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Geachte raadsgriffier, 

Hierbij ontvangt u het advies 'Maak ruimte voor vernieuwing'. De Raad voor het Landelijk 
Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad brachten dit gezamenlijk 
advies over bezuiniging als kans voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving in 
juli 20-10 uit in het kader van de kabinetsformatie. 

Bezuinigen is nog steeds actueel. Met dit advies willen de drie raden bijdragen aan 
besluitvorming over bezuinigingen. De noodzaak tot bezuiniging kan benut worden als een kans 
voor de ontwikkeling naar een duurzame samenleving en een concurrerende economie. De 
raden concluderen dat in het fysieke domein het halen van bezuinigingsdoelen heel goed 
gecombineerd kan worden met een aantal noodzakelijke beleidshervormingen. Het advies bevat 
voorstellen voor hervormingen op het gebied van integraal ruimtelijk beleid, wonen, 
bereikbaarheid, natuur, duurzame energie en water. 

De overheidsfinanciën zijn echter niet de enige bedreiging van de houdbaarheid van het 
overheidsbeleid en voor het behoud van onze welvaart. Het is net zo noodzakelijk om 
structurele oplossingen te vinden voor de toenemende schaarste aan energie en grondstoffen, 
voor de effecten van klimaatverandering en voor de afnemende waterveiligheid. Bovendien 
staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk en stagneert de woningmarkt. Ook deze 
ontwikkelingen vormen een ernstig risico voor onze welvaart. 

Steeds meer mensen raken overtuigd van de noodzaak van de transformatie naar een 
duurzame samenleving en komen in beweging. De raden adviseren de overheid daarbij krachtig 
aan te sluiten, ook bij het nemen van bezuinigingsmaatregelen in het kader van het 
regeerakkoord. 

Eind november 2010 organiseerden de raden een tweedaagse'conferentie voor de jongste 
gemeenteraadsleden. Transities op het vlak van duurzame energie, mobiliteit, 
waterveiligheid, woningmarkt en natuur zijn pas effectief op de lange termijn. Reden voor 
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de raden om in discussie te gaan met de bestuurders van de toekomst. De visie van de 
jonge generatie zal als aanvulling op het advies 'Maak ruimte voor vernieuwing' begin 2011 
aan het kabinet worden aangeboden. 

de heer mr. G.J. Jansen, 
voorzitter Raad VenW 

de heer A.J.A.M. Vermeer, 
voorzitter RLG 

de heer mr. H.M. Meijdam, 
voorzitter VROM-raad 

de heer dr. R. Hillebrand, 
algemeen secretaris 


