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Notitie Procesaanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 
 
 
Aanleiding 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) vindt dat het tijd is voor vernieuwing van de samenstelling en 
werkwijze van de commissie en heeft daarom, mede op basis van een door de B&A groep uitgevoerde evaluatie, 
een Plan van Aanpak Vernieuwing PCL (PvA) opgesteld. Dit Plan van Aanpak is 3 maart 2015 aangeboden aan 
het College van Gedeputeerde Staten.  
In het Plan van Aanpak doet de PCL een oproep aan de provincie om gezamenlijk vorm te geven aan de ver-
nieuwing van de commissie. In bijgaande notitie geven wij (de provincie) onze reactie op de door de PCL voorge-
stelde maatregelen en beschrijven wij in een procesaanpak hoe wij met deze maatregelen willen omgaan.  
 
Inleiding 

De PCL heeft in 2014 op eigen initiatief een evaluatie van haar functioneren laten uitvoeren door de B&A Groep. 
De aanleiding hiervoor was het vijfjarig bestaan van de commissie en het gevoel dat de PCL misschien nog beter 
zou kunnen presteren als zij meer zou loskomen van maatschappelijke belangenorganisaties. In de evaluatie is 
o.a. 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 maatschap-
pij en aan de veranderende adviesbehoefte van de provincie. De B&A Groep geeft in haar rapport (zie bijlage 2) 
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 maatregelen de PCL nodig 
acht (bijlage 1). De PCL geeft hierin aan dat er bij de PCL-ondersteuning ook maatregelen nodig zijn.  
 
Als provincie herkennen we op hoofdlijnen het beeld en de genoemde aandachtspunten uit de evaluatie. Ook 
stemmen we op hoofdlijnen in met het door de PCL opgestelde Plan van aanpak met de daarin voorgestelde 
maatregelen/voorstellen.   
In deze notitie Procesaanpak geven we per voorstel een reactie, waarbij tevens een procesaanpak is opgenomen 
over hoe hier door de provincie en de PCL invulling aan wordt gegeven. Bij een aantal voorstellen stellen we 
overigens voor (gedeeltelijk) af te wijken van het PCL-advies.   
 
In de 1

e
 kolom van bijgevoegde tabel zijn de door de PCL voorgestelde voorstellen opgenomen (voor een toelich-

ting op deze voorstellen, verwijzen we naar het PvA van de PCL; bijlage 1).  Vervolgens is de provinciale reactie 
(2

e
 kolom) en een procesvoorstel (3

e
 kolom) opgenomen. De voorstellen zijn gerangschikt overeenkomst de inde-

ling in het Plan van Aanpak van de PCL:   
- samenstelling PCL: voorstellen 1 t/m 4 
- PCL adviezen: 5 t/m 8 
- communicatie: 9 t/m 12 
- relatie PCL en provincie: 13, 14 
- ondersteuning PCL: 15 
- vernieuwing PCL: 16, 17, 18 
 
 
Als bijlage zijn toegevoegd:  
1. Plan van Aanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL Utrecht; 12 februari 2015) 
2. Evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht (B&A Groep; 14 augustus 2014) 
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 Maatregel / voorstel PCL Reactie GS GS voorstel procesaanpak 

 Samenstelling PCL   

1 De huidige PCL leden houden hun aanstelling t/m de wisseling 
van PS. De nieuwe GS en PS stellen een nieuwe PCL in met 10 
leden, inclusief de voorzitter. Zij benoemen de voorzitter en leden 
van de nieuwe PCL uiterlijk 1 juli 2015. Via een open procedure 
worden leden geworven die voldoen aan een vooraf opgesteld 
profiel, waarin deskundigheid, strategisch inzicht, onafhankelijk-
heid en goede communicatieve vaardigheden centraal staan. Voor 
de continuïteit kunnen maximaal vier huidige PCL leden aange-
steld worden als zij voldoen aan dit profiel.  
 
