dat lagere overheden of maatschappelijke organisaties gebruik maken van aanbevelingen of 

inzichten uit een advies, nog voordat het ministerie op een advies heeft gereageerd. Zo kan een 

advies aanjager zijn van maatschappelijk debat, onafhankelijk van de reactie van de minister. 



 



 

 





In 2006 is de raad in zijn nieuwe samenstelling gestart met teamvorming, kennismaking met 

het werkveld en de netwerken en organisaties en instellingen die daarin een rol spelen. De raad 

werkte aan de totstandkoming van het nieuwe werkprogramma 2006-2007 en startte verschil-

lende adviestrajecten gelijktijdig op. In 2006 heeft de raad vier adviezen uitgebracht:

1. Buitenbeentjes en boegbeelden,  

 advies over megabedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw

2. Zuiderzeelijn,  

 advies over Structuurvisie Zuiderzeelijn

3.  Recht op groen,  

advies over realisatie van groene kwaliteit

4. Van zorgen naar borgen,  

 advies over de rolverdeling tussen overheid en maatschappelijke partijen

.2.



De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied 

advies gevraagd over de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot megabedrijven in de 

verschillende sectoren in de landbouw. Op verzoek van de minister heeft de raad vooral aandacht 

besteed aan het ondernemerschap, de bedrijfseconomische dimensie, de positie van de bedrijven 

in de keten en de gevolgen voor het landschap. De raad heeft dit advies op 6 april 2006 aangebo-

den aan minister Veerman. 



 

 





De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de ministers van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken, de Raad voor het Landelijk Gebied, 

de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat advies gevraagd over de Structuurvisie 

Zuiderzeelijn. De keuze voor gezamenlijke advisering komt voort uit de wens om de integraliteit 

in de besluitvorming te waarborgen. Op verzoek van de minister hebben de drie raden binnen 

het kader van de ‘nut en noodzaakdiscussie’ een eerdere advies over dit onderwerp uit 2001 van 

de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad geactualiseerd. Ook is de raden gevraagd 

separaat aandacht te schenken aan de bereikbaarheidsproblematiek van de Noordvleugel en aan 

de economische problematiek van Noord-Nederland. Tot slot werd de raden gevraagd aandacht 

te besteden aan de beide ontwikkelingsassen naar het Noorden, de A6/A7 en A28.





De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich in zijn advies ‘Recht op groen’ (juni 2005) zorgen 

over de groene kwaliteit van de openbare ruimte. De raad stelt in zijn advies dat groene kwaliteit 

wezenlijk is voor leefbaarheid, gezondheid, economie en biodiversiteit. Deze functies van groen 

worden nog onvoldoende onderkend. Met groen kunnen doelstellingen uit meerdere beleidsvel-

den gelijktijdig worden vervuld, wat leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Daarom deed de 

raad de aanbeveling aan departementen, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, burgers 

en ondernemers om de eigen werkwijze kritisch te bekijken. 



De overheid heeft met een aantal ontwikkelingen te maken die het besturen moeilijk maken, zoals 

de steeds complexere maatschappelijke problemen en de heersende hooggespannen verwach-

tingen dat de overheid die problemen wel kan oplossen. Dit heeft er mede toe geleid dat er een 

zoektocht gaande is naar de wijze waarop we het bestaande sociale contract opnieuw vorm kun-

nen geven. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil meer verantwoordelijkheid 

leggen bij de burger en heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gevraagd op welke manier 

deze bestuurlijke omslag op het terrein van natuur- en plattelandsbeleid vorm kan krijgen. 

Het advies dat de raad op 2 oktober 2006 aanbood aan minister Veerman, ging in op de bestuur-

lijke omslag. Een omslag die volgens de raad kansen biedt maar ook risico’s met zich mee brengt. 

De raad concludeert dan ook dat de overheid en politiek moeten leren met risico’s om te gaan. 

Het advies geeft handvatten voor de nieuwe aanpak. 



“Private par-

tijen, overheid en stakeholders zullen samen moe-

ten bepalen welke situaties kansrijk en welke heil-

loos zijn voor meer private verantwoordelijkheid en 

onder welke voorwaarden. Nu gaat het ministerie 

teveel uit van zijn eigen agenda en interne logica 

en kiest zelf welke verantwoordelijkheden worden 

overgedragen, en onder welke condities. Dat levert 

risico’s op voor de bestuurlijke omslag, en dáárvoor 

is de raad beducht.”





 

3.
Elk jaar, in het najaar, stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 

samenwerking met de raad het werkprogramma vast. Het werkprogramma biedt inzicht in de 

adviesonderwerpen die de raad het komende jaar oppakt. Het werkprogramma is een dynami-

sche agenda; tussentijds kunnen onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Op het werk-

programma 2006-2007 staan de volgende onderwerpen:
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Hoe kunnen natuurervaringen van stadskinderen 

structureel worden vastgehouden, zodat hun erva-

ringen minder kortstondig en incidenteel zijn dan 

nu het geval is? En ook: hoe kunnen kinderen deze 

ervaringen meer structureel opdoen indien ze daar-

mee nooit worden geconfronteerd?

 

 

 

 



Er wordt veel over geschreven en zo mogelijk nog meer over gepraat. De jeugd weet niet waar 

hun voedsel vandaan komt. Kinderen hebben geen band meer met de natuur. Tijd om mét de 

jeugd te gaan praten in plaats van over hen. 





 





.4.
De Raad voor het Landelijk Gebied bestaat uit 

10 leden en een voorzitter. Zij zijn - conform 

de richtlijnen van de wet - onafhankelijk en 

benoemd op basis van hun deskundigheid op 

het werkterrein waarvoor de raad is ingesteld, 

alsmede hun maatschappelijke kennis en er-

varing. 

Algemeen secretaris en 

hoofd van het bureau

Projectleiders

Projectmedewerker

Communicatie

Bedrijfsvoering

Stagiares
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De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de 

regering en de beide Kamers van de Staten-Ge-

neraal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt 

zich op strategische adviezen op de lange- en 

middellange termijn en incidenteel op actuele 

zaken op korte termijn. Het werkterrein betreft 
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In 2006 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied 

de fotoserie ‘Nederland op de schop’ laten maken 

om te laten zien wat de invloed op het landschap 

is van allerlei ontwikkelingen die in Nederland 

gaande zijn. De foto’s laten zien dat veranderin-

gen in het landschap zich niet alleen voordoen 

aan de stadsranden maar in heel Nederland. De 

foto’s laten een wat ongebruikelijk beeld zien van 

wat men zich over het algemeen voorstelt bij een 

‘Hollands landschap’. Door de beelden wordt 

men zich bewust van een landschap dat in ver-

andering is. De serie heeft als doel om een prik-

kelende bijdrage te leveren aan de discussie over 

de kwaliteit van het landschap. ‘Nederland op de 

schop’ is gemaakt door fotograaf Hans Sas. De 

vormgeving van dit jaarverslag is op deze serie 

gebaseerd. Kijk voor de serie op  www.rlg.nl.
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