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Publicatie Rli Adviezen in beeld

Geachte heer, mevrouw,
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) feliciteert u met uw installatie als
gemeenteraadslid voor de periode 2022 – 2026. Als gemeenteraadslid hebt u de mogelijkheid om de
komende periode te gaan werken aan het vormgeven van uw gemeente. Daarbij krijgt u ook te
maken met ingewikkelde vragen over de leefomgeving, of dat nu gaat om de woningbouwopgave,
duurzaamheidsbeleid of de inrichting van de open ruimte.
Wij grijpen daarom dit belangrijke moment graag aan om onszelf aan u voor te stellen. De Rli is het
strategisch adviescollege voor regering en parlement voor alles dat de leefomgeving aangaat. Veel
van onze adviezen zijn – behalve voor regering en parlement – ook interessant voor uw werk in de
gemeente. Want als het over de leefomgeving van mensen gaat, is het juist vaak de gemeente die
beleid maakt en besluiten neemt. Denk maar aan onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, milieu en
ruimtelijke ordening.
Om u een idee te geven van onze advisering hebben wij tien adviezen uit de afgelopen jaren voor u
samengevat in beeld. U kunt de publicatie raadplegen via Adviezen in beeld. De beelden schetsen op
hoofdlijnen de betreffende problematiek en de oplossingsrichtingen die de Rli heeft aangedragen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de verdere details van de adviesonderwerpen, dan kunt u de
volledige adviezen en achtergronden raadplegen via onze website www.rli.nl.
Met deze tien adviezen in beeld, hopen we u te inspireren voor uw werk in de komende
gemeenteraadsperiode. Mocht u in de toekomst op de hoogte willen blijven van ons werk, dan kunt
u zich abonneren op onze nieuwsbrief via Nieuwsbrief | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
(rli.nl).
In deze publicatie hebben wij de volgende adviezen voor u samengevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nederland natuurinclusief (2022)
Boeren met toekomst (2021)
Geef richting, maak ruimte! (2021)
Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid (2021)
Waterstof: de ontbrekende schakel (2021)
De bodem bereikt?! (2020)
Toegang tot de stad (2020)
Waardevol toerisme (2019)
Warm aanbevolen (2018)
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10.

De stad als gezonde habitat (2018)

We wensen u heel veel succes en wijsheid in uw werk als gemeenteraadslid,

Hoogachtend,
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur,

ir. J.J. de Graeff
voorzitter

dr. R. Hillebrand
algemeen secretaris
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