
raad 
landelijk 
gebied 

Aan; Provinciale Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

Nummer 
Datum: 
Betreft 

RLG 09 038 
15 juni 2009 
Jaarverslag 2008 / Werkprogramma 2009 

Geachte heer, mevrouw. 

Met veel genoegen bied ik u het Jaarverslag 2008 en de voortgang van het Werkprogramma 
2009 aan van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG). 

Dit is het laatste jaarverslag en werkprogramma van de raad. De huidige zittingstermijn van de 
raad loopt ditjaar ten einde. Inmiddels werken de Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-
raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat aan een fusie. In het kader van de herziening van 
het kennis- adviesstelsel heeft het kabinet besloten de drie raden tot één nieuwe 'raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur' (RLI) samen te voegen. Deze nieuwe raad zal zich richten op de 
strategische vraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en 
infrastructuur De RLG maakt zich er sterk voor dat het belang van groen voldoende zelfstandig 
en geïntegreerd in de nieuwe raad tot zijn recht komt. Met de kleur en de vorm van dit verslag 
onderstreept de raad deze boodschap nogmaals. 

Afgelopen jaar heeft de RLG een diversiteit aan adviezen uitgebracht. Adviezen over het 
platteland en het buitengebied die verbinding leggen met de menselijke factor De onderwerpen 
betreffen onder andere voedselkwaliteit, biomassa, culturele diversiteit in het groene onderwijs 
en gebiedsontwikkeling. 

In het hoofdstuk 'Werkprogramma 2009' treft u de voortgang aan van het adviesprogramma. Dit 
programma staat in het teken van de afronding van de zittingsperiode van de raad. De raad 
brengt eind 2009 een eindadvies uit waarin hij een aantal uitgebrachte adviezen bij elkaar 
brengt en een verdiepingsslag aanbrengt in relatie met recente ontwikkelingen en 
maatschappelijke discussies. Hiermee krijgen nieuwe perspectieven een plaats. In dit afrondend 
advies geeft de raad aan wat de belangrijke thema's zijn voor de toekomst van het landelijk 
gebied. 

Wilt u meer exemplaren van deze publicatie onb/angen, dan kunt u deze kosteloos aanvragen 
bij het bureau van de raad of downloaden van onze website www,rig,nl. 

Hoogachtend, 

prof, mr PC,E, van Wijmen 
voorzitter 

Catharijnesingel 53, Postbus 1331, 3500 BH Utrecht, T +31 {0)30 2307870, F +31 (0)30 2310672, E raad,landelijk,gebiede>minlnv,nl, I: www,rlg,nl 
Raad voor het Landelijk Gebied, onafhankelijk adviescollege voor het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Robin Ribhagen 
Buiten speel ik graag op het speelveldje voor 

de deur, maar leuker is het aan het einde van 

de straat, bij de weilanden. Daar speel ik het 

liefst samen met mijn vriendinnen. 

reen 
opgroeien 

Als de kinderen van nu de — r̂-̂ -r- omgeving 

vroeg leren kennen is de kans groter dat 

zij zich later ook betrokken voelen bij een 

veelzijdige natuur, gezond voedsel en 

afwisselende landschappen. Een groen 

collectief geheugen blijft in stand 

Afiti^ 

:M4i,.u. . , , : t :Bmk^^ 

'Ifi 





4 

L'V 



Inhoud 
Voorwoord 

•i 

2008 in vogelvlucht 
• Taak en werkwijze 
• Toekomst Raad voor het Landelijk Gebied 
• De raad op het internationale speelveld 
• Interview met nieuwe secretaris Hans van der Kooi 

dviezen 2008 
• Afgeronde adviezen 

^ De mythologie van onteigening, advies over de Inzet van onteigening voor de realisatie van 
de Ecologische Hoofdstructuur 

" Het megabedrijf gewogen, advies aan de Tweede Kamer over megabedrijven in de Intensieve veehouderij 
Kaders zo helder als water, advies over de rijksrol bij zoetwater-voorziening voor de landbouw In de 
verziltende Delta 

. Verbinden en verknopen, advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040 
" Rond de tafel, advies over en voor voedselkwaliteit 

Energie van eigen bodem, advies over regionale kansen voor biomassa 
• Groen opgroeien!, advies voor meer samenhang in groen jeugdbeleid 
• Ondernemend in groen, advies over private betrokkenheid bij het realiseren van groene ambities 
• Gebiedsontwikkeling: het investeren waard, advies over de rol van de provincie bij gebiedsontwikkeling 

• Adviezen 2008 die doorlopen in 2009 
• Kleur bekennen, advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs 

en de groene arbeidsmarkt 
• Boeren met een Groen Hart, advies over de toekomst voor de landbouw in het Groene Hart 
• Eiwittransitie 
• De betekenis van klimaatverandering voor natuur 
• Diertransport en dierenwelzijn 

Werkprogramma 2009 
> Slotaccoord 
• Biodiversiteitsbeleid en de Nederlandse Antillen 

Samenstelling raad en bureau van de raad 

Overzicht publicaties 2008-2009 



¥ » • * . 
êé 

j a T 



Voorwoord 
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Het derde jaar van de zittingsperiode van de huidige Raad mag met recht als een oogstjaar worden gekwalificeerd, 

zeker als men de diversiteit van de uitgebrachte adviezen in ogenschouw neemt Daarbij valt op dat verschillende 

thema's maar zijdelings verband houden met het landelijk gebied als (deel van) de fysieke leefomgeving. 

Onderwerpen als voedselkwaliteit, energie van eigen bodem of culturele diversiteit in het g r o e n e onderwijs betreffen ^ 

eerder de people-kant van de bekende triple-P. De adviezen over gebiedsontwikkeling of ondernemen(d) /n g r o e n zijn 

meer methodologisch van karakter en richten zich (met name het eerstgenoemde) uitdrukkelijk op andere actoren dan 

regering of de rijksoverheid. 

Het mag duidelijk zijn dat juist adviezen als de hiervoor genoemde - hoe zeer ook gerelateerd aan platteland en buitengebied -

de blik verruimen en de verbinding maken met de menselijke factor en ik kan constateren dat Raad en het bureau van de raad juist 

ook rond deze adviezen met veel genoegen en enthousiasme hebben samengewerkt. 

Waar nodig en mogelijk werd opgetrokken met andere adviesraden. Zo bijvoorbeeld bij het advies over de Randstad 2040 met 

de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Opvallend was hoeveel moeite het kostte om, uiteindelijk gelukkig 

succesvol, de ' g r o e n t component de haar toekomende plaats in dit advies te bezorgen! Als dat tussen drie raden onderiing 

al zo'n krachttoer is, hoe zal het collectief belang van een publieke waarde als open j l uai]-voor-natuur-èn-landbouw dan in 

één nieuwe Raad voor de Leefomgeving voldoende aan zijn trekken kunnen komen. 

De Raad maakte in het verslagjaar een uitermate instructieve excursie naar Berlijn/Brandenburg, waar we o.a. konden 

observeren hoe Nederiandse landbouwers in het gat sprongen dat de voormalige DDR achterliet en dat ook met groot succes. 

Tot zijn spijt moest de Raad aan het einde van het verslagjaar afscheid nemen van Tracy Metz, wier sterke conceptuele inbreng 

node wordt gemist Gelukkig kon de zittingsperiode voor de leden Siivis en Kooien worden gelijk getrokken met die van de overige 

leden en wel tot ultimo 2009. Met al even grote spijt moest de Raad vernemen dat de algemeen secretaris i r Herma de Wilde 

gevolg gaf aan de op haar uitgeoefende aandrang om een andere functie te aanvaarden. Er ontstond echter geen lacune, omdat 

het ministerie alle medewerking gaf aan een onmiddellijke opvulling van de vacature door de uiterst ervaren drs. ing. Hans 

van der Kooi. Deze begeleidt Raad èn secretariaat op adequate wijze in de moeilijke en onzekere fase van samenvoeging 

van secretariaten en wellicht ook de Raden zelf (VROM, VenW, RLG) tot een nieuwe Raad. Het stemt tot grote 

tevredenheid dat ondanks de grote aandacht die deze problematiek opeist, de motivatie èn de advieskwaliteit bi j Raad 

en bureau onverminderd op peil zijn gebleven. 

rof mr. P.C.E. van Wijmen 
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advies 
van onteigening 
De maatschappij investeert volop in de realisatie van natuur in i 

vorm van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die in 2018 klaar moet 

zijn. De belangrijkste motieven daarvoor zijn herstel en behoud van 

de verscheidenheid van planten en dieren en het bieden van een 

aangename omgeving voor wonen en werken. Die motieven worden 

belangrijker door onder meer de verwachte gevolgen van klimaa' 

verandering voor natuur en de toenemende behoefte aan 

omgevingskwaliteit voor 16 miljoen Nederlanders. Omdat I 

de ontwikkeling van de EHS stagneert, brengt de Raad • 

voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief advies uit 9 

over het inzetten van onteigening. Die inzet wordt • 

steeds belangrijker om de EHS te kunnen realiseren. 



Ik woon in Utrecht in de binnenstad en ben een fervent 

wandelaar Rondom Utrecht wordt het met de jaren 

steeds mooier Ik ben een grootgebruiker van de 

natuur om de stad. Ik kom er tot rust. 



a 
Taak 

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 termijn. Het werk

terrein betreft het hele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De raad vat zijn taak ruim op. Zijn advisering richt zich naast landbouw, natuur en voedselkwaliteit ook op recreatie, en met landbouw samenhangende 

bedrijvigheid in en om stedelijke gebieden. In zijn adviezen geeft de raad de mens - als vormgever, beheerder, gebruiker en bezoeker van het landelijk 

gebied - een belangrijke plaats. 
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"De regering en de beide kamers der Staten-Generaal adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien van de functies landbouw, 
natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij van het landelijk gebied, alsmede strategische vraagstukken die verband houden 

l met dan wel van invloed zijn op die functies, al dan niet in onderlinge samenhang." 

Werkwijze 
De raad positioneert zichzelf als schakel tussen maatschappij en overheid en wil met zijn onafhankelijke adviezen beleidsmakers perspectieven bieden en 

impuls geven aan maatschappelijke discussies en publiek debat zodat deze zo goed mogelijk gevoerd kunnen worden. De raad doet dit door trends 

en ontwikkelingen te volgen, maatschappelijke vraagstukken te signaleren en te agenderen. De raad betrekt adviesvragers (regering, pariement 

en provincies) en vooral ook de maatschappelijke betrokkenen bij de programmering en de totstandkoming van adviezen. 

