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Aan
Van

de minister voor VRO 
directie Ruimtelijk Beleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Geadviseerd besluit
Ondertekenen van de Kamerbrief.

Ondertekening kabinetsreactie NOVI-monitor (PBL) + 
advies 'Geef richting, maak ruimte!' (Rli)

Aanleiding
Ondertekening van de Kamerbrief met de kabinetsreactie op de NOVI-monitor 
(PBL) en het advies 'Geef richting, maak ruimte!' (Rli).

TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar
Ja
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• De Kamerbrief is in de RFL en MR zonder wijzigingen geaccordeerd.
• Het PBL laat in de monitor zien dat de omgevingskwaliteit in Nederland 

ernstig onder druk staat, ondanks beleidsinspanningen van de afgelopen 
jaren. Het betreft onder meer grootschalige gezondheidseffecten van 
blootstelling aan geluid en luchtverontreiniging, matig tot slechte ecologische 
waterkwaliteit, verontreinigingen in het grondwater en gebrek aan kwaliteit en 
kwantiteit van natuur in Nederland.

• De kabinetsreactie geeft voor de belangrijkste punten aan welk beleid al loopt 
en in ontwikkeling is, veelal aangescherpt in het coalitieakkoord. Op veel 
punten is al verbetering opgetreden in beleid en/of in de feitelijke situatie, 
sinds de metingen waarop het PBL zich baseert.

• De Rli beveelt versterking aan van: sturing en regie in het nationaal ruimtelijk 
beleid, het middenbestuur, decentrale uitvoeringskracht en de rol van de 
burger; en vraagt aandacht voor het benutten van eikaars kwaliteiten.

• Veel van de aanbevelingen zijn overgenomen in de ruimtelijke ordeningsbrief 
(mei 2022) en uitgewerkt in onder meer brieven over de programma's NOVEX 
en Mooi Nederland, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), Water 
en bodem sturend, en het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving.

• Voorliggende brief koppelt het aangekondigde beleid uit die brieven aan de 
bevindingen van het PBL en aanbevelingen van de Rli en geeft een integrale 
reactie op de adviezen.

• De kabinetsreactie is tot stand gekomen met veel interdepartementale 
inbreng en via uitgebreid (inter-)departementaal overleg in het Kennis- en 
Innovatie Programma-NOVI en het Interdepartementaal Overleg 
Leefomgeving.

• De monitor heeft in de beleidscyclus van de NOVI een belangrijke rol bij het in 
beeld brengen van het nationale doelbereik. De aanbevelingen uit het Rli- 
advies hebben bijgedragen aan de RO-brief. Door producten als de monitor, 
en het rapport van de Rli worden we in staat gesteld het beleid bij te sturen.
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Kamerbrief kabinetsreactie 
monitor NOVI (PBL) + 'Geef 
richting, maak ruimte!' (Rli)

Onze referentie
2023-0000161301

Het is goed de monitor en het advies op hun bijdrage aan de beleidscyclus te 
waarderen.
Het is onderwerp van gesprek of en hoe in te zetten op het meenemen van de 
aangescherpte doelen die voortkomen uit de programma's achter de 
uitvoeringsagenda NOVI en de RO-brief bij de volgende monitor bij de 
aangescherpte NOVI in 2024.

Datum
16 maart 2023


