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1. Aanleiding en aanpak 

1.1 Inleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is gestart in 2009. Na een periode van vijf jaar is er 

een geëigend moment aangebroken voor een terugblik en bezinning op de rol en functie van de 

PCL. De PCL is zelf gedelegeerd opdrachtgever van het onderzoek. De provincie is formeel 

opdrachtgever. B&A heeft het onderzoek uitgevoerd. 

1.2 Onderzoeksvragen 
De PCL heeft twee centrale onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre voldoet de huidige adviesrol van de PCL aan de huidige en toekomstige 

adviesbehoefte van de provincie op het terrein van de kwaliteit van de leefomgeving? 

2. Past de huidige opzet van de PCL bij de doelstellingen uit het instellingsbesluit en is deze 

ook passend voor de komende jaren? 

1.3 Het analysekader 
Beantwoording van de onderzoeksvragen geschiedt aan de hand van de volgende analyses: 

- Een analyse van de opzet van de PCL afgezet tegen het instellingsbesluit 

- Een analyse van de feitelijke totstandkoming en ervaren waarde van de adviezen 

- Een analyse van de toekomstige ontwikkelingen en behoeften relevant voor de 

rolinvulling van de PCL 

Tezamen leveren deze drie deelanalyses de beantwoording van de centrale onderzoeksvragen 

op, te weten conclusies en aanbevelingen over de huidige en toekomstige aansluiting van de 

adviezen bij de behoefte van de provincie. In onderstaand schema is het analysekader 

schematisch weergegeven. 

 

1. Analyse opzet PCL afgezet 
tegen instellingsbesluit

2. Analyse feitelijke 
totstandkoming en ervaren 

waarde van de adviezen

3. Analyse  toekomstige 
ontwikkelingen en behoeften 
relevant voor de rol van PCL

4. Conclusies en aanbevelingen 
huidige en toekom

stige 
adviesbehoefte van de provincie

 
 

De onderzoeksvragen zijn geconcretiseerd in een aantal deelvragen. Deze zijn geordend langs de 

lijnen van het analysekader: 

Analyse 1 

1. Wat was de rol van de PCL volgens het instellingsbesluit en de geformuleerde doelen? 

2. Past de huidige opzet van de PCL qua samenstelling bij het instellingsbesluit (letter)? 

Analyse 2 

3. Hoe verloopt het werk- en adviesproces in de praktijk?  

a. Ten aanzien van de totstandkoming van uitgebrachte adviezen 
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b. Ten aanzien van de dubbele adviesfunctie (GS en PS) 

c. Ten aanzien van overige activiteiten (congressen, excursies, gesprekken) 

4. Welke waarde hebben de adviezen gehad voor de beleidsontwikkeling bij de provincie? 

a. Toetsing kwaliteit adviezen aan doelstellingen instellingsbesluit (integraliteit, 

vernieuwing en signalering)  

b. Waardering adviezen door GS, PS en ambtelijk apparaat 

c. Doorwerking adviezen in provinciaal beleid 

Analyse 3 

5. Wat is de adviesbehoefte van de provincie in de komende jaren als het gaat om: 

a. Veranderende wet- en regelgeving (Omgevingswet) en opstelling Rijksoverheid 

b. Autonome ontwikkelingen in de provincie Utrecht 

Aanbevelingen 

6. Tot welke wijzigingen leiden de evaluatie van het huidig functioneren (vragen 1 t/m 4) 

en de adviesbehoefte van de provincie in de komende jaren (vraag 5)? 

a. Doelstellingen instellingsbesluit 

b. Opzet PCL (samenstelling en achtergrond) 

c.  Werkwijze PCL 

 

De evaluatie van de Provinciale commissie Leefomgeving Utrecht is tot stand gekomen aan de 

hand van 2 onderzoekstappen: 

1. Deskresearch relevante documenten 

2. Interviewronde met belangrijkste direct betrokkenen. 

 

