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Jaarverslag 2007 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bied ik u met genoegen het jaarverslag 2007 en de stand van zaken van het werkprogramma 
2008 aan. De raad kan terugkijken op een druk én succesvol jaar; een groot aantal adviezen die de 
raad in 2006 en 2007 entameerde, bereikten hun afronding. Van alle onderwerpen treft u een 
omschrijving aan. Vermeldenswaardig is dat de raad in 2007 het eerste advies dat door de 
provincies is gevraagd aan de gezamenlijke provincies heeft aangeboden. Dit advies 'Achter open 
deuren' bevat aanbevelingen over gebiedsontwikkeling en de rol van de provincies. Het advies is na 
publicatie uitvoerig besproken met de verschillende provincies. Ook heeft de raad in samenwerking 
met het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad voor Dierenaangelegenheden en het RIVM op 
verzoek van de Tweede Kamer een analyse gemaakt van de gevolgen van de bouw van 
megastallen. Dit advies is in februari 2008 aan de kamer aangeboden. 

Om ontwikkelingen in het landelijk gebied te kunnen beoordelen heeft de raad in het afgelopen jaar 
een afwegingskader van dertien uitgangspunten geformuleerd. De raad gebruikt deze 
uitgangspunten ook bij het opstellen van het werkprogramma. Deze uitgangspunten getiteld 'Kiezen 
voor verbinding' zijn in hun geheel opgenomen in dit verslag. 

Ook heeft de raad in 2007 een uitgebreide reactie op het beleidsprogramma van het nieuwe kabinet 
toegestuurd aan de minister-president. De raad pleit hierin voor meer aandacht voor het landelijk 
gebied, voor de verbinding tussen stad en platteland en voor waarden als voedselzekerheid en -
kwaliteit, gezondheid, natuuren dierenwelzijn. De raad wil hiermee een bijdrage leveren aan het 
debat over de publieke belangen die aan de orde zijn voor stad en platteland in Nederland. 
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In 2007 heeft de raad zijn advies 'Recht op groen' in samenwerking met Kasteel Groeneveld vertaald ë 
naar een familietentoonstelling 'Pluk redt de natuur!'. Deze tentoonstelling moedigt mensen aan tot g 
een grotere betrokkenheid bij hun omgeving. De tentoonstelling (juli 2007 - jun i 2008) is een groot w 
succes gebleken - ruim 60.000 bezoekers - en sterkt de raad in het zoeken naar en gebruik maken ^ 
van verschillende middelen om zijn doelgroepen te bereiken. 
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In november vorig jaar lanceerde de raad, in het verlengde van de twee adviezen over het 
Gemeenschapplijk Landbouwbeleid (GLB), samen met het Europees netwerk van milieu- en 
duurzaamheidsraden (EEAC) de website 'CAP (Common Agricultural Policy) in 27 Member States'. 
Deze website geeft kerngegevens weer over keuzes die de EU lidstaten hebben gemaakt bij de 
uitvoering van het GLB en hoe de lidstaten de rol van het GLB in de toekomst zien. De website wordt 
in heel Europa veelvuldig gebruikt. 

Naast het jaarverslag 2007 treft u ook de stand van zaken aan van het werkprogramma 2008. 
Onderwerpen die veel aandacht kregen en zullen krijgen zijn voedselkwaliteit, biomassa, en jeugd 
en groen. 

De raad is graag bereid een toelichting te geven op zijn adviezen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met het bureau van de raad. Meer informatie over de raad vint u op de website www.rlg.nl. 

Ik hoop dat u dit overzicht van activiteiten van de raad met veel plezier zult lezen. 

Hoogachtend, 

\ 

Prof. Mr. P.C. E. van Wijmen 
Voorzitter 

Mevr. ir. H. de Wilde 
Algemeen Secretaris 
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