 
 
 
 

Ingestemd wordt met de hoofdlijnen van het voorstel. Daarbij 
wordt opgemerkt dat: 
- benoeming van de nieuwe PCL-leden op uiterlijk 1 juli 2015 

met een zorgvuldige procedure niet haalbaar is. Wij stellen 
voor toe te werken naar benoeming door PS in haar verga-
dering van 21 september. Wij stellen daarom voor dat de 
huidige PCL-leden aanblijven tot 1 september (in lijn met 
hun aanstellingstermijn) en de aanstelling van de huidige 
PCL-voorzitter te verlengen tot 31 december 2015 om in de 
periode september t/m december de nieuwe PCL-leden en 
de nieuwe voorzitter in te werken;   

- wij voorstander zijn van een volledige vernieuwing van de 
PCL (in afwijking van het PCL advies om maximaal 4 leden 
her te benoemen). Naar onze mening is met de tijdelijke 
verlenging van de aanstelling van de voorzitter en de conti-
nuering van het PCL secretariaat, de continuïteit voldoende 
geborgd.   

Wij stellen voor om, na agendering van deze 
procesnotitie in de commissie RGW, de huidige 
voorzitter van de PCL te verzoeken zijn werk-
zaamheden voort te zetten tot 31 december 
waardoor er een goede overgangsperiode ont-
staat. Indien hij hiermee instemt, zullen wij een 
verzoek voor deze tijdelijke verlenging ter in-
stemming aan PS voorleggen. 
 
 
 

2 De PCL zo samenstellen dat ongeveer de helft van de leden een 
wetenschappelijke achtergrond heeft en de andere helft zijn erva-
ring heeft opgedaan in de praktijk. Bij de werving van nieuwe 
leden rekening houden met de samenstelling van een goed team, 
zowel inhoudelijk als qua variatie in leeftijd, sekse en competen-
ties.  

In principe wordt ingestemd met dit voorstel, met de kantteke-
ning dat wij van mening zijn dat de kwaliteit van de leden voorop 
dient te staan.  

Voorgesteld wordt dit punt als aanbeveling mee 
te geven aan de selectiecommissie (zie voorstel 
17). 

3 De term “kring van …organisaties” in het Instellingsbesluit vervan-
gen door “werkveld.” Dit maakt het mogelijk onafhankelijke leden 
aan te stellen. De volgende 7 werkvelden onderscheiden: (1) 
natuur, milieu, bodem en water; (2) economie, energie en mobili-
teit; (3) ruimte en leefomgeving; (4) recreatie, toerisme en cultuur-
historie; (5) stedelijke ontwikkeling en wonen; (6) landbouw en 
landelijk gebied en (7) bestuurlijke organisatie en samenwerkings-
processen.   
 
In het Instellingsbesluit de zittingstermijn van vier jaar handhaven, 
maar ook een aanstellingsmoment halverwege de zittingsperiode 
van PS opnemen. Bij de start van de nieuwe PCL vier leden aan-
stellen voor twee jaar, zodat na twee jaar een deel van de leden 
wordt vervangen.  
 
 
  

Ingestemd wordt met het voorstel om  de term ‘kring van .. orga-
nisaties’ in het instellingsbesluit te vervangen zoals voorgesteld.  
Naar aanleiding van de voorgestelde 7 werkvelden merken we 
op dat met alle genoemde sub-werkvelden de relevante werk-
velden benoemd zijn. Wel stellen we voor om bij de clustering 
aan te sluiten bij de 7 provinciale kerntaken:  
1. duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer;  
2. milieu, energie & klimaat;  
3. vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebie-
den;  
4. regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer;  
5. regionale economie;  
6. culturele infrastructuur & monumentenzorg;  
7. kwaliteit van het openbaar bestuur).  
Wij gaan ervan uit dat de PCL binnen deze kerntaken haar eigen 
agenda bepaald. Wel vragen wij bij de agendering (en de sa-
menstelling van de PCL) aandacht voor de (leefbaar-
heids)opgave in het stedelijk gebied. 
 
Wij stellen voor om bij de werving als aandachtspunt mee te 
geven dat alle genoemde werkvelden vertegenwoordigd zijn. Het 
is daarbij niet de inzet één lid als vertegenwoordiger aan te stel-

Na agendering van deze procesnotitie in de 
commissie RGW zullen wij de voorgestelde 
aanpassing van het instellingsbesluit verwer-
ken. Het ambtelijk aanspreekpunt voor de PCL 
bij de provincie (zie voorstel 14) heeft hierin het 
voortouw.  Hierbij wordt nagegaan of er nog 
andere aanpassingen (als gevolg van de ver-
nieuwing meegenomen en/of aanpassingen 
actualiteit) nodig zijn. Het aangepaste instel-
lingsbesluit wordt ter goedkeuring op 21 sep-
tember aan PS voorgelegd.  
 
