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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) heeft in 2014 op eigen initiatief een evaluatie van haar 
functioneren laten uitvoeren door de B&A Groep (zie bijlage 4, u heeft deze inmiddels ook rechtstreeks van de 
PCL ontvangen). De aanleiding hiervoor was het vijfjarig bestaan van de commissie en de gedachte dat de PCL 
misschien nog beter zou kunnen presteren als zij meer zou loskomen van maatschappelijke 
belangenorganisaties. In de evaluatie is onder meer geconcludeerd dat de PCL bestaansrecht heeft en dat het 
onafhankelijk adviesorgaan toegevoegde waarde heeft, maar dat steun hiervoor alleen blijft bestaan als de PCL 
zichzelf aanpast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden en de veranderende adviesbehoeften 
van de provincie. De evaluatie geeft een aantal punten waarop verandering nodig is: samenstelling PCL, scherpte 
adviezen, communicatie en relatie tussen PCL en Provincie. 
De PCL onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het evaluatierapport en wil de commissie vernieuwen. 
Hiervoor heeft zij een Plan van Aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven welke voorstellen de PCL nodig acht 
(zie bijlage 3). De PCL geeft aan dat er ook bij de provinciale ondersteuning maatregelen nodig zijn.  
 
Het Plan van Aanpak van de PCL is op 3 maart 2015 aan ons aangeboden. Wij hebben daarbij aangegeven dat 
wij op korte termijn een reactie zullen opstellen, mede gezien de wervingstermijn van nieuwe leden voor de 
commissie. Onze reactie is verwoord in de notitie Procesaanpak (bijlage 1). Wij hebben op 21 april met 
bijgevoegde brief aan de PCL (bijlage 2) gemeld dat wij de hoofdlijnen uit de evaluatie en van hun Plan van 
Aanpak (met de daarin voorgestelde veranderingen) onderschrijven.  
 
Voorgeschiedenis 
De PCL is ingesteld door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en op 31 maart 2009 geïnstalleerd door de 
Commissaris van de Koningin. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet 
milieubeheer. 
De PCL heeft een structureel werkbudget van € 15.000 en 0.5 fte ondersteuning binnen de provinciale formatie.   
 
Essentie / samenvatting: 
In de notitie Procesaanpak geven wij per voorstel van de PCL een reactie, waarbij tevens per reactie een 
procesvoorstel wordt gedaan. Op een aantal punten wordt voorgesteld (gedeeltelijk) af te wijken van het PCL-
voorstel. De belangrijkste voorstellen met daarbij onze reactie zijn in het kort:  
1. PCL-voorstellen over de samenstelling van de commissie: uiterlijk 1 juli nieuwe PCL-leden benoemen waarbij 

maximaal 4 leden herbenoemd kunnen worden. De nieuwe PCL is een mix van leden met wetenschappelijke 
achtergrond en leden met praktijk ervaring en gevarieerd in leeftijd, sekse en competenties. 



 

  

 

Reactie: inzetten op benoeming door uw Staten op 21 september (dit is nodig voor een zorgvuldige 
procedure); voorstander van volledige vernieuwing van de PCL leden met daarbij het voorstel om de 
aanstelling van de huidige voorzitter te verlengen tot 31 december 2015. Ingestemd wordt met het voorstel 
voor een mix van leden met de kanttekening dat de kwaliteit van de leden voorop dient te staan.  

2. PCL-voorstellen over haar eigen advisering: De provincie geeft duidelijk richting de PCL aan waar haar 
behoefte ligt, de advisering wordt scherper en meer gericht op praktische toepasbaarheid, de typering van 
het advies (kaderstellend, agenderend of debat) wordt van tevoren nadrukkelijker gecommuniceerd. 
Reactie: Instemming met het voorgestelde, waarbij opgemerkt wordt dat de adviesbehoeften van 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kunnen verschillen. Tevens wordt opgemerkt dat er behoefte is 
ontstaan aan reflecties die aansluiten bij de (politieke) actualiteit. Deze behoefte zal naar verwachting 
toenemen. Wij achten het van belang dat hierop in het jaarprogramma op wordt ingespeeld.  

3. PCL-voorstellen ten aanzien van communicatie: naast het uitbrengen van adviezen ook meer 

contactmomenten creëren (lunchbijeenkomsten, kleinere discussiebijeenkomsten etc.). 
Reactie: verzoek om hierbij wederzijdse afstemming en zo mogelijk samenwerking te zoeken met de 
onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit  en vergelijkbare door de provincie georganiseerde 
bijeenkomsten rond ruimtelijke kwaliteit, waarbij bij de laatste de onafhankelijke positie van de PCL wel een 
aandachtspunt is.  

