
-DDUYHUVODJ�����

publicatie RLG 00/6



'H�5DDG�YRRU�KHW�/DQGHOLMN�*HELHG

De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997
ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het
nieuwe adviesstelsel.

De adviestaak van de raad luidt:
�GH� UHJHULQJ� HQ� GH� EHLGH� NDPHUV� GHU� 6WDWHQ� *HQHUDDO� WH
DGYLVHUHQ�RYHU�VWUDWHJLVFKH�EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ�WHQ�DDQ]LHQ
YDQ� GH� IXQFWLHV� ODQGERXZ�� QDWXXU�� ERV� HQ� ODQGVFKDS�
RSHQOXFKWUHFUHDWLH� HQ� YLVVHULM� YDQ� KHW� ODQGHOLMN� JHELHG�
DOVPHGH�VWUDWHJLVFKH�YUDDJVWXNNHQ�GLH�YHUEDQG�KRXGHQ�PpW
GDQ� ZHO� YDQ� LQYORHG� ]LMQ� yS� GLH� IXQFWLHV�� DO� GDQ� QLHW� LQ
RQGHUOLQJH�VDPHQKDQJ�"�

Met het oog op deze adviestaak vat de raad het begrip
landelijk gebied ruim op. Zijn advisering richt zich daarom
ook op natuur, recreatie en met landbouw samenhangende
bedrijvigheid in en om stedelijke gebieden. In zijn adviezen
wil de raad de mens - als vormgever, beheerder, gebruiker
en bezoeker van het landelijk gebied - een belangrijke plaats
geven.

De Raad voor het Landelijk Gebied werd op 28 januari 1997
door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
de heer J.J. van Aartsen geïnstalleerd.
De raad heeft momenteel de volgende samenstelling:

- prof. H.J.L. Vonhoff (voorzitter)
- prof.dr. Th.A.M. Beckers
- mw. drs. H.L. Blok
- mw. dr. H.M. de Boois
- prof.dr. G.J. Borger
- mw. mr. F.G. van Diepen-Oost
- ir. J.T.G.M. Koolen
- B.J. Krouwel
- mw. mr. H.C. ter Kuile-van der Hoeven
- mw. G.W. van Montfrans-Hartman
- P. Nijhoff
- prof.dr. J.D. van der Ploeg
- mw. mr. W.M.C. de Vrey-Vringer
- prof.dr. W.J. Wolff

Secretaris van de raad is drs. T. Klumpers.
Het adres van raad en secretariaat is:
Stationsplein 14
3818 LE AMERSFOORT

telefoon 033  461 99 48
telefax 033  461 53 10
E-mail: raad.landelijk.gebied@rlg.agro.nl
http://www.rlg.nl
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� ZHUNSURJUDPPD�HQ�ZHUNZLM]H ��
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5.1  in 1999 uitgebrachte adviezen
5.2  adviezen in voorbereiding
5.3  overzicht van alle adviezen en beleidsreacties tot 31-12-1999

� VDPHQVWHOOLQJ�UDDG�HQ�VHFUHWDULDDW�SHU����������� ��
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� LQOHLGLQJ

GUXNNH�WLMGHQ��NRUW�MDDUYHUVODJ
Dit is het derde jaarverslag van de Raad voor het Landelijk Gebied. Het verslag is korter dan de
eerste jaarverslagen: niet omdat er in 1999 minder gebeurd is maar omdat na die eerste jaren
de veranderingen en ontwikkelingen nu zo langzamerhand minder groot zijn dan in de
voorgaande jaren. De voorlopige uitkristallisatie van de positie en werkwijze van de raad werd in
het jaarverslag over 1998 uitvoerig beschreven en in het voorliggende jaarverslag beperkt de
raad zich wat dat betreft tot enkele accenten en aanvullingen.
Een andere reden om het jaarverslag kort en eenvoudig te houden, is de stevige werkdruk. Het
werkprogramma is aanhoudend ambitieus. Men weet de raad steeds beter te vinden en er wordt
veel aandacht gevraagd voor contacten en de follow-up van adviezen. Dat gaat ten koste van de
tijd en aandacht voor andere zaken. Ook de bijdragen vanuit de raad en met name het
secretariaat aan werkzaamheden in het kader van de eerste evaluatie van de raad, vergden de
nodige tijd en aandacht. Juist in zulke omstandigheden doet de beperkte bezetting en financiële
middelen van het secretariaat zich steeds sterker gevoelen.

KHW�MDDU�������FRQVROLGDWLH�HQ�YHUGHUH�RQWZLNNHOLQJ
Na de eerste twee jaren, met één doorlopend werkprogramma, kwam in het begin van 1999 een
nieuw werkprogramma tot stand. Dit werkprogramma 1999 werd - nadrukkelijker dan voordien -
afgestemd op de politieke prioriteiten en het regeerakkoord en was ook meer op het eigen
werkterrein van LNV gericht. De raadsvergaderingen en andere activiteiten van de raad,
werkgroepen en secretariaat werden met dezelfde of toenemende intensiteit vervolgd.
Na het uitbouwen van het externe contacten-netwerk in 1998 werden in 1999 vooral de banden
met LNV verduidelijkt en waar nodig verstevigd, onder meer wat betreft de voorbereiding van het
werkprogramma en de contacten tijdens de adviesvoorbereiding. Internationaal werd op de
eerder ingeslagen weg voortgegaan: het contact met verwante raden in het buitenland werd
verder aangehaald en er werd een actieve bijdrage geleverd in de vorm van stukken en
voordrachten bij internationale bijeenkomsten, activiteiten die zonder uitzondering op hun beurt
weer bruikbaar waren voor de werkzaamheden op nationaal niveau. De raad nam actief deel
aan de werkgroep landbouwbeleid van Europese adviesraden, vanaf september als voorzitter en
gastheer.
Nieuw is ook dat een kwartaaloverleg met de minister van LNV werd ingesteld. Ook de enorme
groei in de bijdragen die van de raad worden gevraagd voor conferenties en symposia, al dan
niet naar aanleiding van uitgebrachte adviezen, is een vermeldenswaardige ontwikkeling.

YRRUXLWEOLN�QDDU�������HHQ�HHUVWH�HYDOXDWLH�YDQ�KHW�UDDGVZHUN
Het jaar 2000 wordt het vierde en laatste jaar van de zittingsperiode van deze raad. In dat jaar
wordt het raadswerk - in overeenstemming de verplichting in de Kaderwet Adviescolleges -
geëvalueerd. Mede op grond van die evaluatie zal dan met ingang van i januari 2001 een
‘nieuwe’ Raad voor het landelijk Gebied aantreden en de werkzaamheden voortzetten.

Op 1 januari 1997 werd de Wet op de Raad voor het Landelijk Gebied van kracht en op 28 januari
van dat jaar werd de raad officieel geïnstalleerd door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De adviesopdracht van de raad die in de instellingswet staat beschreven, luidt als volgt:

³GH� UHJHULQJ� HQ� GH� EHLGH� NDPHUV� GHU� 6WDWHQ� *HQHUDDO� WH� DGYLVHUHQ� RYHU� VWUDWHJLVFKH
EHOHLGVYUDDJVWXNNHQ� WHQ� DDQ]LHQ� YDQ� GH� IXQFWLHV� ODQGERXZ�� QDWXXU�� ERV� HQ� ODQGVFKDS�
RSHQOXFKWUHFUHDWLH� HQ� YLVVHULM� YDQ� KHW� ODQGHOLMN� JHELHG�� DOVPHGH� VWUDWHJLVFKH� YUDDJVWXNNHQ� GLH
YHUEDQG� KRXGHQ� PHW� GDQ� ZHO� YDQ� LQYORHG� ]LMQ� RS� GLH� IXQFWLHV�� DO� GDQ� QLHW� LQ� RQGHUOLQJH
VDPHQKDQJ´�

De Kaderwet Adviescolleges - de basis voor het nieuwe adviesstelsel per 1 januari 1997 - geeft de
overige richtlijnen voor het functioneren van de raad.
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µ0DGH�LQ�+ROODQG¶�����PDDUW�������DGYLHV�5/*�����
advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit

WKHPDPLGGDJ
donderdag 15 april 1999 te Wageningen

Bijeenkomst ter presentatie van het advies en - mede door de inbreng van uitgenodigde
sprekers - het breder belichten van het adviesthema (belang verscheidenheid en identiteit
van het landelijk gebied) vanuit diverse maatschappelijke invalshoeken. Verslag www.rlg.nl.