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 adviesvoorbereidingen besproken, de conceptadviezen bediscussieerd en vastgesteld. 

De raad speelt zelf een centrale rol bij de adviesvoorbereiding. De raad kent geen vaste commissies, onderraden of dagelijks bestuur Voor 

ieder adviesonderwerp stelt de raad een werkgroep van raadsleden samen, aangevuld met externe deskundigen. Deze groep, onder

steund door één of twee medewerkers van het bureau van de raad, bereidt de totstandkoming van het advies voor De raad past hierbij 

verschillende vormen van externe oriëntatie toe, afhankelijk van het adviesonderwerp. Vormen die de raad hanteert om inzichten, 

standpunten en informatie te vergaren zijn: interviews, werkbezoeken, workshops, discussiebijeenkomsten, expert meetings, 

rondetafelgesprekken, literatuurstudie, uitbesteding van onderzoek, etc. Het bureau van de raad vervult een belangrijke 

rol bij het organiseren en coördineren van deze activiteiten en bij het inpassen en integreren van de uitkomsten in 

het advies. 



De raad stelt zich ten doel agenda's van andere partijen te beïnvloeden en vice versa. Daarbij wil de raad het landelijk gebied meer 

onderwerp laten zijn van publieke discussie. Natuurlijke vormen voor de wederzijdse beïnvloeding zijn debatten, gesprekken, expert

meetings en workshops die de raad organiseert gedurende de totstandkoming en presentaties van zijn adviezen. Om 'buiten' naar 'binnen' 

te halen nodigt de raad tijdens zijn maandelijkse vergadering gastsprekers uit om van gedachten te wisselen over actuele (advies)-

onderwerpen, vergadert de raad regelmatig op locatie en gaat op werkbezoek. Deze open houding en werkwijze van de raad stimuleren 

de dialoog met beleidsmakers en maatschappelijke organisaties en dragen bij aan de dynamiek in agendering en prioritering van advies-

onderwerpen. 

^ k Samenwerking met andere raden 
Complexe adviesaanvragen overschrijden de grenzen van het beleidsveld van het ministerie van LNV en raken daarmee het werkveld en deskundigheid van 

andere adviesraden. De raad kijkt over deze grenzen heen en streeft naar een adequate samenwerking met andere adviesraden. Voor alle 

onderwerpen uit het werkprogramma geldt dat de raad afstemt met andere raden en planbureaus. Waar nodig wordt samenwerking vormgegeven. 

Voor het advies 'Kleur bekennen' voerde de raad overieg met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling; voor het advies over 'Biodiversiteitsbeleid 

en de Nederlands Antillen' met de raad voor Openbaar Bestuur Bij het advies 'De betekenis van klimaatverandering voor natuur' betrekt de raad de 

Raad voor Verkeer en Waterstaat. 

Communicatie 
De raad wil zijn rol betekenisvol laten zijn en streeft naar een brede doorwerking van zijn adviezen zowel voor de minister van LNV en haar ministerie, 

als daarbuiten en naar een rechtstreekse advisering aan het pariement en provincies. De relaties met het pariement, de departementen en provinciale 

bestuurders verdienen veel aandacht van de raad. Ook wil de raad het landelijk gebied meer onderwerp laten zijn van publieke discussie. Een goede opzet 

van de communicatie gedurende de totstandkoming, bij de presentatie en na het uitkomen van het advies is noodzakelijk. Een communicatiestrategie en 

een uitgebreid communicatieplan per project maakt onderdeel uit van de werkwijze van de raad. Om doorwerking van de adviezen te verhogen 

maakt de raad gedurende het hele adviestraject, afhankelijk van het onderwerp en de groepen die de raad wil bereiken, meer en meer gebruik 

van middelen zoals film, fotografie en nieuwe vormen van communicatie via internet. Na de publicatie van adviezen, blijft de raad in contact 

met de betrokken actoren. Gespreksrondes na publicatie om adviezen toe te lichten geeft inzicht in bruikbaarheid van de adviezen. Punten 

uit deze gesprekken worden meegenomen in vervolgadviezen, 

^ ^ DVD 'Kleur bekennen' als start van de dialoog 
Het advies 'Kleur bekennen' (februari 2009) bestaat uit een adviesrapport en een film op DVD. Deze film van 12 minuten ondersteunt 

en illustreert het advies. De film toont hoe verschillende organisaties in Nederiand regionaal actief bezig zijn met de instroom van 

jonge mensen in het g r o e n e onderwijs en op de g r o e n e arbeidsmarkt. Hierover is met een groot aantal mensen 

gesproken van de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De film besteedt als rode draad aandacht aan hoe zij in 

deze zoektocht omgaan met het imago van de streek en met culturele diversiteit. De film is gebruikt als inleiding 

bij gesprekken ter voorbereiding van het advies en als start voor de discussie bij de aanbieding van het advies. 

De film is positief ontvangen en heeft ook bij de voorbereiding van het advies de discussie in de raad zelf 

gevoed. 



J ^ Diner pensant 
Bij de start van het advies over voedselkwaliteit 'Rond de tafel' (mei 2008) heeft de raad tien essayisten uit verschillende hoeken van de 

samenleving gevraagd een essay te schrijven. De analyse van de essays is met de schrijvers tijdens een diner pensant besproken. Dit 

leverde een scala aan ideeën en perspectieven op. Op basis hiervan heeft de raad het advies geformuleerd. Dit advies is vervolgens in een 

discussiebijeenkomst op stadslandgoed De Kemphaan in Almere in een bredere groep besproken. Deze werkvorm en het betrekken van 

externen bij het begin en aan het eind van een adviestraject is de raad goed bevallen. 

/ ^ Werkbezoek aan Duitsland 
De raad voor het Landelijk Gebied heeft in juni 2008 een driedaags werkbezoek gebracht aan Beriijn en omgeving. Gesprekken met bestuurders, 

wetenschappers, en bezoeken aan bedrijven gaven een beeld van actuele Duitse ontwikkelingen op het gebied van landbouw, natuur, voedsel en 

biomassa. Ruimte voor ondernemerschap, ruimte voor initiatieven en gebruik maken van de kracht van de regio is de basis voor nieuwe ontwikkelingen: 

een impressie van drie dagen Duitsland. 
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Ruimte voor ondernemerschap 

Ruimte voor ondernemerschap, dat is een van de redenen geweest waarom de Nederiander Van Els in juli 2007 naar Duitsland vertrok. Van Els runt 

samen met zijn compagnon een mélkveébedrijf met 1700 melkkoeien (gemiddeld 9300 liter melk) 2000 stuks jongvee en 2900 ha grond. Op 100 km 

ten noorden van Beriijn. Ruimte is er zeker Het bedrijf bestaat uit drie hoven die op 126 km van elkaar gelegen zijn. Ook in bureaucratische zin gaat 

het soepeler dan in Nederiand is de ervaring van Van Els. De Raad voor het Landelijk Gebied wordt rondgeleid. De bedrijfsgebouwen stammen uit de 

tijd van DDR doen wat vervallen aan, maar worden volop gebruikt. Een paar nieuwe loopstallen zijn net gerealiseerd. Van Els is positief over de toekomst; 

hij denkt erover om een biogasinstallatie te realiseren op zijn bedrijf. 

Nieuwe initiatieven 

De biogasinstallatie Felgentrue, ten noorden van Berlijn, bestaat uit 10 installaties en is sinds mei 2008 volledig in gebruik. De installaties draaien 

uitsluitend op eigen oogst. Eppinger, bedrijfsleider, geeft ons de getallen: elke installatie levert 844 kilowatt per uur Voldoende om 1600 tot 1800 

huizen per jaar te van stroom te voorzien. De warmte wordt gebruikt voor de komkommer- en augurkenkassen (gedeeltelijk nog in aanbouw) 

aan de overkant van de weg. Ook hier ervaren wij de ruimte in ondernemerschap en de ruimte van het land. In Nederiand zou alleen al door 

de voortdurende strijd om ruimte en de bevolkingsdichtheid een dergelijke biogasinstallatie vrijwel onmogelijk zijn. Pionieren in Duitsland 

kan, de bureaucratie is minder groot. Het enthousiasme van Eppinger is groot. 

Tijdens een aspergemaaltijd en het bezoek aan de aspergeteler, ten zuiden van Beriijn, wordt de raad geïnformeerd door o.a Schultz, 

staatssecretaris van de deelstaat Brandenburg. De landbouwsector wordt hier sterk gesteund door de EU. Natura 2000 gebieden 

worden door boeren beheerd en ondersteund door een behooriijk percentage ecologische en extensieve landbouw. 

Koolzaad, rogge en mais worden ook hier geteeld voor de energiesector Maar ook Duitsland stelt de vraag -in het kader 

van de discussie over voedselschaarste- of er niet vooral moet worden ingezet op veevoer en de reststoffen benut moeten 

worden voor energie. 



Regionale kracht 

Brodowin is een ecologisch bedrijf 80 km ten noorden van Berlijn. Het maakte ooit deel uit van een kolchoz van 8000 ha. Nu beslaat het 

1200 ha (400 grootvee en 25 ha tuinbouwgrond). Het potentieel wordt nog niet benut. De streek is erg droog, maar ondanks dat is de 

bodem erg vruchtbaar De afzetmarkt voor hun produkten is stabiel. De Beriiner wil biologische producten uit de regio en dat levert 

Brodowin. Melk van Brodowin is een begrip in Beriijn. 

Krimp 

Bevolkingsdaling is een groot probleem in Duitsland. De krimp concentreert zich sterk op het platteland, in de nieuwe Bondslanden (voormalig 

Oost Duitsland) en in het Ruhrgebled. De vergrijzing en ontgroening concentreren zich voornamelijk op het platteland. Steeds meer regio's 

in Duitsland zakken onder de gemiddelde bevolkingsdichtheid waardoor het in stand houden van publieke voorzieningen steeds moeilijker wordt. 

Deze demografische ontwikkelingen (zij het in iets mindere mate) spelen ook in Nederiand en zullen ook hier op het platteland gevolgen hebben. 