Voorgesteld wordt de wens dat alle sub-
werkvelden (binnen de provinciale kerntaken) 
bij de PCL-leden vertegenwoordigd zijn, als 
aanbeveling mee te geven aan de selectie-
commissie (zie voorstel 17). Hierbij worden 
aanvullend onze opmerkingen meegegeven.  
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 Maatregel / voorstel PCL Reactie GS GS voorstel procesaanpak 

len op een bepaald werkveld. We verwachten dat de PCL-leden 
in principe meerdere sub-werkvelden vertegenwoordigen.  
 
In het verlengde van onze reactie naar aanleiding van voorstel 1, 
stemmen wij niet in met het voorstel om in het instellingsbesluit 
een aanstellingstermijn halverwege de zittingsperiode van PS op 
te nemen.  

 PCL Advisering   

4 Het presentiegeld voor de leden van de PCL verhogen van €105,= 
naar €250,= per vergadering. Het presentiegeld van de voorzitter 
handhaven op €352,= per vergadering 

GS erkent dat het wijzigen van de presentiegelden bij kan dra-
gen aan de vernieuwing van de PCL, gezien het feit dat er ge-
zocht wordt naar onafhankelijke (niet aan maatschappelijke 
organisaties verbonden) leden die ook overdag zullen bijdragen 
aan PCL-activiteiten (inkomstenderving). In de vernieuwde aan-
pak zal bovendien substantieel meer werk buiten de vergaderin-
gen om worden verwacht van de leden en wordt over het alge-
meen een hoogwaardige strategische inbreng verwacht. Met dit 
voorstel wordt ingestemd,onder voorbehoud dat er binnen de 
bestaande budgetten ruimte wordt gevonden voor de invulling 
hiervan. Zie voorstel 15.  

Voor wijziging van het presentiegeld is aanpas-
sing van de Verordening Rechtspositie gedepu-
teerden, staten- en commissieleden nodig. 
Hiervoor zal, indien de budgettaire ruimte ge-
vonden is, in september een voorstel aan PS 
ter besluitvorming voorliggen. Zie verder voor-
stel 15.  
 

5 Bij het overleg over het jaarprogramma geeft de Provincie duidelijk 
aan waar haar adviesbehoefte ligt.  
 
 
  

Ingestemd wordt met dit voorstel waarbij wordt opgemerkt dat de 
adviesbehoeften van GS en PS kunnen verschillen. Wij gaan er 
daarbij wel vanuit dat de PCL een eerste aanzet voor het Jaar-
programma maakt en dat het overleg aan de hand van dit con-
cept Jaarprogramma plaatsvindt.  
Ook wordt opgemerkt dat er behoefte is ontstaan (ook bij PS) 
aan reflecties die aansluiten bij de (politieke) actualiteit (bestuur-
lijke opgaven centraal stellen). Deze behoefte zal naar verwach-
ting toenemen. Wij vinden het belangrijk dat bij het jaarpro-
gramma hierop wordt ingespeeld. 
 
Overigens merken wij op dat de organisatie nu al, zowel ambte-
lijk als bestuurlijk, betrokken is bij het opstellen van het PCL 
jaarprogramma.  
 
Zie ook voorstellen 6, 8 en 14. 

In de nog op te stellen werkafspraken (voorstel 
14)  afspraken uitwerken waarbij onze opmer-
kingen worden meegenomen.  
 
Zie verder voorstel 14.  

6 De PCL geeft in haar adviezen zo scherp mogelijk aan welk 
vraagstuk, ontwikkeling of oplossing zij onder de aandacht van de 
Provincie wil brengen. De PCL schenkt in de adviezen aandacht 
aan de verschillende visies die in de PCL en de maatschappij 
leven en geeft aan welke voorkeursrichting zij aanbeveelt.  

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  
 
Zie ook voorstel 5.  
 

N.v.t. 