SURJUDPPD

opening en introductie: opening door dagvoorzitter
9RQKRII

presentatie en toelichting advies
%RUJHU

29(5+(,'�

overheid als opdrachtgever
5LMQERXWW, architect en ex-Rijksbouwmeester

overheid voor sturing, borging
9DQ�GHQ�%HUJ, Provincie Noord-Holland

9250*(9,1*�

ontwerp en planvorming
7XPPHUV, stedenbouwkundig ontwerper

inrichting en uitvoering
9DQ�GHQ�%HUJ, Dienst Landelijk Gebied

DISCUSSIE MET ZAAL & PANEL panel: inleiders +�%RUJHU��9DQ�'LHSHQ��1LMKRII
=$.(/,-.�%(/$1*�

identiteit en kwaliteit; recreatie
-DQVHQ, Stichting Toerisme en Recreatie AVN

indirecte gebruikers
'H�=HHXZ, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

%(:21(56�

burgers
0DUJDGDQW, hoogleraar NME in Wageningen

boeren
5RHPDDW, voorzitter GLTO

DISCUSSIE MET ZAAL & PANEL panel: inleiders + %RUJHU��9DQ 0RQWIUDQV��'H�9UH\
afronding: afronding door dagvoorzitter

9RQKRII

NRUWH�LPSUHVVLH�DDQ�GH�KDQG�YDQ�FLWDWHQ
!�9RQKRII�(voorzitter van de raad en dagvoorzitter): µ+HW�ODQGHOLMN�JHELHG�LV�GXQNW�RQV�HHQ�]DDN�YDQ�JURRW�JHZLFKW�
+HW�LV�HHQ�HLJHQ�HQWLWHLW�pQ�KHW�KHHIW�HHQ�HLJHQ�LGHQWLWHLW��:LM�ZRUGHQ�WH�YDDN�JHFRQIURQWHHUG�PHW�GH�JHGDFKWHJDQJ

GDW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�GDWJHQH�LV�ZDW�QRJ�QLHW�EHERXZG�LV¶�

!�%RUJHU (hoogleraar historische geografie; lid van de raad): µ-H�NXQW�JDDQ�FRQVHUYHUHQ��GH�0RQXPHQWHQZHW�HQ�GH

QLHXZH�1DWXXUEHVFKHUPLQJVZHW�ELHGHQ�GDDU�PRJHOLMNKHGHQ�WRH��0DDU�GDW�EHWHNHQW�GDW�MH�GDWJHQH�ZDW�JHJURHLG�HQ

LQ� GH� ORRS� GHU� HHXZHQ� WHONHQV� ZHHU� YHUDQGHUG� LV�� KHW� ODQGVFKDS�� VWLO� ]RX� JDDQ� ]HWWHQ�� 'DDURP� LV� KHW� XLW� KHW

PDDWVFKDSSHOLMN�YHUNHHU�KDOHQ�QLHW�GH�HHUVWH�PRJHOLMNKHLG�RP�DDQ�WH�GHQNHQ¶�

!�5LMQERXWW�(architect; voormalig Rijksbouwmeester): µ0LVVFKLHQ�LV�FXOWXXUKLVWRULH�QRJ�HUJHQV�DOV�NHX]HYDN�RS� WH

SLNNHQ��PDDU� QLHW� LQ� GH� NHUQ�� ,N� YHUPRHG� GDW� KHW� ELM� YHOH� DQGHUH� YRRURSOHLGLQJHQ� YRRU� SRVLWLHV� LQ� KHW� RSHQEDDU

EHVWXXU�QLHW�YHHO�EHWHU�LV��'DW�LV��YLQG�LN��YRRU�GH]H�JHQHUDWLH�YRUPJHYHUV��YRRU�RQ]H�VDPHQOHYLQJ�YDQ�PRUJHQ��YRRU

PRRL�1HGHUODQG��KHHO�HUJ��'DW�]RX�PRHWHQ�YHUDQGHUHQ¶�

!� 9DQ� GHQ� %HUJ (Bestuursraad provincie Noord-Holland): µ,Q� GH� SHULRGH� URQG� ����� JLQJ� KHW� RP� GH� WURWVH

YRUPJHYLQJ� YDQ� QXWVYRRU]LHQLQJHQ�� LQ� GH� SHULRGH� ���������� JLQJ� KHW� RP� GH� WURWVH� YRUPJHYLQJ� YDQ� GH� EXXUW� �

ELMYRRUEHHOG�GH� WXLQVWDG���HQ�QX�� �KHW�HLQG�YDQ�GH�HHXZ��JDDW�KHW�RP�GH� WURWVH�YRUPJHYLQJ�YDQ�RQ]H�ELM]RQGHUH

ODQGVFKDSSHQ¶�

!�7XPPHUV (Stedebouwkundig ontwerper):� µ+HW� KDUW� YDQ� KHW� ODQGVFKDS� LV� JURHQ� HQ� EODXZ�� 'H� VWDGVKDUWHQ� ]LMQ
YROWRRLGH�� XLWJHULMSWH� EHERXZGH� SOHNNHQ�� 'H]H� ZHUHOG� YDQ� WHJHQSROHQ� LV� GH� HQLJH� ZHUHOG�� RQ]H� ZHUHOG�� $OOH

VWDGVODQGVFKDSSHQ�HQ�DJJORPHUDWLHV�OLJJHQ�WXVVHQ�GLH�SROHQ��9DOW�ppQ�YDQ�EHLGH�ZHJ��GDQ�YDOW�GH�VWURRP�XLW��'DQ

KRXGW�KHW�KDUW�RS�WH�NORSSHQ�HQ�LV�GH�UHVW�QLHW�PHHU�OHYHQG¶�

!�9DQ�GHQ�%HUJ (Dienst Landelijk Gebied): µ%HODQJULMN�LV�KHW�LQVFKDWWHQ�YDQ�GH�G\QDPLHN�LQ�HHQ�JHELHG��SDVW�GLH�LQ

GH�EHVWDDQGH�ODQGVFKDSSHOLMNH�NDGHUV�RI�PRHWHQ�QLHXZH�ZRUGHQ�RQWZLNNHOG"¶

!� -DQVHQ (directeur Stichting Toerisme en Recreatie AVN): µ$OV� FRQVXPHQWHQ� YDQ� GH� RPJHYLQJ� ]RHNHQ� ZH

DYRQWXXU�� YHUUDVVLQJ� HQ�ZH�ZLOOHQ� RQWVWUHVVHQ��(Q� GDW�ZLOOHQ� LQ� HHQ� NZDOLWDWLHI� RQGHUVFKHLGHQGH� HQ� DXWKHQWLHNH

RPJHYLQJ�GRHQ��:DQW�GDDU�]LW�KHW�YHUUDVVHQGH��GDW�DYRQWXXUOLMNH�LQ�¶

!� 'H� =HHXZ (directeur Bouwfonds Nederlandse Gemeenten): µ,Q� GH� EHERXZGH� RPJHYLQJ� LV� KHW

EHVOXLWYRUPLQJVSURFHV�DO� LQWHJUDOHU�� KHW� UHVXOWDDW� QDDU�PLMQ� LGHH�YDQ�HHQ� OHHUSURFHV��(U� LV� HHQ�PHHU� HHQGXLGLJH

VWXULQJ�GRRU�GH�RYHUKHLG��PHW�QDPH�GH�JHPHHQWH��,Q�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG�LV�GDW�YHHO�YDJHU¶

!�0DUJDGDQW�YDQ�$UFNHQ (hoogleraar natuur- en milieueducatie): µ%HODQJULMN� XLWJDQJVSXQW� LV� GDW� GH� EXUJHUV�� GH
EHZRQHUV�YDQ�HHQ�JHELHG��FRPSHWHQWH�EXUJHUV�]LMQ��'XV�JHHQ�GRPPH�PHQVHQ�PHW�HHQ�JURRW�NHQQLVJHEUHN¶�

!�5RHPDDW (voorzitter GLTO): µ,QWHUDFWLHI�EHOHLG�LV�RRN�KHW�ZDDUGHUHQ�YDQ�GH�PRQGLJKHLG�YDQ�ERHUHQ�HQ�EXUJHUV�

:DDU�ERHUHQ�HQ�EXUJHUV�JH]DPHQOLMN�LQ�HHQ�JHELHG�SODQQHQ�PDNHQ��OHLGHQ�GLH�]HOGHQ�WRW�YHUYODNNLQJ�PDDU�VOXLWHQ

DDQ�ELM�GH�LGHQWLWHLW�YDQ�KHW�JHELHG¶�
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!� 9RQKRII�� µ:LM� NXQQHQ� IHLWHOLMN� PDDU� ppQ� FRQFOXVLH� WUHNNHQ� GLH� ]RZHO� VRFLDDO�FXOWXUHHO� DOV� HFRQRPLVFK

YHUDQWZRRUG� OLMNW��+HW� ODQGHOLMN�JHELHG� LV�DOV�HHQ�DDQGHOHQSRUWHIHXLOOH�� DOV� MH�HU� QLHW� QDDU� NLMNW� HQ�QLHWV�DDQ�GRHW�

ZRUGW�GH]H�LQ�EHWUHNNHOLMNH�WLMG�RQGHUPLMQG�HQ�XLWJHKROG�HQ�GXV�PRHW�MH�HU�YRRUWGXUHQG�PHH�EH]LJ�]LMQ��DOV�MH�HU�HHQ

KHEW¶�
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� YHUJDGHULQJHQ�HQ�RYHULJH�DFWLYLWHLWHQ

SOHQDLUH�YHUJDGHULQJHQ�YDQ�GH�UDDG
De raad kwam in het verslagjaar 10 keer voor een reguliere plenaire vergadering bijeen om
aandacht te besteden aan alle zaken van belang voor het functioneren van de raad:
werkprogramma, werkwijze, taakverdeling, instelling werkgroepen ad hoc, adviezen in
voorbereiding (startnotities en tussenrapportages), vaststelling van adviezen, presentatie van de
adviezen of het raadswerk in het algemeen en afstemming en samenwerking.

