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1. Inleiding 
 

1.1.  De PCL 
De PCL adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op integrale wijze over het beleid 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. De commissie is ontstaan door samenvoeging van drie 
commissies: de Provinciale Commissie Milieu en Water (PCMW), de Provinciale Commissie 
Landelijk Gebied (PCLG) en de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Achtergrond van 
deze samenvoeging was de wens van de provincie om te komen tot een meer onafhankelijke, 
strategische en integrale advisering. Op 31 maart 2009 is de PCL geïnstalleerd door de 
Commissaris van de Koningin. 
 

1.2.  Adviesfunctie 
In het instellingsbesluit is de volgende omschrijving van de adviesfunctie opgenomen: 
 
Inhoudelijk 
De commissie wordt vooraf gehoord door gedeputeerde staten en provinciale staten over 
beleidsmaatregelen en beleidsplannen die van betekenis zijn voor het provinciale beleid voor de 
leefomgevingskwaliteit, waaronder: 

- het provinciale milieubeleid 
- het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid 
- aangelegenheden betreffende de drink- en industriewatervoorziening 
- het provinciale duurzaamheidsbeleid 
- de integratie van het brede strategische beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

groen, water en milieu, waaronder begrepen natuur, landbouw, landschap, 
openluchtrecreatie en de leefbaarheid van het landelijk gebied. 

- de doorwerking van het brede strategische beleid, als bedoeld in het voorgaande punt, in 
andere beleidsvelden en omgekeerd. 

 
Moment van advisering 
Gedeputeerde staten en provinciale staten stellen de commissie in de gelegenheid in een zo vroeg 
mogelijk stadium van de voorbereiding van bedoelde maatregelen en plannen mee te denken, met 
ideeën te komen, alternatieven aan te dragen en, desgewenst, daarover meerdere adviezen uit te 
brengen. 
 
Gevraagde en ongevraagde advisering 
De commissie is bevoegd gedeputeerde staten en provinciale staten gevraagd en ongevraagd te 
adviseren. 
 
Spanningsveld bij keuze van adviesonderwerpen 
De taakomschrijving in het Instellingsbesluit leidt tot een zeker spanningsveld bij de keuze van 
adviesonderwerpen. Enerzijds is het streven dat de PCL strategisch, integraal en op hoofdlijnen 



12-1-2010 4

gaat adviseren. Anderzijds heeft de PCL ook de sectorale wettelijke adviestaken uit de Wet 
Milieubeheer en de Wet Ruimtelijke Ordening. 
 

1.3  Samenstelling PCL en secretariaat 
De commissie bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. Zij hebben zitting op basis van hun 
deskundigheid op het werkterrein van de commissie.  
Het secretariaat maakt om praktische redenen deel uit van de provinciale organisatie. Vanwege de 
onafhankelijkheid heeft de provincie ervoor gekozen om het secretariaat onderdeel te laten zijn 
van de afdeling Bestuur en Juridische Zaken en niet van een vakafdeling die zich in de eerste 
plaats met de leefomgeving bezighoudt. Het secretariaat bestaat uit een secretaris en een 
ondersteunend secretaris. Zie bijlage 1 voor de namen van de voorzitter, de leden en het 
secretariaat. 
 

1.4.  Missie en taakopvatting 
De PCL heeft als missie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het 
provinciale beleid met betrekking tot de leefomgeving. Zij doet dit door in adviezen haar visie te 
geven op zowel inhoudelijke vraagstukken als op processen, door onderbelichte punten naar 
voren te halen, kansen en bedreigingen te signaleren en door verbanden te leggen tussen 
verschillende thema’s (bevorderen integraliteit). Daarnaast stimuleert de PCL ook de inhoudelijke 
discussie door minimaal één keer per jaar een werkconferentie te organiseren.   
 

1.5.  Vergaderfrequentie 
De PCL komt maandelijks bijeen (zie bijlage 2 voor het vergaderschema). Grotere 
adviesonderwerpen worden voorbesproken in ad hoc werkgroepen. 
 

1.6  Terugblik 2009 
 
Uitgebrachte adviezen 
In 2009 zijn de adviesonderwerpen geïnventariseerd via de beleidsafdelingen. Bij de behandeling van 
een adviesonderwerp in de PCL vergadering heeft de betrokken projectleider/beleidsmedewerker een 
toelichting gehouden en vragen vanuit de PCL beantwoord. In sommige gevallen is het advies 
voorbereid door een werkgroep binnen de PCL en vervolgens besproken en vastgesteld in de plenaire 
vergadering. 
 
