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Onderwerp:  Concept jaarprogramma 2012 PCL 

 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt het conceptjaarprogramma 2012 van de Provinciale Commissie Leefomgeving. Deze 

commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan GS en PS op het brede terrein van de 

leefomgeving. Provinciale Staten heeft de commissie Ruimte, Water en Groen aangewezen als de 

contactcommissie voor de PCL. Dit betekent dat jaarlijks de Staten via de commissie Ruimte, Groen 

en Water in staat gesteld worden om te reageren op het conceptjaarprogramma van de PCL. Op deze 

manier kunnen de Staten hun wensen en opmerkingen kenbaar maken. De PCL is zelf 

verantwoordelijk voor de vaststelling van haar jaarprogramma. Een zelfde uitwisseling over het 

conceptprogramma vindt ook met GS plaats en heeft voor dit conceptjaarprogramma inmiddels ook 

plaats gevonden.. 

 

De werkwijze is zo dat de RGW-commissieleden van een fractie er zelf  zorg voor dragen dat hun 

inbreng afgestemd is met hun fractieleden uit andere commissies. Het gaat hierbij met name om de 

commissies MME en WMC, omdat daar ook leefomgevingonderwerpen in aan de orde zijn. 

 

Voor het conceptjaarprogramma 2012 van de PCL vindt de integrale oriënterende bespreking plaats in 

commissie RGW van 16 januari 2012. Voor de jaarwisseling was het niet mogelijk dit te organiseren, 

omdat de laatste RGW-vergadering dit keer vroeg was, namelijk 21 november 2011. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na oriënterende bespreking in commissie RGW van 16 januari 2012 stelt de PCL haar definitieve 

jaarprogramma vast. Dit doet zij ter kennisname toekomen aan Provinciale Staten. De door het jaar 

heen verschijnende adviezen worden altijd in de betreffende vakcommissie ter oriënterende 

bespreking geagendeerd. Daarbij kan de PCL haar advies kort toelichten. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wat vindt uw fractie (inbegrepen de opvatting van de leden in de andere commissies dan RGW) van 

het conceptjaarprogramma 2012 van de Provinciale Commissie Leefomgeving? Heeft u eventueel 

suggesties en/of voorstellen voor wijziging? 
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