
Memorandum 2010RGW17 
 

Datum : 8 januari 2010 

Aan : Leden van Provinciale Staten 

Van : Mevr. J.E.H. van der Heijde, secretaris  
 Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 

Tel.: 030-2582449 

Onderwerp : Overleg over jaarprogramma PCL 2010 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Op maandag 18 januari om 16.00 uur wil een afvaardiging van de PCL graag van gedachten 
wisselen met de commissie RGW over: 

1. De adviezen die de PCL in 2009 heeft uitgebracht 
2. Het concept jaarprogramma PCL 2010.  

 
Ad. 1. De adviezen van 2009 
In 2009 heeft de PCL geadviseerd over de volgende onderwerpen: 
- Provinciaal Waterplan 
- Utrecht 2040 
- Bodemvisie 
- Vergunning voor Grondwateronttrekking door PGGM te Zeist (verplichte advisering) 
- Vergunning voor Grondwateronttrekking door Nieuw Hoog Catharijne te Utrecht (verplichte 

advisering) 
Deze adviezen zijn aan u toegezonden en zijn ook te vinden op de webpagina van de PCL op de 
provinciale website (onder het kopje bestuur, subkopje bestuurlijke samenwerking).  
Op dit moment werkt de PCL aan adviezen over de integrale herziening van de Structuurvisie en 
over Duurzame Landbouw en Milieu.  
� Graag horen wij van u hoe u de PCL adviezen van 2009 heeft ervaren. 
 
Ad. 2. Concept Jaarprogramma 2010  
De PCL wil in 2010 graag nog meer strategisch en vernieuwend gaan adviseren en minder 
reageren op beleidsnota’s. Op basis van discussie in de PCL zelf en overleg met de hoofden van de 
provinciale beleidsafdelingen is een concept jaarprogramma opgesteld (zie bijlage). De PCL kiest 
in het concept jaarprogramma voor enkele strategische adviesthema’s, waar meer specifieke 
beleidsonderwerpen onder gebundeld worden. Het concept jaarprogramma wordt besproken met 
GS en PS en op basis hiervan eventueel aangevuld of gewijzigd. Er zal nog een planning worden 
toegevoegd. De PCL zal het jaarprogramma na deze besprekingen zelf vaststellen. Ook heeft de 
PCL het voornemen om in 2010 een werkconferentie over een actueel thema te organiseren.  
� Graag horen wij van u of u zich kunt vinden in de voorgestelde adviesthema’s en of u wensen 

heeft met betrekking tot het thema voor de werkconferentie.  
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inbreng, 
 
Mevr. Drs. J.E.H. van der Heijde, secretaris PCL 


