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Onderwerp : Reactie PCL op verzoeken Commissie RGW op 16 januari 2012  

 

 

Geachte leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water, 

 

1. Inleiding 

In de RGW vergadering van maandag 16 januari 2012 heeft u gereageerd op het concept 

jaarprogramma van de PCL voor 2012. In dit concept jaarprogramma stonden de volgende 

adviesonderwerpen: 

1. Ondernemerschap 

2. Innovatieve kenniseconomie en duurzame energie 

3. Duurzame ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied 

4. Strategisch mobiliteitsplan 

5. Water en Ruimtelijke Ordening 

6. Provinciale Milieu Verordening 

 

Voor 2013 stond het onderwerp Nieuwe Omgevingswetgeving genoemd. 

 

2. Verzoeken uit commissie RGW  

U bracht in de vergadering enkele nieuwe adviesonderwerpen naar voren en gaf aandachtspunten mee 

bij de onderwerpen die al op het programma stonden. Hieronder geven wij uw verzoeken voor nieuwe 

adviesonderwerpen weer: 

 

Nieuw gevraagde adviesonderwerpen voor 2012 

 

Nieuw adviesonderwerp Gevraagd door 

1.Herijking Bodem-, water- en milieubeleid ChristenUnie en D’66 

2.Duurzaamheid Groen Links 

3.Stagnatie betaalbare woningbouw PvdA 

4.Nieuwe omgevingswetgeving PvdA en D’66 

 

 

3. Reactie PCL op deze verzoeken 

 

Adviesonderwerpen 

 

Herijking Bodem-, water- en milieubeleid 

De PCL heeft besloten om dit onderwerp toe te voegen aan het jaarprogramma 2012 en het onderwerp 

Water en Ruimtelijke Ordening hiermee te combineren. Het onderwerp sluit aan bij de wettelijke 

adviestaak van de PCL volgens de Wet Milieubeheer en het is een onderwerp dat nauw samenhangt 

met de kwaliteit van de leefomgeving.  
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Duurzaamheid 

Uit de commissie RGW kwam het verzoek om te adviseren over het onderwerp Duurzaamheid in 

plaats van het onderwerp Duurzame Energie. De PCL onderschrijft het belang van duurzaamheid.  

Voor de PCL is het streven naar een duurzame leefomgeving richtinggevend voor al haar adviezen. De 

PCL kiest er in 2012 voor om bij alle adviesonderwerpen expliciet aandacht te geven aan 

duurzaamheid. 

 

Stagnatie betaalbare woningbouw 

De PCL vindt de stagnatie in de betaalbare woningbouw een serieus maatschappelijk probleem. Er 

zijn raakvlakken met het ruimtelijke ordeningsbeleid, beleid voor binnenstedelijke ontwikkeling, 

energiebeleid en grondbeleid. De PCL kan in 2012 vanwege de volle agenda helaas geen advies over 

dit onderwerp uitbrengen, maar wil er in 2013 (eventueel in combinatie met een ander 

adviesonderwerp) graag over adviseren. 

 

Nieuwe omgevingswetgeving 

De PCL heeft al aangekondigd dat zij in 2013 wil adviseren over de nieuwe omgevingswetgeving. 

Vanuit de commissie RGW kwam het verzoek om dit al in 2012 te doen. De PCL is echter van mening 

dat zij weinig invloed zal kunnen hebben op de ontwikkeling van de nieuwe wet. Wel wil zij graag 

adviseren over de manier waarop de Provincie het best met deze wet kan omgaan. Daarom wil zij het 

advies over deze wet in 2013 uitbrengen. Wel zal zij het feit dat er een nieuwe Omgevingswet komt 

betrekken bij de adviezen in 2012. 

 

Aandachtspunten 

De aandachtspunten die u gegeven heeft bij de adviesonderwerpen Ondernemerschap, Strategisch 

mobiliteitsplan, Duurzame ontwikkeling en beheer landelijk gebied en Innovatieve 

kenniseconomie/duurzame energie vinden wij waardevol en zullen wij waar mogelijk betrekken bij 

onze advisering over deze onderwerpen.   

 

 

4. Jaarprogramma PCL 2012 

 

Ons aangepaste definitieve jaarprogramma 2012 ziet er als volgt uit: 

 

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.  

 

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.  
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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 beleid 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  (inclusief natuur) + 

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. Het openbaar vervoer en de routes voor langzaam verkeer zijn zowel 

voor het woon-werkverkeer als voor sociale en 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. Bodem-, water- en milieubeleid (inclusief Provinciale Milieu Verordening) 

In 2012 voert de Provincie een herijking uit van het Bodem-, Water- en Milieubeleid. Bovendien 

wordt er een nieuwe Provinciale Milieu Verordening vastgesteld. De PCL wil in 2012 adviseren 

over deze met elkaar samenhangende onderwerpen.  

 

Vooruitblik 2013 

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

voor de Provincie Utrecht en over het brede vraagstuk van betaalbare woningbouw. 

 

 

 

 

 

 