7 PCL overlegt bij de voorbereiding van elk advies met de Provincie 
(ambtelijk en bestuurlijk) en externe (praktijk)deskundigen om de 
praktische toepasbaarheid van de adviezen te verhogen. 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  
 

N.v.t. 

8 Bij het opstellen van het jaarprogramma bepaalt de PCL om welk 
type advies het gaat (kaderstellend, agenderend of debat) en of 
een advies in de eerste plaats voor GS en/of PS bestemd is en 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt. 
 

N.v.t. 
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richt het advies en de communicatie daarop in. Zie ook voorstel 5.   

 Communicatie   

9 Naast het uitbrengen en toelichten van adviezen meer contact-
momenten creëren of benutten, zoals korte lunchbijeenkomsten 
organiseren, via social media communiceren of individuele afspra-
ken maken met gedeputeerden of statenleden. 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
We verzoeken om hierbij wederzijdse afstemming en zo mogelijk 
samenwerking te zoeken met de onafhankelijk adviseur ruimte-
lijke kwaliteit.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  

Het PCL-secretariaat te verzoeken om hierbij 
wederzijdse afstemming en zo mogelijk sa-
menwerking te zoeken met de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit. 

10 In het jaarprogramma bij elk te behandelen beleidsonderwerp 
bewust kiezen voor de werkvorm (advies, debat, excursie etc.) en 
communicatievorm (filmpje, piktochart, powerpoint, Prezi etc.) en 
hiermee variëren. 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  

N.v.t. 

11 Naast één grote conferentie ook twee kleinere discussiebijeen-
komsten over actuele onderwerpen organiseren (met externe 
sprekers). 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
We verzoeken om hierbij wederzijdse afstemming en samen-
werking te zoeken met de onafhankelijk adviseur ruimtelijke 
kwaliteit. 
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  

Het PCL-secretariaat te verzoeken om hierbij 
wederzijdse afstemming en samenwerking te 
zoeken met de adviseur ruimtelijke kwaliteit en 
de bijeenkomsten die hij/zij organiseert. Zo 
mogelijk, zonder de onafhankelijkheid van de 
PCL in gevaar te brengen, ook wederzijdse 
afstemming en samenwerking te zoeken met 
vergelijkbare door de provincie georganiseerde 
bijeenkomsten rond Ruimtelijke Kwaliteit.  

12 Drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitbrengen met verslag 
van de PCL activiteiten, zowel voor de Provincie als het externe 
netwerk. 

Met instemming wordt kennisgenomen van dit voorstel.  
De actie wordt door de PCL zelf vanaf medio 2015 opgepakt.  

N.v.t. 

 Relatie PCL en provincie    

13 Bij de samenstelling van de nieuwe PCL zorgen voor breed 
draagvlak bij de Provincie.  
 

Erkend wordt dat draagvlak voor de nieuwe PCL leden (en voor-
zitter) kan bijdragen aan draagvlak voor de advisering van de 
PCL en wederzijdse betrokkenheid. Ingestemd wordt met dit 
voorstel. 

Het voorstel wordt meegegeven aan de selec-
tiecommissie (zie voorstel 17). 
 

14 Werkafspraken maken met de Provincie over totstandkoming 
jaarprogramma, aanlevering adviezen, reactie van de Provincie op 
de adviezen, ambtelijk aanspreekpunt etc.  
 
Bij dit voorstel is als nadere toelichting opgenomen:: Er vindt re-
gelmatig overleg plaats tussen de PCL en de Provincie op ver-
schillende niveaus. Het PCL jaarprogramma wordt ieder jaar be-
sproken met het Beleidsoverleg/Inrichtingsoverleg Beleid, het 
CMT, GS en PS. Daarnaast vindt er ambtelijk overleg plaats in de 
aanloop naar en rond PCL adviezen en rond de door de PCL 
georganiseerde discussiebijeenkomsten. De voorzitter en secreta-
ris van de PCL overleggen enkele malen per jaar met de verant-
woordelijke gedeputeerde. Ten slotte licht de PCL haar adviezen 
toe in vergaderingen van de Statencommissies RGW en MME.  
Over het algemeen verloopt dit contact goed. Toch ervaart de PCL 
bij de Provincie ook regelmatig een wat vrijblijvende houding. 