De volgende vijf gevraagde adviezen zijn uitgebracht: 

- Ontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015 
- Strategie Utrecht 2040 
- Concept Bodemvisie 
- Vergunning voor de grondwateronttrekking ten behoeve van een KWO systeem in de 

bodem bij het kantoorgebouw van PGGM in Zeist 
- Vergunning voor de grondwateronttrekking ten behoeve van een KWO systeem in de 

bodem bij Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht  
De laatste twee adviezen over grondwateronttrekkingen waren een verplichting op basis van de 
Grondwaterwet. Met de nieuwe Waterwet vervalt deze verplichte advisering door de PCL.  
 
De volgende twee onderwerpen zijn nog in behandeling en daar zal in 2010 een advies over worden 
uitgebracht: 

- Structuurvisie in ontwikkeling 
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- Programma Duurzame Landbouw en Milieu. 
 

2. Werkwijze PCL 2010 
De adviezen en de werkwijze van de PCL zijn eind 2009 kort geëvalueerd binnen de PCL zelf, met de 
eerstverantwoordelijke gedeputeerde de heer R.W. Krol. (namens GS) en in enkele gesprekken met 
sleutelfiguren binnen de provinciale organisatie. De PCL heeft mede op basis hiervan voor 2010 de 
volgende werkwijze voor ogen: 
- Inspirerende, strategische en vernieuwende adviezen ontwikkelen 
- Kritisch bekijken welke onderwerpen wel en welke niet geschikt zijn om over te adviseren 
- Minstens twee vergaderingen op een buitenlocatie houden, eventueel gecombineerd met een 

werkbezoek 
- De adviezen voorbereiden in werkgroepverband 
- Eén werkconferentie organiseren over een actueel thema 
- De externe communicatie verder ontwikkelen 
 

3. Adviesonderwerpen 2010 
 

Duurzaamheid is het leidende thema voor het beleid van de provincie en voor het advieswerk van de 
PCL. De strategische visie Utrecht 2040 heeft duurzaamheid dan ook als centraal onderwerp. De PCL 
heeft in 2009 een eerste advies uitgebracht over Utrecht 2040 en zal in 2010 een tweede advies 
hierover uitbrengen.   
Eind 2009 is de PCL in het verlengde hiervan van start gegaan met het advies over de herziening van 
de provinciale ruimtelijke structuurvisie. De provincie heeft de PCL hierover twee vragen gesteld: 

a. Wat zijn de belangrijkste thema’s/dilemma’s die centraal moeten staan in de herziene 
provinciale ruimtelijke structuurvisie? 

b. Wat is de mening van de PCL over deze dilemma’s/onderwerpen en welke rol moet de 
provincie daarbij vervullen? 

 
De PCL heeft in december 2009 gesproken over de eerste vraag: de belangrijkste thema’s voor de 
structuurvisie en hierover een advies opgesteld. Hierin heeft de PCL de drie belangrijkste thema’s 
beschreven. Dit zijn Transformatie van gebieden, Transitie van hulpbronnen en Duurzaam Transport. 
Vervolgens heeft de PCL besloten om deze drie brede inhoudelijke thema’s als een kapstok te 
gebruiken voor het jaarprogramma 2010. Meer specifieke inhoudelijke adviesonderwerpen wil zij 
hieronder scharen. Een vierde adviesthema is de rol van de provincie met betrekking tot deze thema’s.  
Het jaarprogramma 2010 van de PCL ziet er door deze aanpak als volgt uit: 
 

Adviesthema 1: Duurzaamheid als centraal thema/Utrecht 2040 
- Wat betekent het duurzaamheidsbeleid voor de ruimtelijke inrichting? 
- Evenwichtige ontwikkeling of groei? 