DFWLYLWHLWHQ�WHU�YRRUEHUHLGLQJ�YDQ�DGYLH]HQ
Ten behoeve van de adviesvoorbereiding waren diverse ad hoc werkgroepen actief, bestaande
uit enkele raadsleden, al dan niet aangevuld met één of meerdere deskundigen van buitenaf, en
onder voorzitterschap van een door de raad aangewezen lid van de raad. De werkwijze en
samenstelling van de werkgroepen die in 1999 actief waren, wordt vermeld bij de betreffende
adviesonderwerpen in hoofdstuk 5. Daarnaast waren er - evenals in de afgelopen jaren - ook
diverse andere activiteiten ter voorbereiding van adviezen. Speciale vermelding verdienen in dit
verband het werkbezoek op 27 augustus Drenthe en de informatieronde bij de Landbouwraden
in het kader van het advies over grondbeleid, de opdracht áán en vervolgdiscussies mét Bureau
HNS in het kader van het interim advies Geleid door Kwaliteit en de door NIROV
georganiseerde Europabrainstorm ten behoeve van het advies LNV tussen Europa en de regio.

RYHUOHJ�PHW�/19�HQ�DQGHUH�EHVWXXUOLMNH�FRQWDFWHQ
De bestuurlijke en ambtelijke contacten met het departement van LNV werden geïntensiveerd:
• op 12 april werd met de minister en de staatssecretaris overlegd over lopende zaken. Op 1

juli werd kort met de nieuwe minister kennisgemaakt en op 2 september en 26 december
werd met hem van gedachten gewisseld over actuele zaken, adviezen in voorbereiding en
het werkprogramma voor 2000. Afgesproken werd om eens per kwartaal te overleggen,
afwisselend in Den Haag en Amersfoort.

• op 24 juli werd met de Bestuursraad gesproken over de wederzijdse inzet ten behoeve van
een optimaal functioneren van de raad en deze afspraken werden schriftelijk vastgelegd. In
het kader van die afspraken werd ook tweemaal met de Bestuursraad gesproken over
afgeronde conceptadviezen: op 25 mei over een interim advies van ‘LNV tussen Europa en
de regio’ en op 2 december over het advies ‘Grondbeleid’.

• in het begin van het jaar vonden er rond de nieuwe adviesonderwerpen startbesprekingen
plaats met een groot aantal directeuren: op 26 januari en 2 februari over ‘LNV tussen Europa
en de regio’, op 3 februari over ‘Beleid en ruimte’ en op 9 februari over ‘Grondbeleid’.

Er vonden echter ook andere bestuurlijke contacten plaats. Op 25 februari werd met de
gedeputeerde en een ambtelijk vertegenwoordiger van Flevoland gesproken over bestuurlijke
aspecten van het IJsselmeeradvies, op 16 juni was er overleg met de VNG-commissie
Vernieuwing Landelijk Gebied over “Geleid door kwaliteit’ en ‘Made in Holland’ en op provinciaal
en nationaal niveau vonden er gesprekken plaats over de adviezen ‘Made in Holland’ en ‘LNV
tussen Europa en de regio’

ELM]RQGHUH�ELMHHQNRPVWHQ�URQG�GH�DDQELHGLQJ�YDQ�DGYLH]HQ
Adviezen worden in de regel schriftelijk aangeboden, maar in enkele gevallen wordt daarop een
uitzondering gemaakt en wordt een advies met toelichting overhandigd of publiekelijk te
gepresenteerd. Zo ook dit verslagjaar:
• µ0DGH�LQ�+ROODQG¶ werd na een schriftelijke aanbieding aan de staatssecretaris op 31 maart,

gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een drukbezochte themabijeenkomst op 15 april op
de Wageningse Berg.

• µ9RRU� HHQ� RSHQ� WRHNRPVW¶, het advies over het IJsselmeer, werd op 27 mei ‘op locatie’
gepresenteerd en overhandigd aan de staatssecretaris van LNV, in het bijzijn van
vertegenwoordigers van de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.
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µ*HOHLG�GRRU�NZDOLWHLW¶�����PHL�������RQJHQXPPHUG�
interim advies over landelijke gebieden en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening

uit een artikel in ROM Magazine over dit interim advies:
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� ZHUNSURJUDPPD

De werkwijze bij de voorbereiding en vaststelling van het werkprogramma en de adviezen van
de raad werd uitvoerig beschreven in het jaarverslag van 1998. Aangezien hierin geen grote
veranderingen zijn opgetreden, wordt nu kortheidshalve naar die beschrijving verwezen. Wel
was in dit verslagjaar nieuw dat werd gevraagd om enkele LQWHULP� DGYLH]HQ, een verzoek
waaraan de raad graag heeft voldaan.

YDVWVWHOOLQJ�HQ�XLWYRHULQJ�ZHUNSURJUDPPD�����
Het eerste werkprogramma besloeg de jaren 1997 en 1998. Van dat omvangrijke programma
liepen twee onderwerpen nog door tot in het voorjaar van 1999. Het werkprogramma 1999 werd
op 8 januari 1999 in de ministerraad vastgesteld. Zo was in 1999 sprake van de onderstaande
werkzaamheden:

OVERLOOP WERKPROGRAMMA 1997-1998 STAND VAN ZAKEN OP 31-12-1999
.HQPHUNHQG�ODQGHOLMN�JHELHG
DOV�QDWLRQDOH�LGHQWLWHLW

gepubliceerd op 31-3-1999 en gepresenteerd op 15-
4-1999 als ‘Made in Holland’, advies over landelijke
gebieden, verscheidenheid en identiteit (RLG 99/2)

,QWHJUDDO�RQWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHI
YRRU�KHW�,-VVHOPHHUJHELHG

gepubliceerd en gepresenteerd op 27-5-1999 als
‘Voor een open toekomst’, ontwikkelingsperspectief
voor het IJsselmeergebied (RLG 99/3)

WERKPROGRAMMA 1999 STAND VAN ZAKEN OP 31-12-1999
*URQGEHOHLG gepubliceerd op 7-12-1999 - eerst in voorlopige

vorm - als µ*URQGEHOHLG�YRRU�JURHQH�IXQFWLHV¶�
/19�WXVVHQ�(XURSD�HQ�GH�UHJLR interim adviezen uitgebracht op 15-6 en 15-9-1999;

eindadvies vast te stellen in januari 2000
%HOHLG�HQ�UXLPWH�YRRU�YHUVFKLOOHQGH�ODQGERXZ��HQ
RQWZLNNHOLQJVVSRUHQ�
(N.B.: het ruimtelijk deel werd onder andere titel ook al
gevraagd door de ministers van LNV-VROM samen)

interim advies uitgebracht op 12-5-1999 als ‘Geleid
door kwaliteit’, advies over landelijke gebieden en
de 5e Nota Ruimtelijk Ordening.
Eindadvies t.z.t. in de loop van 2000

9HVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ�YRRU�DJURIRRGFRQFHUQV
(N.B.: studieonderwerp; uitwerking in programma 2000)

startnotitie op 20-10-1999 vastgesteld, inclusief
werkwijze en samenstelling voorbereidingsgroep

EULHI��H�.DPHU��129�%HWXZHOLMQ��RQJHYUDDJG� verzonden 3-9-1999
EULHI�PLQ��/19��ODQGERXZ�LQ�������PRQG��YUDDJ� verzonden 7-10-999
EULHI�(&��:72�LQ]HW�YDQ�(8��RQJHYUDDJG� verzonden 26-11-1999

YRRUEHUHLGLQJ�HQ�YDVWVWHOOLQJ�ZHUNSURJUDPPD�����
De voorbereiding van het werkprogramma voor 2000 dreigde door de ministerswisseling in 1999
te stagneren. Echter de nieuwe minister kende hier meteen een hoge prioriteit aan toe, zodat in
een gezamenlijke vergadering op 2 september de hoofdlijnen van het werkprogramma voor
2000 konden worden overeengekomen. Op 24 september werd vervolgens het werkprogramma
in de Ministerraad vastgesteld. Zo konden nog in dit verslagjaar de eerste afspraken over de
planning en de aanpak worden gemaakt. Het werkprogramma voor 2000 ziet er als volgt uit:

OVERLOOP WERKPROGRAMMA 1999 VERWACHTING OP 31-12-1999
/19�WXVVHQ�(XURSD�HQ�GH�UHJLR��DIURQGLQJ� maart 2000
%HOHLG�HQ�UXLPWH��DIURQGLQJ� mei 2000
WERKPROGRAMMA 2000 VERWACHTING OP 31-12-1999
+HW�DOJHPHQH�EHHOG�Y�K�ODQGHOLMN�JHELHG�LQ����� maart 2000; ook 2e interimadvies ‘Beleid en Ruimte’
'H�NDQVHQ�YRRU�ELRORJLVFKH�ODQGERXZ eind 2000
'H�WRHNRPVW�YRRU�GLHUKRXGHULM�LQ�1HGHUODQG eind 2000
3ROLWLHN�PDDWVFKDSSHOLMNH�EDVLV�YRRU�QDWXXUEHOHLG najaar 2000
9HVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ�YRRU�DJUR�FRQFHUQV zomer 2000
,QWHUQDWLRQDOH�ZHUNFRQIHUHQWLH�(/0 3/4-4-2000 n.a.v. ‘LNV tussen Europa en de regio’
9RRUW]HWWLQJ�YDQ�KHW�6WLPXOHULQJVNDGHU februari 2000
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µ9RRU�HHQ�RSHQ�WRHNRPVW¶�����PHL�������5/*�����
advies over het ontwikkelingsperspectief voor het IJsselmeergebied