Net als de PCL zijn wij van mening dat deze contacten over het 
algemeen goed verlopen. Ook delen wij de mening van de PCL 
dat het goed is om hierover hernieuwde praktische werkafspra-
ken te maken en zo de processen en producten goed uit te lij-
nen.  Wij zien de voordelen van een vast ambtelijk aanspreek-
punt in de beleidsafdeling bij de provincie voor de PCL. Deze 
onderscheidt zich van de secretaris van de PCL doordat de 
secretaris namens de PCL optreedt, en het vaste aanspreekpunt 
het provinciale beleid kan vertegenwoordigen. Derhalve wordt 
ingestemd met dit voorstel.   
 
Overigens stellen wij voor om in de werkafspraken mee te ne-
men dat de PCL elke 4 jaar terugblikt en een evaluatie uit voert. 
Dit omdat wij van mening zijn dat in de nu voorliggende evalua-
tie en aanbevelingen waardevolle voorstellen naar voren zijn 
gekomen. Het lijkt raadzaam dit met enige regelmaat te herha-
len.  

Voor eind mei kenbaar maken wie voor het PCL 
het vaste ambtelijk aanspreekpunt bij de pro-
vincie zal zijn. Hiervoor wordt in eerste instantie 
gekeken naar afdeling FLO/Strategische Ruim-
telijke Ontwikkeling.  
 
In de zomer werken het PCL-secretariaat en 
het ambtelijk aanspreekpunt het voorstel met 
werkafspraken gezamenlijk uit zodat de pro-
cessen en producten goed uitgelijnd worden. 
Daarbij wordt ingegaan op de rol van PCL, GS 
en PS. Hierbij worden onze opmerkingen en 
kanttekeningen n.a.v. verschillende voorstellen, 
betrokken.  
 
Het voorstel wordt, voor zover relevant, na de 
zomer besproken in het Beleidsoverleg, CMT, 
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Aanvullend wordt voor wat betreft het jaarprogramma verwezen 
naar onze reactie bij voorstel 5.  

GS en PS.  

 Ondersteuning PCL   

15 Om de adviezen uit de evaluatie op te kunnen volgen is het nodig 
om de personele ondersteuning van de PCL uit te breiden van 0.5 
fte naar 1,3 fte. Dit betekent dat er naast de secretaris een onder-
steuner voor 24 uur per week aangesteld zou kunnen worden.  
 
Daarnaast is het nodig om het budget van de PCL te verhogen 
van €15.000,= naar €30.000,= (meer middelen voor uitwisseling 
en communicatie; voor evt uitbesteden van onderzoek en voor het 
aanpasen van het presentiegeld van de PCL leden aan de nieuwe 
werkwijze). 
 
Zie ook voorstel 4. 

Wij erkennen dat een uitbreiding van de personele ondersteu-
ning en een ophoging van het budget van de PCL er aan kan 
bijdragen om de beoogde vernieuwing (meer bijeenkomsten, 
andersoortige advisering, meer afstemming en communicatieac-
tiviteiten) invulling te geven.  
Wij zullen nagaan in hoeverre daar in de bestaande begroting 
(formatief en financieel) ruimte voor is. Daarbij stellen we als 
randvoorwaarde dat de dekking binnen de bestaande formatie 
en de bestaande middelen gevonden moet worden.  
 
Wij zullen hierbij nagaan of er mogelijk efficiency winst te beha-
len is door bijvoorbeeld een koppeling te maken met andere 
programma’s (werk met werk maken). De onafhankelijkheid van 
de PCL zal hierbij wel een aandachtspunt blijven. 
 
Tevens verzoeken wij binnen het Jaarprogramma van de PCL 
de koppeling te maken tussen advisering en activiteiten ener-
zijds en inzet en middelen anderzijds.   
 
 
 
 

De PCL-ondersteuning en het secretariaat zijn 
ondergebracht bij het team bestuursondersteu-
ning van de provincie, om de onafhankelijkheid 
van de PCL te waarborgen (niet te koppelen 
aan beleidsvelden of vakdisciplines).  
 
Voor de ophoging van het PCL budget met 
€15.000 wordt in eerste instantie gekeken naar 
de financiële ruimte van het structurele budget 
binnen programma 1 (Ruimtelijke Ontwikke-
ling).  
 