Nederland heeft nog nauwelijks strategisch beleid ten aanzien van krimp en ontgroening. Sociaal draagvlak zal, net als in Duitsland, een belangrijk 

element zijn om problemen op het platteland op te vangen. 

Van producent naar consument 

Het vorig Duits Kabinet heeft dankzij haar g r O C n e minister Renate Kunast een verandering teweeg gebracht in haar benaderingswijze. Waar 

men zich voorheen bij ontwikkeling van beleid richtte op de producenten staan nu de consument en burger centraal. De Duitse equivalent van het 

ministerie van LNV heet dan ook: Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming. Het ministerie werkt vanuit de gedachte dat de meeste impact kan 

worden bereikt door de verschillende betrokken partijen te stimuleren en motiveren. Het ministerie heeft een samenwerkingverband opgericht samen met 

de levensmiddelenindustrie, het Duitse landbouwbedrijfsleven, organisaties van kinderartsen, raad van ouders, sportbonden en zorgverzekeraars om 

gezond eten te stimuleren bijvoorbeeld door gezond eten standaard te maken bij schoolmaaltijden. 90 instellingen zijn lid waaronder consumenten

organisaties en bedrijven als McDonalds en Coca Cola. 
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Groen in de stad Berlijn 

Op de fiets langs de restanten van de muur Hele gebieden liggen open, zijn niet bebouwd. Vele stukken grond hebben nog geen eigenaar, 

dat wordt nog uitgezocht. Dit uitstel biedt de natuur en de stad kansen. Misschien is de functie van natuur en recreatie wel zo sterk dat 

de bulldozer er niet (meer) overheen zal gaan. En blijven de g r o e n C longen van deze fascinerende stad voor de toekomst behouden. 



In de Nota Vernieuwing Rijksdienst van minister Ter Horst (2007) stelt de regering voor de huidige adviesraden te clusteren tot vijf beleids

clusters om tot een meer integrale advisering te komen. Voor de Raad voor het Landelijk Gebied zou dit een opgaan betekenen in een nieuw 

te vormen 'raad voor de leefomgeving' samen met de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Dit voorstel heeft geleid tot een brede 

discussie over de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur. 
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Deze discussie zette zich in 2008 onverminderd voort. Eind 2008 zond de minister ter Horst de nota 'Kwaliteit van de verbinding' naar het pariement. 

De Tweede Kamer gaf g r o e n licht om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dit betekende voor de Raad voor het Landelijk Gebied de start voor de 

voorbereidingen voor een samengaan met de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Vooruitlopend op de behandeling in de Eerste 

Kamer, die inmiddels begin 2009 heeft plaatsgevonden, is op initiatief van de SG's van de betrokken departementen, de voorbereiding op de 

samenvoeging van de drie betrokken secretariaten gestart. Voor dit laatste is een speciale kwartiermaker aangesteld. Dit alles betekent dat in 2009 

een nieuwe raad zal worden opgezet die tot taak heeft de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over strategische beleids

vraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur, meer in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke 

ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer en de ruimtelijk-economische ontwikkeling, al dan niet 

in onderiinge samenhang. 



De raad op het internationale speelveld 

Globalisering, klimaatverandering, biodiversiteitverlies, voedsel- en energievoorziening zijn voorbeelden van onderwerpen die van invloed 

zijn op het landelijk gebied. De raad oriënteert zich dan ook breed om zijn agenda en adviesonderwerpen vorm te geven. Dit jaar is de raad 

op bezoek geweest in Brussel om daar van gedachte te wisselen over zaken van gemeenschappelijk belang, met name speelde toen als onderwerp 

biomassa in landelijke gebieden. De raad heeft ook een werkbezoek gebracht aan Duitsland (zie pagina 14) en daar inspirerende voorbeelden gezien 

van hoe zij omgaan met internationale ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Beide bezoeken werden mogelijk gemaakt door een actieve 

ondersteuning van de landbouwraden in Brussel respectievelijk in Berlijn, De raad ontplooit ook samen met andere Europese raden binnen het verband 

van het Europese netwerk van adviesorganen (EEAC) activiteiten om de internationale agenda en internationale ontwikkelingen te verkennen. 

Werkbezoek Brussel: EU-beleid en biomassa in landelijke gebieden 
In 2008 organiseerde de raad een netwerkbijeenkomst in de 'Nieuwspoort' van Brussel, Residence Palace. De Nederiandse Permanente Vertegen

woordiging informeerde de raad over de laatste ontwikkelingen op de beleidsterreinen van Landbouw, Dierenwelzijn, Energie en Milieu, en John 

Bensted-Smith, DG Landbouw, vertelde over de laatste ontwikkelingen rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de middag hield de raad een 

debat over de ontwikkelingen rond biomassa in landelijke gebieden. Het debat ging van start met een inleiding van DG Landbouw, Mauro Poinelli, over 

EU-beleidsdoelstellingen voor biomassa, gevolgd door inleidingen en een debat over de bedreigingen en mogelijkheden in verschillende landelijke 

gebieden in Europa van Europese collega's. De resultaten werden gebruikt als input voor het advies van de raad over biomassa, 'Energie van eigen bodem', 

juni 2008. 

/ ^ De raad en liet EEAC-netwerk 
De EEAC bestaat vanaf 1993 en heeft zich ontwikkeld tot een Europa-breed netwerk van ruim 30 nationale adviesraden op het terrein van 

natuur, milieu en omgevingsbeleid uit 17 Europese landen. Het samenwerkingsverband ontwikkelt zich van een bottum-up netwerk naar een 

professionele organisatie met een stichting voor het beheer van financiële middelen en personeel. De Raad voor het Landelijk Gebied is op 

verschillende wijze actief betrokken bij dit Europese netwerk van adviesorganen. De raad draagt binnen het bestuur van de EEAC de 

financiële en personele verantwoordelijkheid, is voorzitter van de werkgroep landbouw en is lid van de werkgroepen duurzame ontwikkeling 

respectievelijk governance. De raad trekt ook een groep van werkgroepvoorzitters die jaariijks een 'Forward Looking Paper' produceert. 

™ EEAC jaarconferentie 2008 
De EEAC houdt jaariijks in de herfst een meerdaagse conferentie. Dit jaar heeft de Franse duurzaamheidsraad - mede vanwege het Frans 

voorzitterschap van de Europese Raad - de conferentie georganiseerd. De conferentie werd in Bordeaux van 9 -11 oktober 2008 

gehouden. De EEAC behandelt gedurende deze dagen naast interne zaken altijd een actueel thema. Dit jaar was het thema: 

'Verduurzamen van Europa voor de lange termijn'. 

17 



De EEAC werkgroep Duurzame ontwikkeling heeft ten behoeve van de jaarconferentie een verklaring voorbereid 'Sustaining Europe for 

a long way ahead'. Bij de voorbereiding heeft de raad een inbreng geleverd op het terrein van het borgen van Europese publieke belangen 

en de rol daarbij van Europese financiën. De raad werd hierbij - naast het RLG-secretariaat - ondersteund door een raadswerkgroep en de 

EEAC werkgroep landbouw. 

De jaarconferentie vond dit jaar plaats toen de financiële crisis begon te escaleren. Dit leidde tot de discussies over de mogelijkheden van 

het benutten van de kansen tijdens de financiële crisis voor investeringen in klimaatbeleid en duurzame praktijken. Na de conferentie heeft het 

EEAC bestuur in een brief en verklaring EU-leiders gewezen op de noodzaak om te midden van de crisis een lange-termijn perspectief te hanteren 

en te zoeken naar duurzame oplossingen voor de huidige financiële problemen. De drie voorzitters van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuur

onderzoek, de Raad voor de Wadden en de Raad voor het Landelijk Gebied hebben deze aanbevelingen ook aan de ministers Cramer en Verburg 

gestuurd. Zij wijzen op het toekomstig internationaal financieel systeem gebaseerd moet zijn op het borgen van publieke belangen op alle niveaus: 

"Dat kan alleen als we duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen en met het veranderend klimaat. Nederland moet daarin voorop lopen". 

Andere EEAC-activiteiten in 2008 
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Werkgroep energie 

De EEAC WG Energie hield in januari 2008 een seminar met de titel "10% Agrofuels, a wise choice?", maakte deel uit van de Europese week van Duurzame 

energie (EUSEW). Huib Siivis, voorzitter van de interne werkgroep Biomassa hield een inleiding over de ontwikkeling van criteria in Nederiand. In het 

seminar bleek opnieuw het belang van het zoeken naar een balans in het gebruik van land voor energieteelt en voor andere doeleinden zoals voedsel 

en veevoer op alle niveaus: nationaal, EU en wereld. 

Werkgroep landbouw 

De EEAC WG landbouw bracht dit jaar een rapport uit getiteld 'Globalisation, Land Use and the Common Agricultural Policy' waarin het werk in 2007 

werd samengevat en voorzien van conclusies. Dit rapport is breed verspreid ook aan de Europese Commissie en de verantwoordelijke Nederlandse 

bewindslieden. In het rapport wordt verslag gedaan van een levendig debat over ontwikkelingen die van invloed zijn op landbouw en landelijk 

gebied in Europa en hoe met beleid door de EU, nationale regeringen en in de regio sturing te geven aan deze ontwikkelingen. Uit het 

rapport blijkt de zorg van de werkgroep over veranderingen in landgebruik en natuurlijke hulpbronnen en hoe de EU en de nationale 

regeringen deze veranderingen effectief en verstandig kunnen opvangen. Door globalisering en klimaatverandering is de druk op de 

samenleving en het landgebruik zo groot dat publieke waarden, zoals biodiversiteit, in het gedrang komen. Bovendien heeft het beleid 

onbedoelde positieve en negatieve gevolgen die veel verder reiken dan ooit de bedoeling van het beleid was. De Commissie evalueert 

echter het beleid alleen op de mate waarin de doelstellingen behaald worden. In dit rapport pleit de EEAC werkgroep landbouw ervoor 

om de effecten veel breder te beoordelen. Daarnaast blijkt uit dit rapport dat uitspraken over de publiek waarde van het GLB niet 

alleen voort komen uit objectieve evaluaties van effecten, maar ook gebaseerd moeten zijn op een transparant en breed gevoerd 

publiek debat. In het rapport wordt ook verslag gedaan van workshops ter voorbereiding van de website CAP in 27 Member 

States (www.rlg.nl/cap). Deze website met kerngegevens over keuzes van 27 EU-lidstaten bij de uitvoering van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd eind 2007 gepubliceerd. De gegevens werden in het vooriaar 2008 

waar nodig aangepast. 
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http://www.rlg.nl/cap


De resultaten van de EEAC werkgroep landbouw zijn gebruikt voor de RLG-adviezen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de 

nazorg hiervan. 