Het unieke van het IJsselmeergebied is dat het een aaneengesloten zoetwatergebied is van
een ongekend formaat in het hárt van ons land: een karakteristiek water- en ecosysteem met
een vleug ongetemdheid, een verscheidenheid aan functies,�een rijke historie en intensieve
bewoning langs de oevers. Daarmee vertegenwoordigt het een aantal essentiële waarden:
∗ HHQ�JURWH�]RHWZDWHUYRRUUDDG�HQ��EXIIHU voor waterbeheer in groot deel van ons land
∗ HHQ�EURQ�YRRU�GULQNZDWHU en voor de watervoorziening in het algemeen
∗ HHQ� ³YRRUUDDG´� RSHQKHLG�� UXVW� HQ� UXLPWH voor recreatie op en om het water en als

onderdak voor natuur, direct grenzend aan het dichtbevolkte midden van ons land
∗ QDWXXU�YDQ�QDWLRQDOH�HQ�LQWHUQDWLRQDOH�ZDDUGH, beschermd onder de EU Vogelrichtlijn
∗ DDQHHQJHVORWHQ�ZDWHU�YRRU�PXOWLIXQFWLRQHHO�JHEUXLN, waar economische functies tot

nu verenigbaar waren met de natuur, openheid en voorraad/bufferfunctie van het water
∗ YHUELQGHQG�NDGHU voor land, water en cultuurhistorie: havens, oude dorpen en stadjes,

grote en kleine polders, oude en nieuwe dijken, wielen, kliffen, moeras, nieuwe steden.

YRRUJHVWHOG�RQWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHI
De raad meent dat de HVVHQWLsOH�ZDDUGHQ de basis voor het ontwikkelingsperspectief moeten
zijn. Het “IJsselmeergebied van de toekomst” is daarom een gebied optimaal ingericht om:

1. toenemende tekorten en overschotten zoetwater op te vangen
2. goed en steeds meer drinkwater te leveren
3. te voorzien in (steeds schaarsere) openheid, rust en ruimte, voor recreatie en natuur
4. onderdak te bieden aan (inter)nationale natuurwaarden in, op en rond het water
5. een basis te bieden voor een substantieel maar selectief economisch gebruik
6. een verbindend kader te bieden voor oude en nieuwe water - land relaties

De raad ziet het IJsselmeergebied van de toekomst dus als het “natte hart van Nederland”:
een open watergebied van maximale proporties dat ook in alle ándere opzichten open is, dus
met vrije en toegankelijke oevers, met vergezichten en een verscheidenheid aan oude en
nieuwe overgangen tussen land en water. In het gebied staan de waarden en
gebruiksmogelijkheden van deze fysieke gesteldheid voorop. Deze waarden en
gebruiksmogelijkheden zijn daarmee leidend voor de ruimtelijke en economische
ontwikkeling: er is alleen ruimte voor ontwikkelingen die daarop zijn gebaseerd of op zijn
minst daarmee in overeenstemming zijn.
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� DIVWHPPLQJ��VDPHQZHUNLQJ�HQ�FRPPXQLFDWLH

FRQWDFWHQ�PHW�KHW�YHOG
De contacten met het veld zijn intensief en veelvormig. Naast contacten voor de algemene
oriëntatie, zijn de meeste gericht op de concrete adviesvoorbereiding. In het jaarverslag van
1998 werd - als eenmalige illustratie - een overzicht gegeven van alle contacten die de raad in
dat jaar had in het kader van adviezen. Het beeld voor 1999 is daarmee vergelijkbaar.

DIVWHPPLQJ�HQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�DQGHUH�DGYLHVFROOHJHV
De samenwerking met andere adviesraden neemt toe, vooral in de vorm van informele
consultaties over en weer of het uitwisselen van vertrouwelijke concepten. Een gezamenlijke
adviesaanvraag van de ministers van VROM en LNV aan de VROMraad en de RLG (februari
1999) kon door de timing en andere, reeds lopende voorbereidingen niet door de raden
gezamenlijk worden beantwoord. De afspraak tussen alle raden om altijd alle adviezen en
werkprogramma’s uit te wisselen, blijft bestaan. De raden blijven zo in het verloop van het jaar
geïnformeerd over elkaars werkzaamheden. Daarnaast is er het periodiek overleg tussen de
voorzitters en secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de
Raad voor het Landelijk Gebied. In het verslagjaar vond dit op 3 maart en 19 oktober plaats.
Incidenteel is er ook overleg met andere raden, naar aanleiding van specifieke onderwerpen. De
jaarlijkse ontmoeting van alle voorzitters van de adviescolleges vond ook in 1999 weer plaats en
in dit verslagjaar is ook een kwartaaloverleg van de secretarissen gestart.

LQWHUQDWLRQDOH�XLWZLVVHOLQJ�HQ�VDPHQZHUNLQJ
De raad zoekt ook nadrukkelijk contact met instellingen in het buitenland, waar onder ook de
landbouw-vertegenwoordigingen, Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement
en relevante organisaties en overheden waaronder EU-organen. Zo wordt informatie verzameld
voor het opstellen van de adviezen én tegelijk gewerkt aan een verbreding van het gebruik van
de adviezen. Van elk advies verschijnt daarom ook een verkorte Engelse versie.
De Raad voor het Landelijk Gebied neemt vanaf de oprichting deel aan een internationaal
uitwisselings- en samenwerkingsverband van natuur- en milieu-adviesraden (EEAC) uit (a.s.)
EU-lidstaten. De jaarlijkse bijeenkomst van participerende raden vond in 1999 van 9 - 11
september in Budapest plaats. Ook nam de raad deel aan een conferentie van 4 - 6 november
in Helsinki over ‘Sustainability’. De uitwisseling van informatie vindt ook plaats via de
gemeenschappelijke ‘focal point-information service’, met onder meer een eigen website. De
EEAC heeft onder meer een actieve landbouw-werkgroep die in 1999 door de Raad voor het
Landelijk Gebied werd voorgezeten en die op 10-11 mei in Kopenhagen en op 11-12 november
in Amersfoort bijeenkwam. In november werd op basis van deze werkzaamheden een
gemeenschappelijk briefadvies aan de Europese commissie uitgebracht, over de EU-inzet bij de
WTO-onderhandelingen.

ELMGUDJHQ�DDQ�FRQIHUHQWLHV�HQ�V\PSRVLD��HQ�RYHULJH�FRPPXQLFDWLH
De raad levert - desgevraagd en binnen zijn mogelijkheden - actieve bijdragen aan conferenties
en symposia over onderwerpen waarover hij heeft geadviseerd. Hij ziet dit als een bijzondere
vorm van het onder de aandacht brengen van zijn adviezen of zijn werk in het algemeen. In het
verslagjaar werd meer dan 20 keer opgetreden door middel van een voordracht of deelname
aan een forum: door leden of soms het secretariaat. Het betrof veelel activiteiten naar aanleiding
van de adviezen Made in Holland, Geleid door kwaliteit en LNV tussen Europa en de regio.
Enkele presentaties hadden een meer algemeen karakter.
Het gebruik van de website van de raad vertoonde een duidelijke groei - tot ca. 150 serieuze
bezoekers per dag aan het eind van het jaar - en met name het ‘downloaden’ van adviezen
vertoonde een opmerkelijke stijging. Maar ook via andere kanalen werden veel adviezen
verspreid. Van het grote aantal uitnodigingen voor deelname aan workshops, overleg, symposia,
begeleidingscommissies etc. werd beperkt en gericht gebruik gemaakt.
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µ*URQGEHOHLG�YRRU�JURHQH�IXQFWLHV¶����GHFHPEHU�������5/*�����
advies over een gericht grondbeleid voor de realisering van groene functies
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� XLWJHEUDFKWH�DGYLH]HQ�HQ�DGYLH]HQ�LQ�YRRUEHUHLGLQJ

��� LQ������XLWJHEUDFKWH�DGYLH]HQ

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de in 1999 uitgebrachte adviezen,
inclusief hoe zij werden voorbereid en hoe en wanneer zij werden uitgebracht. De volgorde is die
waarin de adviezen feitelijk werden uitgebracht.

