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Geachte college, 

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 dit jaar 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 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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