De werkgroep landbouw heeft in 2008 aandacht besteedt aan hoe de GLB-betalingen gekoppeld kunnen worden aan publieke waarden, 

mede als bijdrage aan een paper voor de EEAC werkgroep duurzame ontwikkeling over het borgen van Europese publieke belangen en de 

rol daarbij van Europese financiën. Dit jaar is ook samenwerking gezocht met andere Europese netwerken zoals de European Nature 

Conservation Agencies (ENCA). Dit netwerk zal ook betrokken zijn bij het werkprogramma 2009 van de EEAC werkgroep landbouw dat dit jaar 

het thema 'Land Use and Global Economy'. 

jaarlijks seminar bij het Europees Milieuagentschap In Kopenhagen 

EEAC combineert jaariijks in mei een aantal interne EEAC vergaderingen met een seminar bij het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Dit jaar 

werd als thema gekozen (ervarings)kennis in relatie tot langetermijn voorspellingen en scenario's van (ervarings)kennis. Bij onderwerpen van hoge 

maatschappelijke en politieke urgentie en grote wetenschappelijke onzekerheid wordt de noodzaak van geloofwaardige en onafhankelijke instituties 

des te belangrijker Bij risicoanalyse is zowel wetenschappelijke kennis nodig als ervaringskennis. Het inschatten van risico's en het omgaan (managen) met 

risico's zijn twee verschillende zaken. De adviesraden hebben op beide terreinen een rol te vervullen vanwege hun onafhankelijkheid en geloofwaardigheid 

binnen het politiek-maatschappelijk bestel. 
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Hans van der Kooi 

Hi jterview met nieuwe secre^ 
'ans van der Ko 

OOI 
Hans van der Kooi (60) Is per 1 november 2008 benoemd als interim algemeen secretaris en hoofd van het 

bureau. Hlj volgt hiermee Herma de Wilde op, die ruim drie jaar algemeen secretaris is geweest. Zij heeft de 

eerste zittingsperiode van de raad, die in 2006 opnieuw Is samengesteld, vormgegeven en zich Ingezet op het 

entameren van het publiek debat, de nazorg en de communicatie. 

De Raad voor het Landelijk Gebied staat nu voor een andere belangrijke periode In zijn bestaan. Een mogelijke 

fusie met de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat naar een nieuw te vormen 'raad voor de leef

omgeving' is ophanden. De samenvoeging van de secretariaten is de eerste stap en zal waarschijnlijk per 1 januari 

2010 een feit zljn. Hans staat voor deze klus. Met welke opdracht is hij op pad gegaan, wat inspireert hem en wanneer 

is hij tevreden? 

J^ 
"De opdracht die ik heb meegekregen is tweeërlei. Als secretaris van de raad zorgen dat bij de herziening van het 

kennis- en adviesstelsel de advisering over de strategische thema's binnen het LNV domein op de agenda blijft staan. 

En als hoofd van het bureau zorgen dat in de turbulente ontwikkelingen de medewerkers fluitend naar hun werk 

blijven gaan 
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T 
"Een fusie begeleiden betekent niet alleen afbouwen en afronden, maar ook opbouwen. Tijdens het fusietraject 

vind ik het belangrijk dat de raad zijn werk kan voortzetten en zijn zittingsperiode van vier jaar op een goede 

manier kan afronden. Daarnaast zet Ik mij ervoor in dat ' g r o e P ' , voldoende zelfstandig en geïntegreerd 

in een nieuwe raad tot zijn recht komt. De afronding van de zittingsperiode realiseren wlj in een advies 

dat als werktitel 'Schitterend slotaccoord' heeft meegekregen. Dat is teamwork, hierin vinden wij 

elkaar. Met elkaar werken aan dit eindproduct is meer dan samenwerken, is meer dan de som der 

delen. Het slotaccoord is een verdieping van wat de raad de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is 

een agenda en impuls voor het maatschappelijk debat over de betekenis van het landelijke gebied 

voor de komende jaren en tegelijk inspiratie voor de nieuwe raad." 
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de taf e 

Wie bepaalt wat voedselkwaliteit is? Dit is van oudsher 

een een-tweetje tussen overheid en bedrijfsleven (gevoed 

door wetenschappers). De raad is van mening dat de rol 

van burgers onderbelicht blijft. Terwijl burgers zelf bepalen 

wat voedselkwaliteit is. Burgers horen een sleutelpositie 

te vervullen bij de bepaling wat voedselkwaliteit is en welke 

maatschappelijke waarden geborgd moeten worden. 





In 2008 heeft de raad de volgende adviezen uitgebracht: 
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• De mythologie van onteigening, advies over de inzet van onteigening voor de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het megabedrijf gewogen, advies aan de Tweede Kamer over megabedrijven in de intensieve veehouderij 

Kaders zo helder als water, advies over de rijksrol bij zoetwater-voorziening voor de landbouw 

in de verziltende Delta 

. Verbinden en verknopen, advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040 

Rond de tafel, advies over en voor voedselkwaliteit 

• Energie van eigen bodem, advies over regionale kansen voor biomassa 

^ G r o e n opgroeien!, advies voor meer samenhang in m e n jeugdbeleid 

• Ondernemend in g r o e n , advies over private betrokkenheid bij het realiseren van g r o e n e ambities 

Gebiedsontwikkeling: het investeren waard, advies over de rol van de provincie bij gebiedsontwikkeling 



De mythologie van onteigening 
Advies over de inzet van onte igening voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op eigen initiatief het advies, getiteld 'De mythologie van onteigening', uitgebracht 

over de inzet van onteigening voor de realisatie van de Ecologisch Hoofdstructuur De raad constateert dat het instrument 

onteigening niet wordt ingezet voor natuur terwijl de realisatie van de Ecologisch Hoofdstructuur achterblijft. 

Onteigening wordt veel toegepast voor woonwijken, bedrijventerreinen, wegen en spooriijnen maar niet voor natuur Vooral emotionele 

overwegingen houden onteigening voor natuur tegen. De feitelijke nadelen van onteigening zijn beperkt. De raad rekent in zijn advies af met 

de mythen dat onteigening nadelig is voor de landbouw, grondverwerving alleen maar vrijwillig mag, de grondprijs omhoog wordt 

gestuwd en de kosten van onteigening onbetaalbaar zijn. 

De Onteigeningswet maakt behalve gerechtelijke onteigening ook samenwerking mogelijk tussen burgers en overheid om bij grondverwerving 

volledige schadeloosstelling te krijgen. Maar onteigening wordt vooral negatief geassocieerd met het afpakken van eigendom, juist de mogelijkheid tot 

volledige schadeloosstelling wordt steeds belangrijker om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. De raad adviseert bestuurders en 

volksvertegenwoordigers bij rijk en provincie de afweging tussen publieke en private belangen voor natuur net zo te maken als voor wonen, werken 

en infrastructuur. Bij 'rode' bestemmingen wordt het argument dat je mensen onteigening 'niet kunt aandoen', niet vaak gehoord. De inzet van 

het onteigening voor natuur dient gebaseerd te worden op rationele overwegingen en niet op mythen. 
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Het advies Is op 24 januari 2008 aangeboden aan de directeur-generaal mevrouw Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 

de heer Rüpp, voorzitter Interprovinciaal Overleg Adviescommissie Landelijk Gebied. De heren Brink (LTO Nederland) en Warns (Vereniging Natuurmonumenten) 

reageerden op het advies. De heer Brink gaf aan dat LTO onteigening soms gerechtvaardigd wordt geacht, ook voor natuur Wel wordt onteigening gezien 

als paardenmiddel. Het zou beter zljn de gebiedsprocessen te verbeteren. 

De heer Warns gaf aan dat een ruimhartiger inzet van het onteigeningsinstrumentarium ten behoeve van de EHS uiteindelijk zowel In het belang van 

de natuur als de agrarische sector Is. Daarbij is relevant dat In de praktijk het overgrote deel van de onteigening op minnelijke wijze plaats vindt. 

Mevrouw Wouters acht het advies belangrijke input voor het beleid. Met name de stelling dat de overheid voor rood niet anders moet handelen dan 

voor natuur is interessant. Het advies draagt eraan bij dat de discussie over onteigening op basis van feiten kan worden gevoerd. De heer Rüpp stelde 

dat onteigening, als laatst In te zetten Instrument, belangrijk kan zljn om verplaatsing van agrarische bedrijven mogelijk te maken. Daarbij zal soms 

meer nodig zljn dan de bovengrens van 10% onteigening die in het Investeringsbudget Landelijk Gebied Is opgenomen. Het advies helpt de discussie, 

ook in IPO-verband. 
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Het megabedrijf gewogen 
Advies aan de Tweede Kamer over megabedrijven in de intensieve veehouderij 

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), 

de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een analyse gemaakt 

van de gevolgen van de bouw van megastallen voor zowel het dierenwelzijn en de dierengezondheid als de volksgezondheid en de 

inpassing in het landschap. 

De vier organisaties zien megabedrijven als een volgende stap in de voortgaande schaalvergroting. De kansen en bedreigingen die megabedrijven met 

zich meebrengen moeten integraal worden benaderd, voor wat betreft ruimtelijke inpassing, milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheid. 

Aandachtspunten bij de opzet van megabedrijven zijn daarbij een gesloten bedrijfsvoering, minimum afstanden tussen bedrijven, luchtwassing, 

mestverwerking en inpassing in het landschap. Bovenal hangen de prestaties van het megabedrijf sterk samen met goed management, een hoge 

gezondheidsstatus en de aanwezigheid van vakbekwaam personeel.Ten slotte is transparantie van de bedrijfsvoering richting burgers essentieel voor 

de beeldvorming over megabedrijven in de intensieve veehouderij. 

De Raad voor het Landelijk Gebied is van mening, dat het platteland ruimte moet bieden voor vestiging van megabedrijven voor varkens en pluimvee, 

gekoppeld aan extra eisen op het gebied van duurzaamheid. Deze hebben betrekking op inpassing in de omgeving, emissies, transport, dier-

2 3 gezondheid en dierenwelzijn. Megabedrijven moeten op het gebied van emissiebeperking aan de hoogste normen voldoen door toepassing van de 

best beschikbare technieken zoals gecombineerde luchtwassers. De raad acht vestiging van een megabedrijf in een reconstructiegebied alleen 

mogelijk in goed ontsloten landbouwontwikkelingsgebieden als het bedrijf daarbij goed wordt ingepast in het landschap. 