µ0DGH�LQ�+ROODQG¶�DGYLHV�RYHU�ODQGHOLMNH�JHELHGHQ��YHUVFKHLGHQKHLG�HQ�LGHQWLWHLW�
Met de voorbereiding van dit advies is eind 1997 begonnen door een kleine voorbereidingsgroep
van raadsleden, te weten de leden Borger (voorzitter), Van Montfrans, Nijhoff en De Vrey-
Vringer. De eigenlijke voorbereiding vond echter hoofdzakelijk in 1998 plaats. In het kader van
die voorbereiding vonden ook een tweetal deskundigen-bijeenkomsten plaats, in respectievelijk
juni en juli 1998. Bij de eerste bijeenkomst waren - naast de genoemde raadsleden - drs. H. van
der Horst, drs. G.F.W. Herngreen, ir. Y.P.J. Horsten en ir. R.M.W.J. Nas betrokken. De tweede
bijeenkomst vond plaats met dr. G. Bennett, prof.dr. D. Bolt, A.K. Bhalotra, ir. F.C. Prillevitz,
prof.dr. D.B. Needham, prof.dr. A. Klamer, dr. B. de Pater, en prof.dr.ir. S.I. Sariyildiz.
Na een inhoudelijke discussie over een eerste concept in de novembervergadering, werd in de
raadsvergadering van 17 december 1998 een definitief concept besproken en vastgesteld. De
eindredactie, het drukken en het uitbrengen van het advies kon echter pas in 1999 plaatsvinden.
6FKULIWHOLMN� DDQJHERGHQ� DDQ� GH� EHZLQGVOLHGHQ� YDQ� /19� RS� ��� PDDUW� ������ JHSUHVHQWHHUG� HQ
EHGLVFXVVLHHUG�RS����DSULO������WLMGHQV�HHQ�WKHPDELMHHQNRPVW�LQ�FRQIHUHQWLHRRUG�:DJHQLQJVH�%HUJ��
3XEOLFDWLH���������(QJHOVH�VDPHQYDWWLQJ�JHSXEOLFHHUG�RQGHU�QXPPHU�������D�

,QWHULP�DGYLHV��µ*HOHLG�GRRU�NZDOLWHLW¶ DGYLHV�RYHU�ODQGHOLMNH�JHELHGHQ�HQ�GH��H�1RWD�5�2.
Het gaat hier om een interim advies voor het advies ‘Beleid en ruimte’, waarvan de publicatie in
de eerste helft van 2000 is voorzien. Het betreft het ruimtelijke deel van het adviesonderwerp dat
- onder een andere titel - ook werd gevraagd door de ministers van LNV en VROM samen. Ten
behoeve van de voorbereiding werd een kleine voorbereidingsgroep vanuit de raad ingesteld,
bestaande uit de leden Beckers, Krouwel, Nijhoff, en Van der Ploeg (voorzitter).
Voor de voorbereiding waren slechts enkele maanden beschikbaar, dus werd een intensief
traject gevolgd, waarbij de plenaire raad in zijn februari- en maartvergadering over de opzet en
de voortgang sprak. De raad stelde het interim advies in zijn aprilvergadering vast. Vervolgens
werd het - zoals door de betrokken bewindslieden gevraagd - zo snel mogelijk afgerond en
uitgebracht. Op 18 mei werd met een delegatie van de VROMraad van gedachten gewisseld
over de wederzijdse adviezen ten behoeve van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en de
vervolgacties.
6FKULIWHOLMN�DDQJHERGHQ���LQ�HHQ�RQJHGUXNWH�YRUP���DDQ�GH�EHZLQGVOLHGHQ�YDQ�/19�HQ�9520�RS����PHL
������7�]�W��LQWHJUDDO�WH�YHUZHUNHQ�LQ�DGYLHV�RYHU�µEHOHLG�HQ�UXLPWH¶��3XEOLFDWLH�RQJHQXPPHUG�

µ9RRU�HHQ�RSHQ�WRHNRPVW¶�DGYLHV�RYHU�KHW�RQWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHI�YRRU�KHW�,-VVHOPHHUJHELHG�
Met de voorbereiding van dit advies is in december 1997 begonnen. Ten behoeve van de
voorbereiding werd toen een werkgroep samengesteld, die echter pas in 1998 voor het eerst
bijeenkwam. Vanuit de raad namen aan de werkgroep de leden Van Montfrans, Nijhoff
(voorzitter) en Wolff deel, aangevuld met deskundigen op het gebied van waterbeheer,
recreatie, natuur, visserij, transport, cultuur/monumenten en bestuur: dr. Th.L. Claassen, G.H.P.
Dirkx, H. van Groenestein, ir. R.D.W. Hijdra, IR. C.W. Iedema, drs. A.J. Leerling, mw. H.A.J.
Meelissen, ir. E. Roosma, R. Steensma, S. Veninga en mw. G. de Vries-Hommes.
In de loop van 1998 werd in de raad drie maal een inhoudelijke bespreking aan het onderwerp
gewijd en wel over: de bepaling van de hoofdfunctie van het gebied en de globale consequenties
daarvan, het peilbeheer en de bestuurlijke aspecten. Het conceptadvies werd in begin 1999
opgesteld, en besproken en vastgesteld in de februari- en maartvergadering van 1999.
*HSUHVHQWHHUG�HQ�RYHUKDQGLJG�DDQ�GH�VWDDWVVHFUHWDULV�YDQ�/19�RS����PHL�������WLMGHQV�HHQ�ELMHHQNRPVW
LQ�KHW�µ*HPHHQODQGVKXLV¶�DDQ�GH�'LHPHU]HHGLMN��3XEOLFDWLH�5/*������
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µ*URQGEHOHLG�YRRU�JURHQH� IXQFWLHV¶ DGYLHV�RYHU�HHQ�JHULFKW�JURQGEHOHLG� YRRU�GH� UHDOLVHULQJ
YDQ�UXLPWH�YRRU�JURHQH�IXQFWLHV�
De voorbereiding van dit advies vond geheel in 1999 plaats. Vanuit de raad werd een kleine
voorbereidingsgroep samengesteld, bestaande uit de leden Van Diepen, Ter Kuile, Van Noord
(voorzitter) en De Vrey. In het kader van de voorbereiding vonden ook vele gesprekken met
derden plaats en werd - onder meer via de Landbouwraden - informatie uit het buitenland
verzameld. Tevens werd in augustus een werkbezoek aan Drenthe gebracht.
Na een oriënterende bespreking in de februarivergadering werd tijdens de maartvergadering in
de raad een startnotitie vastgesteld. In de junivergadering werd aan de hand van een
tussenrapportage gesproken over een aantal globale inhoudelijke keuzen. In de oktober- en
novembervergaderingen werd tenslotte het conceptadvies besproken en vastgesteld.
6FKULIWHOLMN�DDQJHERGHQ���LQ�HHQ�YRRUORSLJH�YRUP�PDDU�PHW�GH�GHILQLWLHYH�LQKRXG���DDQ�GH�EHZLQGVOLHGHQ
YDQ�/19��DOVPHGH�DDQ�GH�EHZLQGVOLHGHQ�YDQ�9520�HQ�)LQDQFLsQ��RS���GHFHPEHU�������3DV� LQ� MDQXDUL
�����LQ�GUXN�YHUVFKHQHQ�HQ�YHUVSUHLG��3XEOLFDWLH�5/*������

,QWHULP�DGYLH]HQ��µ/19�WXVVHQ�(XURSD�HQ�GH�UHJLR¶
Dit betreft twee interim adviezen die - op verzoek van de minister van LNV - in 1999 gedurende
de voorbereiding van het gelijknamige (eind)advies werden uitgebracht. Het eindadvies werd in
de decembervergadering vastgesteld maar de aanbieding en publicatie van het advies vond niet
meer in 1999 plaats. Vanuit de raad werd voor de voorbereiding van het advies een kleine
voorbereidingsgroep ingesteld, bestaande uit de leden Borger, Van Diepen, Van Montfrans,
Koolen (voorzitter) en Nijhoff. Na een oriënterende bespreking in de februarivergadering werd in
de maartvergadering de startnotitie voor het gehele adviestraject vastgesteld. In de april- en
meivergadering werd een eerste interim advies besproken en vastgesteld. In de
septembervergadering werd een kort, tweede interim advies vastgesteld.
'H�EHLGH� LQWHULP� DGYLH]HQ�ZHUGHQ� VFKULIWHOLMN� HQ� LQ� RQJHGUXNWH� YRUP� DDQJHERGHQ� DDQ� GH�PLQLVWHU� YDQ
/19��RS�DFKWHUHHQYROJHQV����MXQL�HQ����VHSWHPEHU�������3XEOLFDWLHV�RQJHQXPPHUG�

EULHI�DDQ�7ZHHGH�.DPHU��129�%HWXZHOLMQ
Betreft een initiatief van de raad, mede naar aanleiding van zijn eerdere advies over Grote
Projecten. Vastgesteld in de raadsvergadering van 2 september.
9HU]RQGHQ�DDQ�GH�7ZHHGH�.DPHU�RS���VHSWHPEHU������

EULHI�DDQ�GH�(XURSHVH�&RPPLVVLH��:72�LQ]HW�YDQ�GH�(8
Betreft een initiatief van de landbouwwerkgroep - voorgezeten door de RLG - van de Europese
natuur- en milieuraden (EEAC), waar de raad in zijn oktobervergadering mee instemde.
9HU]RQGHQ�DDQ�GH�(XURSHVH�&RPPLVVLH�RS����QRYHPEHU�����

