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Datum : 15 december 2011 

Aan : Provinciale Staten van Utrecht 

Van : Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 

  Josefine van der Heijde, secretaris 

 

Tel: 030-2582449 

Onderwerp : Concept Jaarprogramma PCL 2012 

 

 

Geachte Provinciale Staten, 

 

 

Inleiding 

Graag willen wij op 16 januari 2012 in de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water 

(RGW) met u van gedachten wisselen over het concept jaarprogramma van de PCL voor 2012.  

Ter voorbereiding van het jaarprogramma hebben wij een gesprek gevoerd met de afdelingshoofden 

van de Provincie over mogelijke adviesonderwerpen. Daarnaast heeft de PCL zelf geïnventariseerd 

over welke actuele onderwerpen zij wil adviseren. Uit de combinatie van deze inventarisaties is een 

concept jaarprogramma 2012 ontstaan. Wij hebben dit op 15 november 2011 besproken met 

Gedeputeerde Staten en op grond daarvan aangepast. Na het overleg met u in de commissie RGW, 

stellen wij het jaarprogramma in januari 2012 zelf vast. 

 

Concept jaarprogramma PCL 2012 

De PCL heeft mede op basis van de verzoeken vanuit de afdelingen het volgende concept 

jaarprogramma opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben speciaal aandacht gevraagd voor 

ondernemerschap in het landelijk gebied, transformatie van de landbouw, het strategisch 

mobiliteitsplan, de nieuwe omgevingswetgeving, de relatie tussen de innovatieve kenniseconomie en 

duurzame energie en het belang van culturele voorzieningen voor de kenniseconomie.  

Bij alle hieronder genoemde onderwerpen zal de PCL adviseren over een samenhangende en 

duurzame verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, een voorwaardenscheppend ruimtelijk 

ordeningsbeleid en de samenhang met de op handen zijnde nieuwe omgevingswetgeving.  

De tijdsplanning zal in de komende weken gemaakt worden. Aangezien het een ambitieus programma 

is, zal er waarschijnlijk een uitloop plaatsvinden in 2013. 

 

Adviesonderwerpen 2012 

1. Ondernemerschap 

Het stimuleren en benutten van ondernemerschap bij de realisatie van provinciale beleidsdoelen is 

een actueel thema. Dit heeft zowel te maken met de veranderende opvatting over de rol van de 

overheid in de maatschappij (terugtredende overheid, meer benutten initiatieven uit de 

samenleving) als met de grote bezuinigingen op de rijksbijdragen op verschillende 

beleidsterreinen. De PCL wil verkennen waar kansen liggen voor nieuw ondernemerschap, wat 

nodig is van de kant van de overheid om hieraan ruimte te geven en welke kaders de overheid 

daarbij moet stellen. Ook de rol van regelgeving komt hierbij aan de orde. 

Het onderwerp Ondernemerschap heeft betrekking op alle provinciale beleidsterreinen en heeft 

een relatie met alle hieronder genoemde adviesonderwerpen.  
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2. Innovatieve kenniseconomie en duurzame energie 

De provincie Utrecht wil inzetten op een innovatieve kenniseconomie met een focus op life 

sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Het aantrekken en behouden van 

kennisinstellingen en bedrijven op deze terreinen vraagt om een ondersteunend beleid voor de 

ruimtelijke ordening en voor de kwaliteit van de leefomgeving, inclusief culturele voorzieningen.  

Wat betreft de energievoorziening zal in de komende decennia de omslag gemaakt moeten worden 

van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame hernieuwbare energiebronnen en 

stromingsbronnen. In ons advies over het Energievraagstuk uit 2010 hebben wij aangegeven dat 

wij het energievraagstuk beschouwen als een breed maatschappelijk vraagstuk dat ook vraagt om 

een voorwaardenscheppend ruimtelijk ordeningsbeleid. 

In 2012 willen wij advies uitbrengen over het voorwaardenscheppende leefomgevingsbeleid dat 

nodig is om de innovatieve kenniseconomie vorm te geven en om duurzame energie te kunnen 

opwekken en verdelen.  

 

3. Duurzame ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied + discussiebijeenkomst 

Onder de nieuwe Wet Natuur, die in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, 

krijgen de provincies een grotere verantwoordelijkheid voor de natuur. Intussen wordt er ook zeer 

sterk bezuinigd op natuurbeheer. Hoe kan de Provincie met beperkte financiële middelen de 

natuurontwikkeling en het beheer zo goed mogelijk vormgeven? En welke rol kunnen andere 

partijen hierbij spelen?  