Op 12 februari 2008 Is het gezamenlijke rapport van de vier organisaties aangeboden aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Na de aanbieding gaf minister Verburg van LNV aan blij te zljn met de adviezen en rapporten over megastallen. Ze beschouwt deze als contragewicht tegen 

, alle emoties die megabedrijven opwekken. Naar haar mening zijn nu de feiten helder In kaart gebracht. Ook meent ze dat de rapportages gemeenten en 

provincies In staat stellen besluiten te nemen op basis van gewogen argumenten. 



^ r Kaders zo helder als water 
Advies over de rijksrol bij zoetwater-voorziening voor de landbouw in de verzi l tende Delta 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de raad gevraagd te adviseren over de spanning tussen de vraag 

naar zoet water en de verzilting van de Delta en de organisatie van het gebiedsproces. In zijn advies 'Kaders zo helder als water' stelt 

de raad de organisatie van het gebiedsproces centraal. De raad vindt het in dit geval niet zijn taak een inhoudelijke oplossing te kiezen, 

de betrokkenen moeten zelf tot een oplossing komen. Voor de raad was dit onderwerp ook een case voor de invulling van 'centraal wat moet'. 

In het advies constateert de raad dat het ministerie van LNV teleurgesteld is in het gebiedsproces omdat de eigen probleemstelling (wat betekent 

de klimaatproblematiek voor de zoetwatersituatie) en ingebrachte informatie zeer beperkt in de discussie zijn meegenomen. Om dit te voorkomen, 

zullen overheden met bovenregionale belangen naar de mening van de raad actiever in het gebiedsproces moeten participeren en daarbij vooraf 

hun randvoorwaarden moeten formuleren. De zoetwaterproblematiek moet benaderd worden als onderdeel van de maatschappelijke keuzes over 

de ontwikkeling van het gebied in zijn geheel, met al zijn (maatschappelijke) functies waaronder wonen, werken, recreëren en natuur De opgave 

voor het gebied hangt af van de mate en snelheid van verzilting in de Delta. Over de mate en snelheid van verzilting dienen eerst op nationaal 

niveau keuzen gemaakt te worden, uitgaande van de klimaatproblematiek. Hier ligt een taak voor de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Vanwege de te verwachten structurele zoetwatertekorten als gevolg van klimaatverandering dient de huidige verdeelsleutel over de waterregio's 

in Nederiand tijdig te worden herijkt. Voor St.Philipsland en Tholen is een concrete maatregel voorgesteld: zoetwateraanvoer via een buis (siphon) 

onder de Schelde-Rijn-verbinding en verdere ontwikkeling van een waterdistributiesysteem. Deze oplossing dient naar de mening van de raad te 

worden getoetst aan de uitgangspunten voor behoorlijk bestuur 
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Reactie 
oorbereiding van het advies zijn verkregen inzichten al beschikbaar gesteld aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

-opzetten van nieuw gebiedsprocessen in de Delta Is daar gebruik van gemaakt. 

Op 5 maart 2008 Is het rapport aan minister Verburg van LNV en aan de staatssecretaris mevrouw Huizinga van V&W aangeboden. 
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, ^ Verbinden en verknopen 
^ Advies over integrale langetermi jn Randstad 2040 

De ministervan VROM heeft, mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

de raad verzocht te adviseren over strategische langetermijnopgaven en de daarmee samenhangende keuzen voor de Randstad 

in 2040. Het advies 'Verbinden en verknopen' is een gezamenlijk advies van de Raad voor het Landelijk Gebied, VROM-raad en Raad 

voor Verkeer en Waterstaat. 

De raden constateren dat het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie moet uitwerken om de concurrentiepositie van de Randstad te 

versterken. Hierin staat een netwerk centraal van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die onderiing prima 

zijn verbonden. In deze strategie is het G r O C n e Hart het centraal park van de Randstad, water een onderdeel van zijn identiteit. De raden 

constateren onvoldoende bestuuriijke slagkracht om de Randstad te prepareren voor de toekomst. Koppelingen tussen rijksnota's worden op papier 

gemaakt, maar blijven in de praktijk uit. Nieuwe coalities zijn dus cruciaal, tussen diverse ministeries, tussen verschillende overheden, maar vooral ook 

tussen overheden en marktpartijen. 
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Dit advies is op 14 maart 2008 aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Met name de aanbevelingen, die de raden doen op het gebied van de internationale aantrekkingskracht, de ruimte 

voor nieuwe woon-werkmilieus (Amsterdam-Almere), de ontwikkeling van Den Haag-Rotterdam en Deltapoort vinden de ministers zeer waardevol. 
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J% Rond de tafel 
Advies over en voor voedselkwaliteit 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad voor het Landelijk Gebied gevraagd stimulerende 

denkrichtingen en concepten voor het beleidsterrein 'voedselkwaliteit' aan te reiken. De raad stelt in zijn advies 'Rond de tafel' 

dat voedselkwaliteit bij uitstek een terrein is om burgers te laten participeren in de beleidsontwikkeling. 

Voedselkwaliteit is meer dan voedselveiligheid. Het gaat ook om duurzame productiewijzen zoals omgaan met dierenwelzijn, milieu, natuur 

evenals om smaak, versheid, authenticiteit etc. Diversiteit is een wezenlijk kenmerk van de Nederlandse samenleving en ook van de voedsel

voorziening. Burgers zijn nauw betrokken bij voedselkwaliteit en hebben een sleutelpositie om deze in al zijn diversiteit in stand te houden. 
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Als aandachtspunten heeft de raad geformuleerd: 

• Stel het perspectief van burgers centraal. Het voedselveiligheids- en gezondheidsdiscours van de overheid sluit niet aan bij het perspectief 

van veel burgers op voedselkwaliteit dat veel meer door diversiteit wordt bepaald. 

• De stem van burgers zou beter hoorbaar moeten zijn. Geef burgers meer invloed in het beleidsproces voor voedselkwaliteit. 

Dit wordt belemmerd door een te sterke nadruk op normstelling. ^ 

• De discussie over voedselbeleid vindt plaats in de marktsfeer Laat sociaal-culturele waarden niet zonder meer aan 'de markt' over 

Sociaal-culturele waarden rondom voedsel zoals samen en goed eten blijven daardoor buiten beeld van de overheid. 

• Het 'keten-denken' (van grond tot mond) is dominant. Ga uit van 'webdenken' en bepaal pro-actief de eigen rol in het web. 

Initiatieven van burgers om kwetsbare waarden rondom voedsel te beschermen laten zien dat het koppelen van verschillende waarden 

een praktische route kan zijn. 

• Plaats de voedselvoorziening op de agenda. Dit is nodig gezien de grote onderiinge afhankelijkheid van internationale grondstoffen-

en energieleveranciers, waarvan burgers zich veelal niet bewust zijn. 
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De raad concludeert dat een integraal beleid voor voedselkwaliteit ontwikkeld zou moeten worden op basis van een lopend maatschappelijk debat, 

waarin de waarden, belangen en behoeften van burgers centraal staan. Gedacht moet worden aan een brede betrokkenheid vanuit marktpartijen, 

kennisinstellingen en publieke instellingen zoals scholen, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. Bij de totstandkoming van het advies 

heeft de raad gebruik gemaakt van een tiental essays uit verschillende hoeken van de samenleving. Een concept van het advies is besproken 

met de auteurs tijdens een diner pensant. t t I 

Op 22 mei 2008 is het advies aangeboden aan minister Verburg van LNV. De aanbieding heeft plaats plaatsgevonden bij Stadslandgoed De 

Kemphaan In Almere. De minister heeft bij de presentatie toegezegd de aanbevelingen te benutten bij de beleidsontwikkeling over 'voedsel 

K sument'. Op deze dag zijn debatten gevoerd onder het motto 'naar een sleutelpositie van burgers'. De resultaten zljn als onder-

m het advies aan de minister van LNV nagezonden. 

i'i 



^ Energie van eigen bodem 
^ " " Advies over regionale kansen voor biomassa 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de raad gevraagd advies uit te brengen over de kansen en 

bedreigingen van energie uit biomassa van het Nederlandse landelijk gebied. 

In zijn advies 'Energie van eigen bodem' onderschrijft de raad de stelling van de Algemene Energie Raad dat biomassa in potentie 

een van de belangrijke vormen van duurzame energie is die tezamen met andere opties nodig is voor de transitie naar een duurzame 

energiehuishouding. Een bijdrage van energie uit biomassa aan de Nederiandse energiebehoefte, afkomstig van biomassa van het Nederiandse 

landelijk gebied van ca. tien procent in 2030 is volgens de raad een ambitieus maar haalbaar streven en vormt een substantiële bijdrage. 

De raad is ten aanzien van het landelijk gebied voorstander van dynamiek en ontwikkeling van kwaliteit. Het maatschappelijk debat rondom biomassa 

spitst zich toe op importen. Net als bij importen is ook voor biomassa van het Nederiandse landelijk gebied duurzaamheid een cruciale factor De raad 

onderschrijft de duurzaamheidcriteria in het toetsingskader van de Commissie Cramer Deze zijn in Nederiand meestal in wetgeving verankerd. Voor 

de Nederlandse situatie zijn bovendien de landschappelijke kwaliteit, veiligheid en logistiek en transport (ruimtelijke planning van vraag en aanbod 

van energie) van belang. 
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De raad constateert dat kritiek op grootschalige energieteelten in derde landen zijn weerslag heeft op de waardering van energietoepassingen van 

biomassa uit het Nederlandse landelijk gebied door partijen die ontwikkelingen mogelijk moeten maken. Politieke en maatschappelijke steun is, ook 

voor kleinschalige projecten, van groot belang om daadwerkelijk van de grond te kunnen komen. Om de mogelijkheden van energie uit biomassa 

uit het landelijk gebied verder te verkennen en te benutten doet de raad de volgende aanbevelingen: Focus op een duurzame energiehuishouding, stel 

randvoorwaarden, maar wees flexibel in de route en schep een goede leeromgeving. Een Duurzame Energie Netwerk (DEN) tussen overheden (Rijk en 

provincies) om knelpunten op te lossen en publieke belangen te borgen, is volgens de raad zinvol. 