 
Adviesthema 2: Transformatie van gebieden 

- Binnenstedelijk bouwen 
- Verbeteren bestaande woningvoorraad 
- Duurzaam woon- en leefmilieu 
- Relatie fysieke leefomgeving en maatschappelijk domein (welzijn, cultuurhistorie, 

recreatie, sport etc) 
- Herstructurering bedrijfsterreinen 
- Menging van wonen en werken 
- Stadsrandzones 
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- A12 zone 
- Duurzame Landbouw en Milieu 
- Inrichting landelijk gebied 
- Nationale Landschappen 
- Agenda Vitaal Platteland 
- Met ruimtelijke inrichting inspelen op klimaatverandering 

 
Adviesthema 3: Transitie van hulpbronnen 

- Nieuwe energievormen en ruimtelijke inpassing hiervan 
 

Adviesthema 4: Duurzaam transport 
- Relatie tussen verstedelijking en mobiliteit 
- Ruimtelijke inpassing van verkeersstromen 
- Gedragsbeïnvloeding reiziger 

 
Adviesthema 5: Rol van de provincie bij bovenstaande thema’s 

- Verschuiving rol provincie van initiatiefnemer en financier naar partner in netwerk 
- Op welke terreinen heeft beleidsinterventie door de provincie meerwaarde? 
- Met welke beleidsinterventies en instrumenten kan de provincie effectief sturen (beleid, 

subsidies, regelgeving, overleg, kennisontwikkeling)?  
- Rol provincie in gebiedsontwikkeling 
- Kerntakendiscussie 

 

Planning 
 
P.M. 
 

4. Overige activiteiten 
 

De PCL voert jaarlijks overleg met gedeputeerde staten en provinciale staten over het 
jaarprogramma. Daarnaast legt de PCL ieder jaar één of meer werkbezoeken af.  
Ook zal de commissie in 2010 een werkconferentie organiseren over één van de hierboven 
genoemde adviesonderwerpen. 
Voor de externe communicatie onderhoudt de PCL een webpagina op de provinciale website. 
Hierop plaatst zij onder meer het vergaderschema, de agenda’s van plenaire vergaderingen en de 
adviezen. 
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Bijlage 1 
 
Samenstelling PCL 
De PCL is actief sinds 31 maart 2009. 
 
Naam      Kring 
 
Leden 
Prof. O. Atzema     Universitaire kring 
Dhr. Dr. L. van Bree     Ruimtelijke Ordening, Milieu, Natuur 
Dhr. drs. H.J. Docter     Bedrijfsleven/Economische ontwikkelingen 
Dhr. J.A.G.W. Droogers    Recreatie organisaties 
Dhr.Ir. J.A.C. Hogenboom    Milieu en natuurbeschermingsorganisaties 
Dhr. A.F.M. Krijger     Utrechtse gemeenten 
Dhr. Ir. K.L. Hansma     Milieu/Ruimtelijke Ordening/Rijksoverheid 
Dhr. P.J.M. Poelmann     Waterbeheerders 
Dhr. H. Veldhuizen    Landbouworganisaties 
 
De leden zijn benoemd vanwege hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie.  
 
Voorzitter 
Drs. A.F. van de Klundert     Ruimtelijke Ordening, Milieu, Natuur 
 
Secretariaat 
Secretaris: Mw. Drs. J.E.H. van der Heijde ,  Provincie Utrecht, afd. Bestuur en Juridische Zaken 
(BJZ) 
Ondersteunend Secretaris: Mw. S. Massier,  Provincie Utrecht, afd. Bestuur en Juridische Zaken 
(BJZ) 
 

Adressering 
 
PCL 
p.a. Provinciehuis Utrecht, kamer D2.32 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
Telefoon: 030-2582449 
Fax: 030-2582098 
e-mail: pcl@provincie-utrecht.nl
internet: www.provincie-utrecht.nl 
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Bijlage 2 
 
Vergaderdata 2010 (De vergaderingen zijn openbaar, bezoekers zijn welkom om te komen luisteren).    
 

Dag  Datum    Tijdstip 
 
Dinsdag 5 januari 2010   14.00 - 16.00 uur    
Dinsdag 2 februari 2010   17.00-19.00 uur 
Dinsdag 16 maart 2010   17.00-19.00 uur  
Dinsdag 27 april 2010   17.00-19.00 uur 
Maandag 31 mei 2010   17.00-19.00 uur 
Dinsdag 29 juni 2010   17.00-19.00 uur 
Dinsdag 3 augustus 2010  17.00-19.00 uur 
Dinsdag 7 september 2010  17.00-19.00 uur 
Dinsdag 12 oktober 2010  17.00-19.00 uur 
Maandag 22 november 2010  17.00-19.00 uur 
Dinsdag 21 december 2010  17.00-19.00 uur 
 