��� DGYLH]HQ�LQ�YRRUEHUHLGLQJ

/19�WXVVHQ�(XURSD�HQ�GH�UHJLR��HLQGDGYLHV�
Op 15 juni en 15 september 1999 werden interimadviezen uitgebracht (zie paragraaf 5.1),  maar
het eindadvies kon niet meer in 1999 worden vastgesteld en uitgebracht.
3ODQQLQJ��YDVWVWHOOLQJ�LQ�MDQXDUL�HQ�XLWEUHQJHQ�LQ�IHEUXDUL�PDDUW������

%HOHLG�HQ�UXLPWH�YRRU�YHUVFKLOOHQGH�ODQGERXZ��HQ�RQWZLNNHOLQJVVSRUHQ��HLQGDGYLHV�
Op 12 mei 1999 werd interimadvies ‘Geleid door kwaliteit’ uitgebracht (zie paragraaf 5.1), maar
het eindadvies kon niet meer in 1999 worden vastgesteld en uitgebracht.
3ODQQLQJ��WZHHGH�LQWHULP�DGYLHV�LQ�PDDUW�DSULO��HLQGDGYLHV�YDVWVWHOOHQ�LQ�PHL�HQ�XLWEUHQJHQ�LQ�]RPHU������

VWXGLHRQGHUZHUS��9HVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ�YRRU�DJURIRRGFRQFHUQV��SURJUDPPD������
Na de geplande oriëntatieperiode kon in oktober een startnotitie worden vastgesteld voor de
uitvoering in het jaar 2000. De voorbereidingsgroep werd samengesteld uit de leden Van Noord
(voorzitter) en Koolen, alsmede  dr. J.P. Verkaik.
3ODQQLQJ��YRRUEHUHLGLQJ�LQ�GH�ORRS�YDQ�������YDVWVWHOOHQ��H�NZDUWDDO�HQ�XLWEUHQJHQ�LQ�QDMDDU�YDQ������
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��� RYHU]LFKW�YDQ�DOOH�DGYLH]HQ�HQ�EHOHLGVUHDFWLHV�WRW����������������

TITEL/DATUM ADVIES GLOBALE INHOUD BELEIDSREACTIE
7LHQ� YRRU� GH� WRHNRPVW,
advies tbv de beleids-
agenda voor het landelijk
gebied in de 21e eeuw.
(25-8-1997)

De raad geeft 10 ‘agendapunten’ voor het
beleid voor de 21e eeuw, w.o. functieverbreding
van het landelijk gebied,
meersporenontwikkeling landbouw, aflossen
milieuhypotheek, verbinding internationale met
regionale oriëntatie en ruimte voor ontwikkeling
‘van binnenuit’.

(19-3-1998) De minister ziet in de
agenda aanleiding voor funda-
mentele discussie, verbindt advies
stad-land daaraan, vertaalt dit in
de belangrijkste beleidsdilemmas
en kondigt uitwerkingen  aan.

6WDG� HQ� ODQG� LQ� JURHQ
YHUEDQG, advies over de
ordening van stad en land.
(25-8-1997)

De raad pleit voor sturende rol van kwaliteit van
het landelijk gebied bij planning en realisatie
verstedelijking. Als ruimtelijk concept adviseert
hij ‘stedenland-plus’. Daarbij pleit hij o.m. voor
bijstelling financieringssystematiek gemeenten,
om bijvoorbeeld ook de zorg voor natuur en
openheid te ‘belonen’

(19-3-1998) De minister wacht
met definitief oordeel maar vraagt
zich af of de ‘plus’ op lange ter-
mijn voldoende ruimte biedt; de
aanbeveling m.b.t.
gemeentefonds is bij BiZa
ingebracht.

1LHXZ� ODQG� RQWZLNNHOHQ�
]LQQLJ� RI� RQEH]RQQHQ",
advies over de zinnigheid
van nieuw land-oplossing-
en voor mainports, woning-
bouw, landbouw, natuur of
recreatie (23-10-1997)

De raad noemt nieuw land de ‘laatste optie’ en
pleit voor bredere en zorgvuldiger beoordeling
overige opties. Hij meent dat daar nog niet-on-
derzochte mogelijkheden zijn en ontraadt een
‘vlucht naar voren’ (in zee/water). Meer alge-
meen bepleit hij koppeling investeringen in
economische structuur en leefomgeving en het
hanteren van een ‘geen spijt’-benadering.

(16-7-1998) De regering onder-
schrijft de bepleite breedte en
zorgvuldigheid van de afweging-
en, maar wijst de ‘geen spijt’-be-
nadering/tijdpad af. Investerings-
koppeling economie/leefomgeving
wordt overgenomen.

/HYHQ� HQ� ODWHQ� OHYHQ,
advies over kustvisserij en
natuur in kustgebieden
(27-3-1998)

De raad stelt dat natuur, natuurlijke fluctuaties
en maatschappelijke opvattingen bepalend zijn
voor kustvisserij. Daarom terughoudendheid
mbt nieuwe visserijvormen. Hij adviseert aan-
scherping voorwaarden voor kokkelvisserij ge-
durende voortzetting evaluatieonderzoek tot
2003, en ‘beëindiging tenzij’ na afloop.

(15-7-1998) De minister deelt uit-
gangspunten raad, incl. terughou-
dendheid mbt nieuwe visserijvor-
men. Risico’s kokkelvisserij in on-
zoeksperiode acht hij ondervan-
gen. Hij besluit in 2003 wel over
inpasbaarheid van kokkelvisserij,
maar met iets ruimer criterium.

*URWH� SURMHFWHQ�� DOV� KHW
PRHW�� GDQ� RRN� JRHG,
advies over grootschalige
ingrepen en de kwaliteit
van het landelijk gebied
(24-4-1998)

De raad stelt als kenmerken voor ‘goed’ (a)
vanaf begin aan- dacht en geld voor kwaliteit
en inpassing en (b) regie op het juiste
bestuursniveau: projectbesluit en budget bij rijk,
uitvoering en inpassing bij provincie(s). De raad
stelt een geïntegreerde kwaliteits-sytematiek
voor (ook ten behoeve van inpassingsbudget)
alsmede een gebieds-benadering bij inpassing.

(30-3-1999) De minister stelt dat
het advies een rol heeft gespeeld
bij de kabinetsformatie en het IBO
infrastructuur. Hij onderschrijft dat
projecten niet (meer) geïsoleerd
behandeld mogen worden en dat
in de ‘ontwerpopgave’ die daaruit
volgt tegelijk de verbetermogelijk-
heden van een gebied benut
moeten worden. De gevraagde
aandacht voor besluitvorming
wordt onderschreven. Een waar-
denkaart acht hij niet opportuun,
wel de inzet van het LI-instrument.

9DQ� ZDDUGHQ�� RSSRUWX�
QLVPH� HQ� YHUJHWHOKHLG,
advies over het bestuur
van het landelijk gebied
(28-5-1998)

De raad pleit voor nieuwe verbindende visie op
het landelijk gebied en een duidelijke stelling-
name, voor mobiliseren/motiveren van lokale
krachten, en voor continuïteit en consistentie in
de bestuurlijke aandacht, ook met het oog op
de toekomst.

(30-3-1999) De minister geeft aan
dat het advies een rol speelde bij
de opstelling van het regeer-
akkoord alsook de LNV-beleids-
agenda ‘Kracht en Kwaliteit’, met
name het pleidooi voor de
betrouwbaarheid en de
coördinatie van de overheid.



19

2YHUYORHG� HQ� VFKDDUVWH�
ZDWHU� DOV� JHOG, advies
over de gevolgen van kli-
maatverandering, zeespie-
gelrijzing en bodemdaling.
(24-6-1998)

De raad bepleit het serieus nemen van klimaat-
verandering en (nu al) in te spelen op verwach-
te veranderingen in de watersituatie: overlast
winter/voorjaar, terkorten zomer, peil- en kwali-
teitsproblemen, effecten op landbouw/ natuur.
De raad bepleit actief ingrijpen als de verwach-
te ontwikkeling voldoende zeker is en tegelijk
bestaande probleemsitiuaties worden opgelost
(rivierbeheer, verdroging); in overige gevallen
alle opties open te houden voor later  ingrijpen.

(20-4-1999) De minister neemt de
analyse en probleemstelling over.
Die punten én de voorgestelde
oplossingsrichting hebben
doorgewerkt bij de
aanvullingsnota bij het NW4 en in
de opdrachtformulering van de
Commissie ‘Waterbeheer in de
21e eeuw. Ook speelde het
gedachtegoed een rol bij de 5e

Nota en diverse LNVstukken.
Concreet worden voorts de beide
beleidssporen, de bestuurlijke
aspecten, de prioriteiten voor het
LNVbeleid onderschreven en
wordt het onderzoeksprogramma
in de aanbevolen richting gevoed.