Bij de totstandkoming van het advies heeft de raad diverse conferenties en bijeenkomsten over biomassa bijgewoond, oriënterende gesprekken 

gevoerd, gastsprekers uitgenodigd, bijgedragen aan de discussie in EEAC-verband (zie pagina 18), een Charette-bijeenkomst en een discussie

bijeenkomst georganiseerd. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Algemene Energieraad en de Raad voor de Wadden. In het kader van dit 

advies hebben studenten van Van Hall-Larenstein hun 'minor ontwikkelingsplanologie' over biomassaverwerking in Drenthe uitgevoerd. 

Reactie 
Minister Verburg heeft op 5 juni 2008 het advies In ontvangst genomen en daarbij aangegeven dat ze ambitieus met biomassa 

om wil gaan. 



^ 
Groen opgroeien! 
Advies over meer samenhang in groen jeugdbeleid 

G r o e n opgroeien is een ongevraagd advies. In 2006 werd in de Tweede Kamer aan de toenmalige minister Veerman een 

aantal vragen gesteld over de (vermeende) sterke afname van de betrokkenheid van jongeren bij natuur De raad heeft dit 

signaal opgepakt en is in 2007 gestart met een inventarisatie van alle ontwikkelingen rondom dit thema. 

De raad constateert dat jongeren steeds minder in contact komen met de natuur Op jonge leeftijd in aanraking komen met de g r o e n e 

omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie. In de verstedelijkte samenleving wordt g r o e n opgroeien echter 

steeds moeilijker De raad pleit in zijn advies voor een samenhangend g r o e n jeugdbeleid. 

Het advies is gericht op ministers die jeugd in hun portefeuille hebben, wethouders van 'verstedelijkte' gemeente, het onderwijs en maatschappelijke 

organisaties die betrokken zijn bij natuur, landschap en voedsel. 

Het g r o e n e jeugdbeleid kenmerkt zich door een veelheid aan initiatieven die versnipperd over het land plaatsvinden. Alle goede bedoelingen 

ten spijt is een g r o e n jeugdbeleid geen belangrijk thema bij de overheid (Rijk en gemeenten). Vooral gemeenten moeten volgens de raad investeren 

in kindvriendelijke g r o e n e omgevingen. Het gaat daarbij om g r o e n e verbindingen, de bouw van nieuwe (brede) scholen in g r o e n e 

omgevingen en autoluwe en veilige wijken. Deze omgevingen werken positief tegen verioedering en segregatie. 

De raad pleitvoor het opnemen van criteria voor een g r o e n e speelruimte in de bouwnormen van scholen (een zogenaamde g r o e n n o r m ) . 

Ook adviseert de raad de rijksoverheid kritisch te kijken naar belemmerende regelgeving bij speelomgevingen, bijvoorbeeld door het collectief 

afkopen van aansprakelijkheid. 
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Het belang van goede en gezonde voeding wordt breed erkend. Maar de afstand van kinderen tot de herkomst van voedsel is groot. Uit een onderzoek van 

Young Works, dat in opdracht van de raad is uitgevoerd, blijkt dat kinderen voedsel vooral verbinden met de supermarkt en niet direct met de natuur 

Bij kinderen die in schoolwerktuinen actief zijn, is dit beeld anders. Daarom pleit de raad voor een invoering van schooltuinen in het hele land. 

Kinderen maken zo actief kennis met voedselproductie en consumptie; van zaaien, wieden, groeien, oogsten tot koken. 

In veel stadswijken is g r O C n aanwezig, maar niet in een vorm die voor kinderen te gebruiken of te bereiken is. Door het g r o e n in een wijk 

goed met elkaar te verbinden, haal je de natuur de stad in. Vooral de krachtwijken bieden daarvoor volop kansen. Hier moeten vooral scholen, 

ouders, wijkcentra en natuur en milieu organisaties betrokken worden bij de herstructurering in hun wijk. 

Reactie 
s namens minister Verburg op 5 juni 2008 door de heer Brouwershaven, directeur Directie Natuur van het ministerie van LNV In 

Jt genomen. Dit gebeurde tijdens een door de raad georganiseerd debat op over groen opgroeien in Rotterdam. Hlj gaf aan dat groen 

opgroeien de aandacht van de minister heeft. Het advies draagt bij aan noodzakelijke nieuwe beleidsvorming op dat gebied. 'Groen opgroeien' 

^SLniet alleen bij de raad maar ook in Den Haag op de agenda. 



.J. 

Ondernemend in groen 
Advies over private betrokkenheid bij het realiseren van groene ambities 

De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van g r o e n onderschrijven. 

Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook 

steeds weer zien dat de realisatie van g r o e n achterblijft bij de ambities. Dit is het gevolg van de lage prioriteit van g r o e n op de 

(lokale) politieke agenda en de geringe opbrengstpotentie. Toch zijn er ook voorbeelden van succesvolle arrangementen voor de 

ontwikkeling en hetbeheervan g r o e P in de woonomgeving. Het blijkt dat g r o e n juist wél succesvol tot stand kan komen met inbreng 

van private partijen en betrokkenheid van burgers. De raad heeft de randvoorwaarden voor die successen bestudeerd en beschreven in zijn 

advies 'ondernemend in g r o e n ' . 
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Private partijen redeneren vanuit het eigen welbegrepen commercieel belang. Zij realiseren g r o e n wanneer daar echt geld mee te verdienen valt. 

Zij vinden g r o e n traditioneel iets van de overheid, terwijl zij dat ook zelf uitstekend zouden kunnen doen. G r o e n is niet langer een zaak van 

overheden alleen, maar dan moeten deze het ook aan private partijen vragen. Overheden moeten private partijen uitdagen, verieiden en hen de 

goede vragen stellen. De raad acht het dan ook gewenst, dat overheden zich ontwikkelen tot professionele opdrachtgevers. Hij adviseert de 

ministeries van LNV en VROM te investeren in vergroting van de kennis op het gebied van financiële regelingen en constructies ten aanzien van 

aanleg van g r o e n v o o r z i e n i n g e n (cursussen, kennisinfrastructuur). Deze kennis is al voorhanden maar wordt door een groot aantal 

overheden nog niet gekend en toegepast. 

G r o e n is niet de ultieme oplossing voor de 40 Krachtwijken, maar kan wel een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie. 

De raad adviseert corporaties, verenigingen van eigenaren en gemeenten samen na te gaan in hoeverre beheersarrangementen en betrokkenheid van 

bewoners opties zijn. Daarbij moeten deze partijen bewoners uitdagen en verleiden om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Om bewoners meer 

te betrekken zou je ze mede-eigenaar van de openbare ruimte kunnen maken. Ook acht de raad het denkbaar dat bewoners een bijdrage aan het 

g r o e n b e h e e r leveren via de servicekosten die in de huur zitten. Waarom wel betalen voor het schoonmaken van het portiek en niet voor het parkje 

voor de deur? Verenigingen Van Eigenaren kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

Reactie 
aart 2008 is het advies aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De minister heeft officieel nog niet gereageerd. Ambtelijk Is door SG van der Zande van het ministerie van LNV aangegeven dat dit advies Interessante 

^novatieve elementen bevat die nader onderzoek naar arrangementen met private partijen en betrokkenheid van burgers zinvol maakt. 



Gebiedsontwikkeling: het investeren waard 
Advies over de rol van de provincie bij gebiedsontwikkel ing 

In het nazorgtraject van het advies 'Achter open deuren'(2007) heeft de raad met de provincies gesprekken gevoerd over de 

nieuwe rol van de provincies bij gebiedsontwikkeling. Deze gesprekken hebben geleid tot het advies 'Gebiedsontwikkeling: het 

investeren waard'. De raad concludeert dat het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies vraagt om blijvende investeringen 

in de eigen bestuuriijke en ambtelijke organisatie. 

Provincies interpreteren gebiedsontwikkeling verschillend en het element financiële verevening ontbreekt. Er is behoefte aan een duidelijke 

definitie en criteria om te bepalen wanneer gebiedsontwikkeling de juiste keuze is. Bij gebiedsontwikkeling geven overheden en private partijen 

gezamenlijk en risicodragend uitvoering aan grote complexe projecten vanaf het stadium van planuitvoering. Voor de provincie is de ondernemende 

en risicodragende rol een nieuw element in de werkwijze bij gebiedsontwikkeling. De provincies zullen in dit samenwerkingsverband voortdurend 

hun rol moeten bepalen. Het vinden van de juiste balans tussen de semi-private rol en de publieke rol en het kunnen schakelen tussen deze rollen 

is lastig en levert spanningen op. 

Bij gebiedsontwikkeling speelt financiering een cruciale rol. Het flexibel kunnen inzetten van financiële middelen is van groot belang. Provincies 

missen de flexibiliteit ten aanzien van de inzet van middelen zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) om in gebieden passende 

oplossingen tot stand te brengen. ILG kan vernieuwend werken als de provincie zowel budget als regie overdraagt aan maatschappelijke organisaties. 35 

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies 'Gebiedsontwikkeling: het Investeren waard' op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan 

de heer Rüpp, voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). 

Bij de aanbieding constateerde de heer Rüpp dat het leerproces bij gebiedsontwikkeling van groot belang Is. Met dit advies over de rol van de provincie levert 

de raad aan dit leerproces een zinvolle bijdrage. 



onderwijs 

en de g r o e n e arbeidsmarkt 

• Boeren met een CrOP ' Hart, advies over de toekomst van de landbouw in het "^TOene Hart 

• Eiwittransitie 

• De betekenis van klimaatverandering voor natuur 

• Diertransport en dierenwelzijn 
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•N, 

r Kleur bekennen 
Advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs en de groene arbeidsmarkt 

Aanleiding voor dit advies was de vraag van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aan de Raad voor het 

Landelijk Gebied om een structurele analyse van de betekenis van het thema multiculturaliteit voor het LNV-domein uit te voeren. 

De raad kiest voor de invalshoeken 'arbeidsmarkt en onderwijs' omdat kansen voor multiculturele integratie voor een belangrijk deel 

in de schoolbanken en op de werkvloer liggen. \ 'l 

A . 

