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Beste leden,
De lezing van maart 2013 is de 259ste HGVU lezing en is getiteld

Werken aan ‘de techniek van het verbinden’ met het College van
Rijksadviseurs
In september 2012 is alweer het derde opeenvolgende College van Rijksadviseurs aangesteld. Het
College van Rijksadviseurs (CRA) heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie te adviseren
over ruimtelijke ontwerpvraagstukken en over het relevante rijksbeleid aan het kabinet. Onlangs
heeft het huidige CRA de agenda ‘De techniek van het verbinden’ voor de periode 20122016 gelanceerd. Voor deze titel is gekozen, omdat naar het inzicht van het CRA deze tijd met haar
sterk toenemende ruimtelijke en professionele fragmentatie vraagt om een verbindende houding.
Met name de verbindende kwaliteit van het ontwerp kan daarbij een krachtige rol vervullen.
In de maartlezing vertelt Rienke Groot over haar werk als rechterhand van de Rijksadviseur
landschap (Eric Luiten). In deze lezing zal zij het werkprogramma van het huidige CRA toelichten,
en een blik geven achter de schermen van het CRA. Wat houdt het in: werken met en voor het
CRA? Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:
- De samenstelling en verschillen tussen de opeenvolgende Colleges. Met misschien wel als
grootste verandering het ontbreken van een Rijksadviseur voor het Cultureel erfgoed in het huidige
College. Hoe wordt dit opgevangen?
- Veranderingen in politieke en bestuurlijke context. De taakopvatting van het Rijk is drastisch
veranderd de afgelopen jaren (decentralisatie). Wat adviseert een CRA nu nog wanneer landschap
en ruimtelijke ordening niet meer 'des rijks' is?
- Wat is positie van ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke kwaliteit bij het Rijk in een periode waarin
decentralisatie en bezuinigingen de boventoon voeren.
- Ter illustratie een overview van type werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar, uiteenlopend van
concrete adviesvragen tot abstractere beleidstrajecten. Een voorbeeld daarvan is het Stallenproject
in het Groene Hart (2008), waarin op zoek gegaan werd naar een mooie en innovatieve varkensstal.

Varkensstal uit het onderzoek ‘Mooie en Innovatieve Varkensstal’. Bron:http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

Rienke Groot is al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent
Rijksadviseur Landschap. Ze is landschapsarchitect met veel cultuurhistorische kennis wat zij o.a.
heeft laten zien in haar werk voor het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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