Daarnaast moet in het landelijk gebied rekening worden gehouden met een grote dynamiek, mede 

door de komende hervorming van het Europese landbouwbeleid. Er zullen agrarische bedrijven 

stoppen, uitbreiden of veranderen. Deze transformatie van de landbouw zal veel aandacht vragen 

van de provincie. Op welke wijze kan de provincie bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige 

landbouw?  

Ook van andere kanten wordt aanspraak gemaakt op het landelijk gebied: voor recreatie, duurzame 

energie, waterberging en woningbouw. Bij de inrichting van gebieden vraagt bovendien de 

klimaatbestendigheid om aandacht. Op welke wijze kunnen de kwaliteiten van het landelijk gebied 

verder ontwikkeld worden, hoe kan het beheer worden vormgegeven en hoe kan dit alles 

gefinancierd worden? Welke rol kan ondernemerschap hierbij spelen? Over deze samenhangende 

vraagstukken wil de PCL advies uitbrengen. 

 

4. Strategisch mobiliteitsplan 

De Provincie Utrecht is een knooppunt van wegen en spoorwegen en heeft te maken met grote 

doorgaande verkeersstromen. Daarnaast zijn de routes voor langzaam verkeer zowel voor het 

woon-werkverkeer als voor recreatieve doeleinden van groot belang. De Provincie zal in 2012 

haar strategisch mobiliteitsbeleid herijken. De PCL wil hier graag een advies over uitbrengen 

vanuit het oogpunt van leefomgevingskwaliteit.  

 

5. Water en ruimtelijke ordening 

Voor een effectief waterbeleid is de ruimtelijke ordening cruciaal. Door de ruimte goed in te 

richten kan bescherming geboden worden tegen overstromingen en wateroverlast en kunnen 

verdroging en hittestress zoveel mogelijk voorkómen worden.  

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie wordt in 2012 afgerond. Een belangrijke vraag is hoe de 

Provincie op basis van de Structuurvisie ervoor kan zorgen dat het onderwerp water in een vroeg 

stadium wordt betrokken bij alle ruimtelijke plannen.  

De PCL wil advies uitbrengen over de relatie tussen water en ruimtelijke ordening en de rol van de 

Provincie hierbij. De ontwikkelingen in het kader van het Deltaprogramma zullen hierbij 

betrokken worden.  
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6. Provinciale Milieu Verordening 

Op basis van haar adviestaak volgens de Wet Milieubeheer zal de PCL naar verwachting een kort 

advies uitbrengen over de Ontwerp Provinciale Milieu Verordening.  

 

Vooruitblik 2013 

In 2013 willen wij graag adviseren over de consequenties van de nieuwe omgevingswetgeving 

voor de Provincie Utrecht. 

 

 

Graag horen wij uw reactie op dit concept jaarprogramma! 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 

 

                         
 

Drs. A.F. van de Klundert,   Mevr. Drs. J.E.H.. van der Heijde, 

Voorzitter     Secretaris 
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BIJLAGE: Achtergrondinformatie 

 

PCL 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie 

Utrecht, met een wettelijke basis. De PCL heeft als missie om een belangrijke bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van het provinciale beleid voor 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 het 

organiseren van werkconferenties en discussiebijeenkomsten. 

 

De PCL brengt bij voorkeur adviezen uit over: 

- Strategische beleidsonderwerpen 

- Integrale beleidsonderwerpen 

- Onderwerpen in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling 

 

Terugblik PCL 2011 

De PCL heeft in 2011 de werkconferentie “Provincie aan zet: rol en de ruimte” georganiseerd, over de 

rol van de Provincie bij de aanpak van grote ruimtelijke opgaven en de rol van/samenwerking met 

andere partijen. 

De PCL heeft in relatie tot de Structuurvisie een advies uitgebracht over stadlandzones met de titel 

“Stadlandzones: Het is de hoogste tijd voor kwaliteitsbeleid”. Daarnaast heeft de PCL een advies 

uitgebracht over het voorontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie: “Sturen op 

ruimtelijke kwaliteit.” 

Vervolgens heeft de PCL zich beziggehouden met het onderwerp ondernemerschap als instrument bij 

de realisatie van provinciale beleidsdoelen. De PCL heeft hierover op 25 oktober een algemene 

discussiebijeenkomst georganiseerd en op 28 november een tweede bijeenkomst, waarin 

praktijkvoorbeelden van ondernemerschap aan de orde kwamen. De PCL zal hierover begin 2012 

advies uitbrengen. 

Bovendien heeft de PCL in 2011 een werkbezoek gebracht aan de Biogasinstallatie in Spakenburg. 

 

 

 

 