De raad benadert het thema vanuit de kansen bij nieuwe doelgroepen om te voorzien in voldoende en goed opgeleid personeel. Het g r o e n e 

domein is innovatief maar de innovatiekracht en de vitaliteit worden ondermijnd door kwantitatieve en vooral ook kwalitatieve tekorten op de 

arbeidsmarkt. Hier liggen structurele oorzaken aan ten grondslag waaronder een groot gebrek aan culturele diversiteit in het g r o e n e domein. 

Allochtonen maken een belangrijk deel uit van de huidige en toekomstige werkende bevolking. Tot dusver blijft een grote groep steeds beter 

opgeleide arbeidskrachten niet beschikbaar voor het g r o e n e domein. Het imago van het g r o e n e domein en van allochtonen speelt hierbij van 

twee kanten een belangrijke rol. 
., 1 '. l •••••' '•• ' 1 .. ' I • •• I 

Voor dit advies is een korte documentaire film gemaakt. Hierin komen mensen aan het woord die regionale initiatieven hebben genomen om de 

instroom in het g r o e n e domein te vergroten waaronder Zaanstreek First in Food (voedingsmiddelensector) en Greenport Venlo (tuinbouw

sector). Het advies richt zich op het ministerie van LNV. Daarnaast adresseert de raad g r o e n e onderwijsinstellingen en werkgevers in het 

groene domein. 
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Op 17 februari 2009 heeft mevrouw Wouters, directeur-generaal van het ministerie van LNV namens minister Gerda Verburg het advies in ontvangst genomen. 

Mevrouw Wouters gaf aan dat het ministerie van LNV vanzelfsprekend de regierol versterkt en een visie formuleert als onderdeel van de bredere opgave, 

.é diversiteit In alle beleidsvelden en het eigen HRM beleid van LNV een zichtbare en meetbare plek te geven. Zij spreekt een voorkeur uit voor 

n actieve benadering. Zij geeft aan dat het Initiatief Kies Kleur in Groen van -40C's, STOAS en Aequor een Inspiratie kan zijn voor andere partners op 

LNV-domelnen. 



4. Boeren met een Groen Hart 
Advies voor de toekomst van de landbouw in het Groene Hart 

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) heeft in 2008 samen met de VROM Raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat een 

advies uitgebracht ten behoeve van de visie Randstad 2040: Verbinden en verknopen. Bij de opstelling van dat advies bleken deze 

raden geen eenduidig beeld te hebben van het perspectief van de landbouw in het G r O C n e Hart op termijn, gegeven de 

randvoorwaarden die de omgeving stelt (water, bodem, natuur). De raad heeft dit probleem opgepakt door te verkennen wat de kracht 

van de G r o e n e Hart landbouw nu en in de toekomst is en of die ruimtelijk is gedifferentieerd. 
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De raad heeft aan het LEI Wageningen UR gevraagd het bestaansrecht, de autonome kracht en de perspectieven van de landbouw voor de 

verschillende deelgebieden van het G r o e n e Hart in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een statistisch beeld van de landbouw in het 

G r o e n e Hart. Dit beeid is vastgelegd in de rapportage 'Boeren in het G r o e n e Hart'. 

Daarnaast heeft de Raad een reeks keukentafelgesprekken gevoerd met groepen van boeren verspreid over het G r o e n e Hart en een gesprek met 

het agrocluster De keukentafelgesprekken laten de boeren zelf aan het woord en geven inzicht in diversiteit, strategieën en ambities van 

ondernemers. Deze gesprekken zijn georganiseerd en begeleid door CLM onderzoek en advies BV en vastgelegd in 'De kracht van de G f O e n e 

Hart landbouw'. 

De raad constateert dat het G r o e n e Hart een uitstekend en krachtig landbouwgebied is, met inachtneming van regionale verschillen. Er is nieuw 

ondernemerschap met boeren die een goede toekomst zien en die van generatie op generatie leren om de voordelen van het landschap te benutten. 

De raad zal het advies op een aansprekende manier bij overheden, maatschappelijke groepen en agrarische sector onder de aandacht brengen. 

De raad biedt het advies in juni 2009 aan de minister van LNV aan. 



_ A Eiwittransitie 

In het werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied is op verzoek van de minister van LNV het onderwerp 

'vleesconsumptie' opgenomen. 

De raad had gepland in dit adviestraject in te gaan op de haalbaarheid en wenselijkheid van een 

'eiwittransitie' en daarbij vooral aandacht te geven aan de volgende twee vragen: 

• In hoeverre is hier sprake van een probleem dat om overheidshandelen vraagt? 

• Indien dit zo is, waar liggen aangrijpingspunten voor de overheid? 

De raad heeft gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen en zich gebogen over de grote hoeveelheid beschikbare literatuur. De raad 

constateert dat, voornamelijk in opdracht van het ministerie, recent veel nuttig materiaal is gepubliceerd en dat er relevante onderzoeken zijn gestart. 

De raad vindt dat de productie van (dieriijk) eiwit een groot beslag legt op de beschikbare hoeveelheid energie, grond en water en een substantiële 

bijdrage levert aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Verduurzaming van productie en consumptie van eiwitten is daarom van groot belang. 

Een eiwittransitie kan in potentie grote voordelen met zich meebrengen. De raad heeft geconcludeerd dat eenvoudige oplossingen niet voorhanden 

zijn. Ook vindt de raad dat deze problematiek weliswaar handelen van de overheid vergt, maar - letteriijk - op het bord van ons allen ligt. 

De raad heeft geconstateerd dat bovenstaande lijn centraal staat in de visie van het kabinet, door de minister van LNV wordt uitgedragen en dat 

de minister het vervolg van het traject samen met veel betrokkenen wil vormgeven. De raad heeft daarom besloten van verdere advisenng over dit 

thema af te zien. 
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ir De betekenis van klimaatverandering voor natuur 

De verandering van het klimaat beïnvloedt de natuur en daarmee de manier waarop natuur maatschappelijke behoeften kan 

vervullen en de manier waarop vorm kan worden gegeven aan onze verantwoordrijkheid voor het voortbestaan van planten 

en dieren in Nederiand, Klimaatverandering beïnvloedt het aanbod van en de vraag naar natuur, zowel kwalitatief (welke soorten en 

typen ecosystemen) als kwantitatief (welke oppervlakten). Dit jaar is verkenning van dit onderwerp gestart, naar aanleiding van een 

bredere vraagstelling van het ministerie van LNV. 

Klimaatverandering leidt tot verschuivende klimaatgordels. Daardoor verplaatsen de verspreidingsgebieden van plant- en diersoorten zich ruwweg 

van zuid naar noord. Ook komen extreme weercondities vaker voor waardoor op lokale schaal soorten verdwijnen. Om soorten overlevingskans 

te geven, zijn (op nationale en Europese schaal) onder meer grote aaneengesloten natuurgebieden en goede onderlinge verbindingen nodig. Op 

die manier bewegen de plant- en diersoorten mee met de verschuivende klimaatgordels en gebieden. Ondanks een optimale ruimtelijke inrichting 

zullen soorten verdwijnen uit Nederiand. Tegelijkertijd komen nieuwe soorten vanuit het zuiden Nederiand binnen. De verandering in ablotische 

condities (water/temperatuur) en soortensamenstelling leidt tot het verdwijnen én verschijnen van typen ecosystemen. 

De hoofddoelstelling voor het nationale natuurbeleid is 'behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële 

bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving'. Geconcretiseerde doelstellingen, zoals het stoppen van de achteruitgang van de Nederiandse 

AQ soorten in 2010 (Europees beleid) en een soortensamenstelling in 2020 die gelijk is aan die van 1982 (nationaal beleid), zijn door de klimaat

verandering principieel niet meer haalbaar Andere doelstellingen, zoals de hectarendoelstellingen voor natuur om de stad, voldoen mogelijk niet meer 

in een door klimaatverandering beïnvloede samenleving. Dit leidt tot een nieuwe opgave voor het beleid. Voor wat betreft natuurkwaliteit moeten de 

beleidsdoelen voor soorten en ecosystemen worden bijgesteld waarbij statische doelen als veiligstellen via behoud, herstel en ontwikkeling niet meer voldoen. 

Maar ook doelen in dynamische termen van het begeleiden van ruimtelijke dynamiek van soorten en ecosystemen zijn nodig. 

Voor wat betreft natuurkwantiteit en locatie van natuur (bijvoorbeeld bij de stad) is mogelijk herijking van doelen nodig op basis van ontwikkelingen binnen 

de maatschappelijke vraag naar natuur. 

Publicatie van dit advies wordt als onderdeel van een breder advies In 2009 verwacht. 



Diertransport en dierenwelzijn 

De beroering die in het vooriaar van 2008 ontstond over dierenwelzijn tijdens veetransporten, kenmerkt de toenemende 

maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Dat was aanleiding voor de raad de mogelijkheden voor advies over het 

onderwerp dierenwelzijn in de vleesproductie te verkennen. 

Mensen respecteren het recht van dieren op een dierwaardig leven. Die aandacht voor dierenwelzijn uit zich in bestaande wet- en 

regelgeving maar ook in politieke druk voor verdere aanscherping daarvan en acties van maatschappelijke organisaties, gericht op de 

producenten van vlees, winkels en consumenten. Blijkbaar is het dierenwelzijn volgens een groot deel van de Nederiandse bevolking nog niet 

afdoende geregeld binnen onze vleesproductie. Maar het borgen van dierenwelzijn is niet eenvoudig. De verantwoordelijkheden voor dierenwelzijn 

zijn verdeeld over meerdere partijen binnen de productieketen. De vleesmarkt is een internationale markt waarbinnen Nederland geen volledige 

vrijheid van handelen heeft. De concurrentie is scherp waardoor extra kosten voor dierenwelzijn snel grote economische consequenties hebben. Deze 

complexiteit heeft een veriammende werking op het verbeteren van dierenwelzijn. 

De raad constateert weliswaar goede wil bij alle betrokken partijen en vooruitgang bij dierenwelzijn maar het tempo is naar zijn mening veel te laag. 

Partijen benaderen elkaar omzichtig vanwege de aanwezige belangen en de complexiteit van het probleem. Die omzichtigheid dient doorbroken te 

worden door man en paard te noemen. De raad vindt dat de betrokken partijen de consument te weinig op zijn verantwoordelijkheden wijzen. 