Voor de uitbreiding van de formatie voor de 
PCL-ondersteuning bij BDO wordt nagegaan in 
hoeverre binnen de organisatie (BDO, FLO, 
UFL en MEC) ruimte is om extra formatie be-
schikbaar te stellen. Daarbij wordt nagegaan of 
door efficiency-winst de voorgestelde uitbrei-
ding van 0.8 fte minder kan zijn. Streven is om 
hier voor de instelling van de nieuwe PCL dui-
delijkheid over te hebben. 

 Vernieuwde samenstelling PCL   

16 Voorzitter en maximaal drie leden huidige PCL die voldoen aan 
ledenprofiel voor twee jaar benoemen in de nieuwe PCL in ver-
band met continuïteit en vernieuwing  

Zie onze reactie bij voorstel 1.  Zie voorstel 1 

17 Comité van Aanbeveling, bestaand uit 2 leden GS, 2 leden PS en 
voorzitter Statencommissie, instellen voor werving 6 nieuwe leden 
PCL. Het Comité wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De voorzitter van de PCL kan als adviseur aan het Comité worden 
toegevoegd. 

Ingestemd wordt met het voorstel om bij de werving van de 
nieuwe leden te werken met een Comité van Aanbeveling, met 
de kanttekening dat wij een andere samenstelling voorstellen. 
Gezien de aard van de werkzaamheden zullen wij dit Comité in 
de overige stukken bovendien ‘selectiecommissie’ noemen.  
In het verlengde met onze reactie onder voorstel 1, zijn wij van 
mening dat de selectiecommissien als inzet heeft om 10 nieuwe 
leden te werven (selectie en voordracht ter benoeming).  
 
Wij stellen als deelnemers van de selectiecommissie voor:  
- 1 vertegenwoordiger uit GS: de portefeuillehouder RO 
- 2 vertegenwoordigers uit PS: de voorzitter van de staten-

commissie RGW en een door PS nog te benoemen verte-
genwoordiger  

De voorzitter van de selectiecommissie wordt uit deze 3 deel-

Voor wat betreft de samenstelling van de selec-
tiecommissie stellen wij voor om bij de bespre-
king in de commissie RGW (18 mei) ook de 2

e
 

vertegenwoordiger uit PS te benoemen/aan te 
wijzen.  
 
Voor wat betreft de werkzaamheden van de 
selectiecommissie werkt de PCL-secretaris in 
overleg met het ambtelijk aanspreekpunt (zie 
voorstel 14) een kort stappenplan uit (opstellen 
profiel, plaatsen advertentie, planning gesprek-
ken, vastleggen dataopties in GS-agenda, etc). 
Dit stappenplan wordt door de selectiecommis-
sie vastgesteld zo spoedig mogelijk na bespre-
king van deze procesaanpak in de commissie 
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nemers gekozen.  
 
De selectiecommissie wordt ondersteund door een ambtelijk 
secretaris, aan te wijzen door het MT van afdeling FLO. De 
voorzitter van de PCL wordt als adviseur aan de selectiecom-
missie toegevoegd. 
 
Voor de praktische werkzaamheden kan een beroep worden 
gedaan op het PCL-secretariaat en het ambtelijk aanspreekpunt 
(zie voorstel 14) 

RGW.  
 
Na bespreking van deze notitie procesaanpak 
in de commissie RGW zorgt de PCL-secretaris 
dat de selectiecommissie voor een startoverleg 
bijeenkomt, het stappenplan vaststelt en de 
stappen in gang gezet worden. De selectie-
commissie zal derhalve de grootste inzet vra-
gen rond eind mei/begin juni en eind juni /begin 
juli, wanneer de resultaten van de advertentie 
beschikbaar komen. In augustus zullen nog wat 
kleinere activiteiten gevraagd worden.   
 
Inzet is om op 21 september de formele be-
noeming van de nieuwe PCL-leden door Pro-
vinciale Staten plaats te laten vinden.  

18 Advertentie plaatsen met oproep voor nieuwe PCL leden  
Actie door Comité van Aanbeveling (zie voorstel 17)  

Ingestemd wordt met dit voorstel dat door de nog in te stellen 
selectiecommissie wordt opgepakt. Daarmee is de planning 
afhankelijk van de uitvoering van voorstel 17.  

Zie voorstel 17 

 
 