9DVWH� ZDDUGHQ�� QLHXZH
RSWLHV, advies over natuur,
recreatie en de publieke
zaak (14-9-1998)

De raad pleit tegen private financiering en de-
collectivisering als doel op zich. De aard van
natuur en recreatie en hun betekenis voor de
samenleving - de vaste waarden - vergen een
structurele overheidszorg. Het waardebesef in
de samenleving en modernisering van de rol-
verdeling vergen aandacht, evenals het instru-
mentarium(> voorstellen). Burgers en bedrijven
wél aanspreken op gedrag en op extra midde-
len voor nieuwe wensen: de nieuwe opties.

eind 1999 officiële reactie nog niet
ontvangen.

=RUJ� HQ� YHUWURXZHQ, de
basis voor voedselproduc-
tie in de 21e  eeuw
(13-10-1998)

De raad bepleit de consument centraal te stel-
len: zijn vertrouwen in het voedsel en de pro-
ductiewijze (de zórg) wordt bepalend voor de
ontwikkeling. Vertrouwen vergt maatschappij-
gerichtheid van de productie en normen, con-
trole en controleerbaarheid. Daar zijn maatre-
gelen voor nodig én mogelijk. De raad geeft die
aan w.o.: instellen en garanderen van kwali-
teitsstandaarden, voorwaarden bij liberalise-
ring, gericht ruimtelijk beleid en voorlichting.

Eind 1999 officiële reactie nog
niet ontvangen.
%LM�GH�PRQGHOLQJH�DDQELHGLQJ�DDQ
GH�PLQLVWHU�HQ�GH�VWDDWVVHFUHWDULV
YDQ�/19�XLWWHQ�]LM�]LFK�SRVLWLHI�HQ
NRQGLJGHQ�DDQ�GDW�KHW�DGYLHV�]RX
GRRUZHUNHQ� LQ� RQGHU� PHHU� GH
µEHOHLGVDJHQGD¶� HQ� LQ� KHW� RS
JURQG�GDDUYDQ� LQ� WH� ]HWWHQ� EHOHLG
YRRU�GLYHUVH�VHFWRUHQ�

+HW� WRHNRPVWSHUVSHFWLHI
YRRU�/19, advies n.a.v. de
beleidsagenda.
(RQJHYUDDJG�DGYLHV)
(12-11-1998)

De raad constateert dat het voortbestaan van
LNV omstreden is maar een ‘vernieuwd LNV’
perspectief heeft. Dat moet zich richten op  wat
maatschappelijk relevant is en blijvende
bestuurlijke zorg vergt: (1) landbouw met een
nieuwe grondgebondenheid, licence to produce
(2) natuur, geïntegreerd en uitgebouwd tot
natuur’plus’; (3) leefbaarheid, uitgebouwd tot
nieuwe en geaccepteerde kerntaak, de schakel
tussen nationaal en regionaal niveau.

1D� HHQ� EHVSUHNLQJ� PHW� GH� EH�
ZLQGVOLHGHQ� YDQ� /19� LV� RYHUHHQ�
JHNRPHQ� GDW� JHHQ� VHSDUDWH� EH�
OHLGVUHDFWLH� ZRUGW� RSJHVWHOG�� 'H
EHOHLGVUHDFWLH�RS�KHW�DGYLHV�YLQGW
PHQ� LPSOLFLHW� YHUZHUNW� LQ� GH
µEHOHLGVDJHQGD¶�

1DWXXUEHOHLG� GDW� YHUGHU
JDDW��, advies over de
voortgang en vernieuwing
van het natuurbeleid.
(23-11-1998)

De raad bepleit voortzetting bestaande beleid
en ambities maar tévens een verbreding naar
beleving en gebruik. Hij pleit voor flexibiliteit
van doelen op lokaal niveau om de lokale be-
trokkenheid en de realisering van het natuur-
beleid te verbeteren. De raad geeft daar con-
crete aanzetten voor: criteria voor beleving/
gebruik, uitruilbaarheid van doelen, lokaal
fonds voor betrokkenheid e.a.

(21-4-1999) De staatssecretaris
onderschrijft de noodzaak van
verbreding en zal aanzetten
daartoe uitbreiden, Ook de
uitgangspunten mbt het omgaan
met spanning tussen: lange-korte
termijn, nationale-lokale wensen,
continuïteit-ontwikkeling worden
onderschreven evenals de
bestuurlijke integratie van
deelterreinen en flexibiliteit in de
uitvoering. Bij de totstandkoming
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NBL21 zullen deze een rol spelen.
0DGH� LQ� +ROODQG, advies
over landelijke gebieden,
verscheidenheid en
identiteit.
(31 maart 1999)

De raad pleit voor een omslag in denken en
doen. Verscheidenheid en identiteit kunnen niet
langer het resultáát zijn van handelen (bij
andere, bijv. economische doelen) maar vergen
bewuste keuzen. Om keuzen te kunnen maken
is reflectie en gevoeligheid nodig voor
verschillen in cultuurhistorie, ecologie en
gebruik van gebieden. Gekozen moet worden
tussen verschillende strategieën: 1) behoud los
van ontwikkeling, 2) behoud in ontwikkeling en
3) geen behoud, alleen ontwikkeling. Een
belangrijk hulpmiddel bij de afweging is een
wetenschappelijke kaart, een inventarisatie van
de herkenbare regionale verscheidenheid.

eind 1999 officiële reactie nog niet
ontvangen.

9RRU�HHQ�RSHQ�WRHNRPVW,
advies over het integraal
ontwikkelingsperspectief
voor het IJsselmeergebied.
(27-5-1999)

De raad analyseert de trends en ontwikkelingen
en bepleit de opstelling van een integraal en
toekomstgericht ontwikkelingsperspectief. Hij
benoemt de vijf essentiële waarden van het
gebied en formuleert op die basis een
ontwikkelingsperspectief. Vervolgens worden
aanbevelingen in het kader van dit
ontwikkelingsperspectief geformuleerd, ook
voor de benodigde bestuurlijke samenwerking.

(12-10-1999) De staatssecretaris-
sen van LNV en V&W schrijven,
mede namens de ministers van
VROM en EZ, dat zij de analyse
onderschrijven en de essentiële
waarden overnemen als basis
voor de ontwikkeling. Zij staan
positief t.o. de meeste
aanbevelingen, maar rond de
waterhuishouding achten zij eerst
meer onderzoek noodzakelijk.

*HOHLG� GRRU� NZDOLWHLW,
interim advies over het
landelijk gebied en de 5e

Nota Ruimtelijke Ordening;
(interim advies voor ‘beleid
en ruimte’)
(12-5-1999)

De raad pleit voor verbreding en integratie van
het perspectief op het landelijk gebied tot
collectieve, sociaal-culturele en economische
waarden. Daarbij wordt een geleidelijke
overgang bepleit van blauwdruk- naar een
ontwikkkelingsplanologie, waarbij een lokale
geïntegreerde kwaliteitsbenadering een
belangrijke rol zou kunnen en moeten spelen.
Voorts worden nog concrete reacties gegeven
op de voorstellen in de Startnota voor de 5e

Nota: ‘de ruimte van Nederland’.

officiële reactie volgt t.z.t. op het
eindadvies (pas voorzien in de
loop van  2000).

/19�WXVVHQ�(XURSD�HQ�GH
UHJLR, interim adviezen.
(18-6-1999 en 15-9-1999)

In deze interim adviezen gaat de raad - op
verzoek van de minister - alvast in op onder
meer de algemene context voor het
(eind)advies, de implementatie van Agenda
2000, de opzet van Rurale Ontwikkelings-
plannen, regionalisering en experimenten.

officiële reactie volgt t.z.t. op het
eindadvies (voorzien begin 2000).
����������� PRQGHOLQJH� UHDFWLH
YDQ�PLQLVWHU� /19��2YHU� KHOH� OLQLH
SRVLWLHI�PDDU� RRN� DDQOHLGLQJ� YRRU
KHW� IRUPXOHUHQ� YDQ� DDQYXOOHQGH
YUDJHQ�YRRU�KHW�HLQGDGYLHV�

*URQGEHOHLG�YRRU�JURHQH
IXQFWLHV, advies over een
gericht grondbeleid voor de
realisering van ruimte voor
groene functies.
(7 12-1999)

De raad constateert dat de ontwikkelingen op
de grondmarkt een ernstig knelpunt dreigen te
worden voor de realisatie van de beleidsdoelen
voor landbouw, natuur en andere groene
functies in het landelijk gebied. Op grond van
een analyse van de achterliggende oorzaken
en verwachte ontwikkelingen bij ongewijzigd
beleid, bepleit de raad een alerter en gerichter
grondbeleid voor de groene functies. Als
aanzet hiervoor schetst de raad ruim 40 opties
voor aanpassing van het beleid of gerichtere
inzet van instrumentarium. Essentieel voor het
realiseren van de gestelde beleidsdoelen zijn in
ieder geval een consequenter bestuur, een
alerter ruimtelijk beleid en een adequatere
financiering van door de overheid gewenste
ruimtelijke ingrepen zoals de EHS.
Onderverdeeld in zes mogelijke strategieën

eind 1999 officiële reactie nog niet
ontvangen
(N.B.: het advies werd pas vlak
voor de jaarwisseling uitgebracht)
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doet de raad hiervoor concrete aanbevelingen.
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� VDPHQVWHOOLQJ�UDDG�HQ�VHFUHWDULDDW�RS�����������

ULFKWOLMQHQ�YRRU�GH�VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�UDDG
De Kaderwet adviescolleges stelt dat de nieuwe adviesraden uit ten hoogste 14 leden en een
voorzitter mogen bestaan. De Raad voor het Landelijk Gebied bestaat uit het maximale aantal
leden. 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 ervaring. De LQKRXGHOLMNH�GHVNXQGLJKHLG heeft onder meer betrekking op landbouw,
natuurbeheer, openluchtrecreatie, water, milieu en sociaal-economische dan wel bestuurlijk-
juridische vraagstukken. De PDDWVFKDSSHOLMNH�HUYDULQJ�HQ�DFKWHUJURQG� laat zich vertalen in een
goede spreiding van de leden over (1) onderzoek en wetenschap, (2) openbaar bestuur en (3)
maatschappelijke organisaties.