4. PCL-voorstellen ten aanzien van de relatie PCL-provincie: werkafspraken maken met de provincie over 
totstandkoming van het jaarprogramma, aanleveren adviezen, reactie op adviezen en ambtelijk 
aanspreekpunt. 
Reactie: instemming met het voorgestelde, waarbij de werkafspraken worden gemaakt met een vast 
ambtelijk aanspreekpunt in de beleidsafdeling voor de PCL; 

5. PCL-voorstellen ten aanzien van de ondersteuning PCL: om de vernieuwing waar te maken is uitbreiding van 
de formatie van de PCL-ondersteuning en verhoging van het PCL-budget wenselijk. 
Reactie: voorgesteld wordt om na te gaan in hoeverre hier in de bestaande begroting ruimte voor gevonden 
kan worden (binnen bestaande formatie en bestaande middelen). 

6. PCL-voorstel werving nieuwe leden: Stel voor de werving, selectie en voordracht voor benoeming een 
Comité van Aanbeveling (hierna: selectiecommissie) in met 5 leden (2 GS-leden; 2 PS-leden; voorzitter 
Statencommissie RGW). De huidige voorzitter van de PCL vervult een adviesrol voor dit Comité. 
Ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
Reactie: instemming met de instelling van een selectiecommissie voor werving, selectie en voordracht, met 
daarbij wel het voorstel om deze commissie uit slechts 3 leden te laten bestaan (de portefeuillehouder RO; 
de voorzitter van de Statencommissie RGW en een vertegenwoordiger uit Provinciale Staten. Ondersteuning 
door een ambtelijk secretaris en met als toegevoegd adviseur de huidige voorzitter van de PCL.  

 
Ook hebben wij bij een aantal voorstellen aanvullende suggesties en opmerkingen meegegeven voor het vervolg. 
Onder andere is in de notitie procesaanpak opgenomen:  
- Bij de agendering (en de samenstelling van de PCL) vragen we aandacht voor de (leefbaarheids)opgave in 

het stedelijk gebied. 
- Wij stellen voor om in de werkafspraken mee te nemen dat de PCL elke 4 jaar terugblikt en een evaluatie uit 

voert. Dit omdat wij van mening zijn dat uit de nu voorliggende evaluatie en aanbevelingen waardevolle 
voorstellen naar voren zijn gekomen. Het lijkt raadzaam dit met enige regelmaat te herhalen 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De PCL heeft een adviesfunctie voor het provinciaal beleid inzake de leefomgevingskwaliteit. Met de voorstellen 
kan de PCL deze rol op een betere manier invulling geven. Meer scherpte, onafhankelijker en met een betere 
communicatie, passend bij deze tijd. Hiermee wint de advisering aan kwaliteit en aan doorwerking/effect in het 
provinciaal beleid.  
 
Financiële consequenties 

Geen. In de evaluatie wordt gesproken over een uitbreiding van de personele ondersteuning van de PCL 0.5 fte 
naar 1,3 fte en een ophoging van het budget van  €15.000,= naar €30.000,= (meer middelen voor uitwisseling en 
communicatie; voor evt. uitbesteden van onderzoek en voor het aanpassen van het presentiegeld van de PCL 
leden aan de nieuwe werkwijze). In de procesaanpak wordt voorgesteld te bezien of/hoe het budget van de PCL 
opgehoogd kan worden. Indien naar ons oordeel een ophoging gerechtvaardigd is, zullen wij dit op reguliere wijze 
aan uw Staten voorleggen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na agendering van de notitie Procesaanpak in uw commissie RGW zal zo snel mogelijk gestart worden met de 
uitvoering van de verschillende acties. Uw Staten worden daarbij nauw betrokken bij de werving van nieuwe PCL-
leden via de selectiecommissie. Beoogd wordt dat in september 2015 de PCL in de nieuwe samenstelling van 
start kan gaan. Afrondend kunnen uw Staten, conform de voorliggende procesnotitie, de volgende besluitvorming 
verwachten: 
Provinciale Staten 21 september 2015: 
- Aangepast Instellingsbesluit PCL  
- Benoemingsvoorstel nieuwe leden PCL 



 

  

 

- Verlengingsbesluit aanstelling huidige voorzitter PCL tot 31-12-2015 
- Eventuele Aanpassing Verordening Rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden en bijbehorend 
budgetvoorstel 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van de brief aan de PCL, d.d. 21 april   2015, de  notitie Procesaanpak 
Vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving en de samenstelling van de selectiecommissie. 
 
Bijlagen: 

1. Notitie Procesaanpak vernieuwing Provinciale Leefomgeving (PCL) 
2. Antwoordbrief PCL 
3. Plan van aanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL Utrecht; 12 februari 2015) 
4. Evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht (B&A Groep; 14 augustus 2014) 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


