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Beslisnota aanbieding Rli werkprogramma 2023-2024 

Aanleiding 
 De Rli stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de

minister van IenW, mede namens de bewindspersonen van EZK, LNV en
BZK. De adviesthema’s zijn in goed overleg met de betrokken
departementen op ambtelijk niveau afgestemd.

 De Rli verzoekt u (minister) om het werkprogramma (bijlage 1) formeel
vast te stellen en het werkprogramma aan het parlement te sturen.

 Bijgevoegd twee aanbiedingsbrieven aan de EK en TK (bijlage 2 en 3)
die u dient te ondertekenen.

 Het werkprogramma ligt parallel ter akkoord voor aan de bewindslieden
van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van IenW.

Geadviseerd besluit 
 Minister: U wordt geadviseerd om in te stemmen met het

werkprogramma Rli 2022-2023 en de brieven aan EK en TK te
ondertekenen, mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en
de staatssecretaris van IenW. Met verzending wordt gewacht op akkoord
van de andere bewindslieden.

 Staatssecretaris: u wordt geadviseerd in te stemmen met het
werkprogramma Rli 2023-2024

Argumentatie 
 Het werkprogramma bevat voor IenW relevante en actuele adviesvragen,

rondom thema’s zoals circulaire economie, klimaatadaptatie, milieu en
brede welvaart.

 U hebt beiden in een kennismakingsgesprek met de Rli kennisgenomen
van de voorgestelde adviesvragen en stond daar positief tegenover.

Kernpunten 
• De thematiek van het werkprogramma Rli 2022-2023 is eerder met u 

besproken tijdens het kennismakingsgesprek met de vz Rli in juni 2022 
(zie toelichting).

• De Rli merkt op dat het rijksbeleid voor de grote opgaven in de fysieke 
leefomgeving op dit moment veel sneller verandert dan in de afgelopen 
jaren. Daarom zal de Rli bij de start van elk nieuw adviestraject de vraag 
stellen waar en hoe hun advisering de meeste toegevoegde waarde
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leveren. Dit kan leiden tot wijziging van de programmering. Hierover 
wordt tijdig met alle betrokken departementen gecommuniceerd.  

Afstemming 
 Parralel aan deze nota wordt akkoord gevraagd voor medeondertekening

aan de bewindspersonen van BZK, EZK en LNV. Met verzending van de 
brieven naar EK en TK wordt gewacht tot akkoord van de andere 
bewindspersonen.  

 In goed overleg met de Rli is afgesproken om het Rli werkprogramma
2023-2024 in december aan de kamers aan te bieden en openbaar te
maken.

Toelichting 
 De thema’s voor 2023-2024 zijn (verdere toelichting in bijlage 1):

o Van wegwerpeconomie naar duurzame producten;
o Ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie op de lange termijn;
o De juridificering van het maatschappelijk debat over

duurzaamheid en milieu;
o Duurzaam bouwen;
o Brede welvaart in de praktijk van het omgevingsbeleid.