VDPHQVWHOOLQJ�YDQ�GH�UDDG
De samenstelling van de raad bleef in 1999 ongewijzigd en was 31 december 1999 als volgt:
• 3URI��+�-�/��9RQKRII��YRRU]LWWHU�, voorheen Commissaris der Koningin en thans onder meer voorzitter

van de Hoge Veluwe en bijzonder hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit;
• 3URI�GU��7K�$�0��%HFNHUV, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen Katholieke Universiteit Brabant
• 0Z��GUV��+�/��%ORN, oud-gedeputeerde in Zuid-Holland en thans burgemeester van Brummen
• 0Z��GU��+�0�� GH�%RRLV, oud-lid Tweede Kamer en voorzitter Zuiveringsschap Amstel en Gooiland,

thans onder meer voorzitter van Vogelbescherming Nederland
• 3URI�GU��*�-��%RUJHU, hoogleraar historische geografie aan de Universiteit van Amsterdam
• 0Z��PU��)�*��YDQ�'LHSHQ�2RVW, oud-gedeputeerde in Noord-Holland
• ,U��-�7�*�0��.RROHQ, voorzitter Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
• %�-��.URXZHO, bankier; hoofd stafgroep duurzame ontwikkelingen van Rabobank Nederland
• 0Z��PU��+�&��WHU�.XLOH�YDQ�GHU�+RHYHQ, voorzitter Brabants Particulier Grondbezit
• 0Z��*�:��YDQ�0RQWIUDQV�+DUWPDQ, oud-burgemeester, partner Boer Croon ProcesManagement B.V.
• -�� YDQ� 1RRUG� �YLFH�YRRU]LWWHU�, oud-lid Tweede Kamer en voorzitter van de Raad voor de

Openluchtrecreatie, thans onder meer onafhankelijk adviseur
• 3��1LMKRII, directeur van de Stichting Natuur en Milieu
• 3URI�GU��-�'��YDQ�GHU�3ORHJ, hoogleraar Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit Wageningen
• 0Z��PU��:�0�&��GH�9UH\�9ULQJHU, burgemeester van Goirle
• 3URI�GU��:�-��:ROII, hoogleraar Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

EH]HWWLQJ�VHFUHWDULDDW
Het secretariaat van de raad was op 31 december 1999 als volgt samengesteld:
• 'UV��7��.OXPSHUV, secretaris, hoofd van het secretariaat.
• 0Z��-�1��'DP, documentatie en systeembeheer; coördinatie administratie (0,8);
• 0Z��-�3��GH�-HVXV, financiële en personele administratie; secretariaat algemeen;
• 0Z��0��9DQ�5KHQHQ�:LQNHO, post- en archiefzaken (0,6)
• 0Z�� GUV�� (�$�� $QGHUVVRQ, adjunct-secretaris, met als eerste aandachtsgebied internationale

ontwikkeling natuur, bos en landschap, ruimtelijke ordening en landgebruik;
• 'UV��:�+��%UDQGHQEXUJ, adjunct-secretaris, met als eerste aandachtsgebied functie- afstemming en

integratie in het landelijk gebied, gebiedsgericht beleid en plattelandsvernieuwing;
• ,QJ��$�.��'HQQHPDQ, adjunct-secretaris (0,8), met als eerste aandachtsgebied waterbeheer, inclusief

internationale aspecten, in relatie tot de functies van het landelijk gebied;
• 0Z�� GUV�� 0�� .ORRVWHUPDQ, adjunct-secretaris (0,8), met als eerste aandachtsgebied ruimtelijke

ordening, infrastructuur en de relatie stad-land;
• 'U��%�+��YDQ�/HHXZHQ, adjunct-secretaris en tevens plv. secretaris, met als eerste aandachtsgebied

natuur en de milieu-randvoorwaarden, trends en modellen, biologische aspecten van de visserij;
• 'UV��)�-��YDQ�GHU�9DON, adjunct-secretaris, met als eerste aandachtsgebied nationale en internationale

ontwikkeling van landbouw, handel en visserij en de consequenties op nationaal niveau;
• ,U��*�&��:HHUQHNHUV, adjunct-secretaris (0,8), met als eerste aandachtsgebied de ontwikkeling van de

openluchtrecreatie en woon-werk-vrijetijdspatronen;
• ,QJ��&�+�5��:LFKHUV, adjunct-secretaris, met als eerste aandachtsgebied inrichting, beheer en gebruik

van het landelijk gebied t.b.v. natuur, bos, landbouw en openluchtrecreatie.
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3XEOLFDWLHV

JHSXEOLFHHUGH�DOJHPHQH�LQIRUPDWLH

* RLG 97/1: ‘Introductie en werkprogramma 1997-1998’ �DSULO������
* RLG 98/1: ‘Jaarverslag 1997’ �MDQXDUL������
* RLG 99/1: ‘Jaarverslag 1998’ incl. verslag symposium d.d. 12 november 1998��MDQXDUL������
* RLG 00/6: ‘Jaarverslag 1999’��RNWREHU������

JHSXEOLFHHUGH�DGYLH]HQ�ZHUNSURJUDPPD����������

* RLG 97/2: ‘Tien voor de toekomst’  advies t.b.v. de beleidsagenda voor het landelijk gebied in de 21e eeuw �DXJXVWXV
���������

* RLG 97/3: ‘Stad en land in groen verband’  advies over de ordening van stad en land �DXJXVWXV������

* RLG 97/4: ‘Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen?’  advies over de zinnigheid van nieuw land-oplossingen
   voor mainports, woningbouw, landbouw, natuur of recreatie �VHSWHPEHU������

* RLG 98/2: ‘Van waarden, opportunisme en vergetelheid’  advies over het bestuur van het landelijk gebied �PDDUW������

* RLG 98/3: ‘Leven en laten leven’  advies over kustvisserij en natuur in kustgebieden �PDDUW������

* RLG 98/4: ‘Grote projecten: als het moet, dan ook goed’  advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van  het
    landelijk gebied ��PDDUW������

* RLG 98/5:  ‘Overvloed en schaarste: water als geld’  advies over de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrij-
    zing en bodemdaling voor het landelijk gebied �PHL������

* RLG 98/6: ‘Vaste waarden, nieuwe opties’  advies over natuur, recreatie en de publieke zaak  �MXOL������

* RLG 98/7: ‘Zorg en vertrouwen: de basis voor voedselproductie in de 21e eeuw’��VHSWHPEHU������

* RLG 98/8: ‘Natuurbeleid dat verder gaat’  advies over voortgang en vernieuwing van het natuurbeleid �VHSWHPEHU������

* RLG 98/9: ‘Het toekomstperspectief voor LNV’  advies naar aanleiding van de LNV-beleidsagenda  ��RNWREHU������

* RLG 99/2: ‘Made in Holland’ advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit �PDDUW������

* Verslag van de themamiddag ‘Made in Holland’ over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit ����DSULO������

* RLG 99/3: ‘Voor een open toekomst’  advies over het ontwikkelingsperspectief voor het IJsselmeergebied��PDDUW������

JHSXEOLFHHUGH��LQWHULP�DGYLH]HQ�ZHUNSURJUDPPD�����

‘Geleid door Kwaliteit’, interimadvies over landelijke gebieden en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening ����PHL������

‘LNV tussen Europa en de regio’, interimadvies�����MXQL������

‘LNV tussen Europa en de regio’, tweede interimadvies, randvoorwaarden en uitvoering Rurale Ontwikkelingsplannen
  ����VHSWHPEHU������

* RLG 99/4: ‘Grondbeleid voor groene functies’  advies over een gericht grondbeleid voor de realisering van ruimte voor
   groene functies  �GHFHPEHU������

* RLG 00/1: ‘LNV tussen Europa en de regio: de nieuwe opgaven’  �MDQXDUL������

* RLG 00/2: ‘Het Stimuleringskader na 2000’ �PDDUW������

* RLG 00/3: ‘Het belang van samenhang’   advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk gebied
 ���PHL������

* RLG 00/4: ‘Evaluatie 1997-2000’  rapport van een externe evaluatiecommissie o.l.v. mr. F.J.M. Houben  �MXOL������

* RLG 00/5: ‘Wonen in het landelijk gebied’  advies over de Ontwerp Nota Wonen   (september 2000)


