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©eeehte heer, rrmvraMw,

Hierbij bied ik u met genoegen het jaarverslag 2006 en voortgang van het werkprogramma 2007
aan.

De raad startte in 2006 in een grotendeels vernieuwde bezetting met een ambitieus
werkprogramma. Aandachtspunten voor de raad vormden in eerste instantie de kennismaking met
het werkveld, invulling geven aan strategische advisering; het formuleren van een kader van
uitgangspunten waaraan de toekomstige adviezen getoetst worden en het opstellen van het
werkprogramma. Adviezen die de raad in 2006 gestart zijn, bereiken nu hun afronding en de raad
kan terugkijken op een druk én een succesvol jaar.

Doorwerking van de adviezen is een essentieel punt. De raad heeft er voor gekozen om zijn advies
over recht op groen blijvend onder de aandacht te houden van bestuurders en burgers. Naast een
gespreksronde met maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies en kenniscentra, die de
raad in 2006 heeft gehouden om de urgentie van groen nogmaals te onderstrepen, wordt dit advies
toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. Samen met Kasteel Groeneveld heeft de raad dit
advies vertaald naar een familietentoonstelling. Deze tentoonstelling 'Pluk! redt de natuur' moedigt
mensen aan tot een grotere betrokkenheid bij hun omgeving en wijst op de rol die mensen zelf
kunnen vervullen om hun buurt groen en leefbaar te maken.

De kwaliteit van het landelijk gebied is en blijft voor de raad belangrijk. Met de fotoserie 'Nederland
op de schop' wil de raad laten zien dat ons landschap onder invloed van allerlei ontwikkelingen
snel en ingrijpend veranderd, met niet altijd evenveel aandacht voor kwaliteit. De fotoserie wordt
momenteel tentoongesteld op Kasteel Groeneveld. De vormgeving van dit jaarverslag is gebaseerd
op deze fotoserie.

De raad legt zijn boodschap meer en meer in andere vormen neer dan alleen in boek of brief.
Naast tentoonstelling en fotoserie maakt de raad ook gebruik van film/dvd, essayronde of
discussiebijeenkomsten bijvoorbeeld als start-up van adviestrajecten om vele actoren op voorhand
te betrekken of als bouwstenen om tot advies te komen.
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Naast het jaarverslag 2006 treft u ook de voortgang aan van het werkprogramma 2007.
Onderwerpen die momenteel veel aandacht krijgen zijn voedselkwaliteit, biomassa,
zoet/zoutovergangen, jeugd en groen. Vermeldenswaardig is ook dat in juli 2007 het eerste advies
van de RLG aan de gezamenlijke provincies is aangeboden. Dit advies 'Achter open deuren' gaat
over gebiedsontwikkeling en rol van de provincies.

Graag attendeer ik u op de verhuizing van het kantoor van de Raad voor het Landelijk Gebied. Per
1 september 2007 vestigt de raad zich in Utrecht, Catharijnesingel 54-55.

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

Hoogachtend,

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