De overheid is daarin, in lijn met de tijdgeest, steeds terughoudender en de consument accepteert geen morele standpunten van de overheid. Winkels 

en productieketens benaderen de consument niet omdat binnen de winkels en de keten de belangen onderling verschillend liggen. Bedrijven die 

niet diervriendelijk produceren, vrezen verlies van marktaandeel. Maatschappelijke organisaties spreken de consument wel aan, en waar dat gebeurt 

in combinatie met het uitoefenen van druk op winkels, is dat effectief (scharreleieren, castratie van biggen, weidemelk). 
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De raad richt zijn advies op de vraag naar mogelijkheden om consumenten bij aankoop van vlees via financiële prikkels te motiveren tot een keuze voor 

diervriendelijk geproduceerd vlees. 

Publicatie van het advies wordt halverwege 2009 verwacht. 
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De raad brengt in 2009 twee adviezen uit die voortkomen uit het werkprogramma 2008, Het advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het 

g r o e n e onderwijs en de g r o e n e arbeidsmarkt 'Kleur bekennen' heeft de raad in februari gepubliceerd. Het advies 'Boeren met een C r o e n Hart' 

over de toekomst voor de landbouw in het G r o e n e Hart presenteert de raad in juni 2009. In dit advies werkt de raad de relatie (Rand)stad, natuur en 

landbouw in het G r Ö e n e Hart van Holland nader uit. Zie hoofdstuk 2 voor de beschrijvingen van deze adviezen. 

Het werkprogramma 2009 staat in het teken van de afronding van de zittingstermijn van de raad. De raad brengt eind 2009 een eindadvies (het Slotaccoord) 

uit waarin hij aangeeft wat de belangrijke thema's zijn voor de toekomst van het landelijk gebied. 

De raad buigt zich in 2009 ook over de noodzakelijke activiteiten op het terrein van (het behoud van de rijke) biodiversiteit op de Nederiandse Antillen. 

Dit in het licht van de komende verandering in de bestuuriijke verantwoordelijkheden vooral op de zogenaamde BES-eilanden (Bonaire, St. Eustachius en Saba). 

Daarnaast zet de raad zijn activiteiten voor het Europese netwerk van adviesorganen (EEAC) voort (zie pagina 17). 

46 Slotaccoord 

De raad zet in op een advies over de toekomstige positie van de provincie bij de ontwikkeling van het landelijk gebied. De raad kijkt daarbij specifiek naar de 

relatie tussen landbouw en natuur, vanuit de gedachte dat een nieuwe verbinding tussen landbouw en natuur nodig is als basis voor een Duurzame G f O e n e 

Delta. Vragen daarbij zijn: Kan de ontwikkeling van natuur en landbouw in onderiinge samenhang zó vorm krijgen dat de volgende generatie Nederlanders 

beschikt over een aantrekkelijk landelijk gebied? Hoe kan het landelijk gebied beter functioneren voor Nederland en Europa en kan het imago van het 

landelijk gebied bij de stedeling verbeteren zodat het landelijk gebied ook bij volgende generatie de ruimte krijgt? Een optimaal evenwicht tussen 

planet, people en profit bij de invulling van de publieke doelen voor natuur en landbouw staat centraal. De relatie tussen natuur en landbouw kent zowel 

gelijkopgaande belangen (weerstand tegen verstedelijking en verrommeling) als tegenstellingen (inrichting van natuurgebieden). Onder meer wordt 

aandacht besteed aan economische ontwikkelingen en innovatie in de landbouw, natuur in relatie tot klimaatverandering, de rol van de burger op 

het platteland, de gevolgen van de demografische veranderingen, de wateropgave, communicatie tussen platteland en stad en tussen stakeholders, te 

hanteren principes bij besluitvorming waaronder schaarste en kwaliteit van besluitvorming. 

De raad brengt daarmee een aantal van de door hem uitgebrachte adviezen bij elkaar De raad zal een verdiepingsslag maken in relatie 

met recente ontwikkelingen en maatschappelijke discussies, die als gevolg van eerdere adviezen op gang zijn gekomen of verder zijn 

gebracht. Hiermee krijgen nieuwe perspectieven een plaats. 

De raad verwacht de publicatie van dit advies in november 2009. 



^ 
Biodiversiteitbeleid en de Nederlandse Antillen 

De bestuuriijke verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederianden gaan ingrijpend veranderen. Eind 2010 kent het Koninkrijk vier landen: Nederiand, 

Curasao, St. Maarten en Aruba. De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES eilanden) worden deel van Nederiand. Zij krijgen de status van openbaar 

lichaam, vergelijkbaar met een Nederiandse gemeente. 

Met de toetreding van de BES-eilanden tot het Koninkrijk der Nederianden wordt de politieke verantwoordelijkheid van de minister van LNV ten aanzien van 

natuur veel groter In oppervlakte zal de natuur in geringe mate toenemen maar de toename in kwaliteit is spectaculair De Nederiandse biodiversiteit, tot 

nu toe ongeveer 40.000 soorten, zal met ongeveer 10.000 soorten toenemen waaronder 200 soorten die op wereldschaal uniek zijn voor de Nederiandse 

Antillen en meer dan 100 soorten die op de CITES lijst van bedreigde soorten staan. De Caraïbische koraafriffen zoals atollen en de nevelwouden verschijnen 

naast de heide en de duinen als belangrijk landschap. 

De ervaring leert dat tijdens veranderingsprocessen een groot risico bestaat dat goed functionerende voorzieningen verioren gaan. Vaak nadat problemen 

groter en urgent zijn geworden, worden de voorzieningen tegen dan hogere maatschappelijke kosten weer opgebouwd. In mensen opgebouwde kennis en 

ervaring gaan dan verioren. Met de waardevolle natuur en biodiversiteit van de eilanden mag Nederiand dit risico niet lopen. 

Bestuuriijk ligt een grote verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij het plaatselijke bestuur ('eilandelijke overheid') maar de eindverantwoordelijkheid ligt 

op nationaal niveau. Met dit advies reikt de raad suggesties aan om de nieuwe verantwoordelijkheden, lokaal en nationaal, waar te maken. Over dit onderwerp is 

contact met de Raad voor het Openbaar Bestuur. 
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Publicatie van dit advies wordt medio 2009 verwacht. 
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Energie van 
eigen bodem 

Energie van eigen bodem is niet DE oplossing voor het 

energievraagstuk, maar kan daar een bijdrage aan leveren. 

Daar werken boeren en tuinders in Nederland aan. 

Zij ontmoeten veel scepsis en maatschappelijke zorgen 

over duurzaamheid. De raad is van mening dat initiatieven 

niet al bij de start moeten stranden op weerstand. 

De raad is voorstander van dynamiek in het landelijk 

gebied. Risico's moeten in beeld worden gebracht en 

knelpunten opgelost. Initiatieven die bijdragen aan 

de vorming van een duurzame energievoorziening 

verdienen een kans. 





> • Samenstelling raad 2008 

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 ervaring. 
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prof. mr P.C.E. (Peter) van Wijmen, voorzitter 

drs. B.j.M. (Ben) van Essen 

in j.TG.M. (Koos) Kooien 

j . (Jannie) Lamberts 

prof. dr M.J.A. (Marjan) Margadant-van Arcken 

T. (Tracy) Metz 

dr M.C. (Marijke) van Schendelen 

dr ir H.J. (Huib) Siivis 

F. (Frans) Tielrooij 

prof. dr M.J.W. (Mark) van Twist 

drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet 

Tracy Metz heeft om strijdigheid van belangen tussen lidmaatschap van de RLG en onafhankelijkheid als journalist bij 

NRC Handelsblad te voorkomen, per 31-12 2008 afscheid genomen als raadslid. 
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Samenstelling bureau van de raad 2008 

Algemeen secretaris en hoofd van het bureau 

• Ir. H. (Herma) de Wilde (tot 1 oktober 2008) 

• drs. ing. H. (Hans) van der Kooi (vanaf 1 november 2008) 

Projectleiders 

• drs. E.A. (Agneta) Andersson 

• ir. G.(Gert) van der Bijl 

• dr R. (Renze) Brouwer (tot 15 juli 2008) 

• ir A. (Anne) Bruinsma 

• dr B.H. (Bas) van Leeuwen 

• drs. P. (Paul) Levelink 

• ir. CA. (Karin) Olsthoorn 

Communicatie 

• M. (Miep) Eisner 

• Ir J. (Jelle) Maas (tot 1 november 2008) 

• J.l. (jeannette) Seleky 
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Bedrijfsvoering 

• J.N. (Jenny) Dam 

• J.P (Judith) de Jesus 

• S. (Susanne) Scharer (vanaf 1 oktober 2008) 

Vanaf 1 november 2008 is drs. Ing. H. (Hans) van der Kool benoemd tot interim algemeen secretaris en hoofd van het 

bureau van de Raad voor het Landelijk Gebied. In deze functie volgt hij de algemeen secretaris ir. H. (Herma) de Wilde op. 
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RLG 08/07 

Ki G 08/06 

G 08/05 
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Boeren met een Croen Hart 
Advies over de toekomst voor de landbouw in het Groene Hart (april 2009) 

Kleur bekennen 

Advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs en de groene 

arbeidsmarkt (februari 2009) 

ÉCebiedsontwikkeling: het investeren waard 
Advies over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling (november 2008) 

"Ondernemend in groen 
Advies over private betrokkenheid bij het realiseren van groene ambities 

laarverslag 2007 Werkprogramma 2008 (juni 2008) 

Croen opgroeien! 

Advies voor meer samenhang in groen jeugdbeleid (juni 2008) 

pMrgie van eigen bodem 
Advies over regionale kansen voor biomassa (juni 2008) 

Rond de tafel , 
Advies voor en over voedselkwaliteit (mei 2008) 

Verbinden & verknopen 

Advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040 (maart 2008) 

Kaders zo helder als water ' 
Advies over de rijksrol bij de zoetwatervoorziening voor de landbouw in de verziltende' 
Delta (maart 2008) 
r 

llafc,megabedrijf q 

over megabedrijven in de intensieve veehouderij (februari 2008) 

Land use change and the common agricultural policy 
. 2007 (february 2008) 

Advies over de inzet van onteigening voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (januari 2008) 
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De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de regering en de beide Kamers vannSTTciten-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 termijn. Het werkterrein betreft het hele beleidsveld van het 

K; ministerie van Landbouw, 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 Viss^H 
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