In deze notitie wordt op basis van deze beide stappen een antwoord gegeven op de 6 

onderzoeksvragen uit het plan van aanpak. 
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2. Beantwoording onderzoeksvragen 

Onderzoeksvraag 1 

Wat was de rol van de PCL volgens het instellingsbesluit en de geformuleerde doelen 

 

Beantwoording: 

De rol en doelstelling voor de PCL zijn vastgelegd in het instellingsbesluit. Enkele belangrijke 

onderdelen zijn: 

 De PCL heeft een adviesfunctie voor het provinciaal beleid inzake de leefomgevingskwaliteit 

 GS en PS stellen de PCL in staat in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken 

 PCL is bevoegd uit eigen beweging advies uit te brengen 

 PCL bestaat uit 10 leden (werkterreinen in het instellingsbesluit benoemd) die op grond van 

hun deskundigheid worden benoemd 

 Leden worden benoemd door GS en PS gezamenlijk 

 PCL kan naar eigen inzicht ad hoc werkgroepen instellen 

 PCL kan zich laten bijstaan door externe deskundigen 

 De vergaderingen zijn openbaar 

 PCL stelt jaarlijks een programma vast en brengt jaarlijks verslag uit van haar 

werkzaamheden 

 

In de toelichting op het instellingsbesluit is een aantal doelstellingen geformuleerd die met de 

inzet van de PCL worden beoogd. Kernbegrippen daarbij zijn: 

 Strategisch niveau 

 Advies en overleg 

 Integraliteit 

 Vernieuwing en signalering 

 

Deze zijn in het kader van deze evaluatie geoperationaliseerd. 

 

Onderzoeksvraag 2 

Past de huidige opzet van de PCL qua samenstelling bij het instellingsbesluit 

 

Beantwoording: 

Ja, de samenstelling komt overeen met de omschrijving in het Instellingsbesluit. 

In de afgelopen periode is een (beperkt) aantal leden van de PCL gestopt. Bij de vervanging is 

gehandeld conform de richtlijnen uit het instellingsbesluit (met name benoeming door GS en 

PS). 

 

Onderzoekvraag 3 

Hoe verloopt het werk- en adviesproces in de praktijk 

 Ten aanzien van de totstandkoming van uitgebrachte adviezen 

 Ten aanzien van de dubbele adviesfunctie 

 Ten aanzien van overige activiteiten (congressen, excursies, gesprekken) 

 

 

 

 



 

Beantwoording onderzoeksvragen  

7 

 

Beantwoording: 

Voorafgaand aan elk kalenderjaar wordt een concept-programma opgesteld dat wordt 

besproken met (een vertegenwoordiging van ) PS, GS en de ambtelijke organisatie. Een 

adviestraject start met opname in het jaarprogramma en /of een adviesaanvraag vanuit GS. 

 

Na een oriënterende bespreking in de commissie wordt doorgaans een concept-advies 

opgesteld. Dit gebeurt in een samenwerking tussen een of enkele van de leden en de secretaris. 

De redactie van een (concept-) advies gebeurt als regel door het PCL-secretariaat. Doorgaans 

wordt eerst een concept advies opgesteld dat onderwerp van bespreking is in de PCL. Op grond 

hiervan wordt het definitieve advies opgesteld. Vervolgens wordt het advies aangeboden aan GS 

en PS middels een door de voorzitter en secretaris ondertekende brief. Daarbij wordt aan PS 

aangeboden het advies te komen toelichten middels een presentatie tijdens de commissie-

vergadering waarop het advies is geagendeerd. 

 

De PCL heeft in de afgelopen periode niet alleen schriftelijke adviezen uitgebracht. Ze heeft op 

uiteenlopende wijzen bijgedragen aan debat en discussie. Dit deed ze middels het organiseren 

van uiteenlopende activiteiten als werkconferenties, discussiebijeenkomsten en 

praktijkbezoeken. Voor de agendering en voorbereiding van deze overige activiteiten wordt een 

vergelijkbare handelwijze gehanteerd als bij de schriftelijke adviezen:  

 Opname in het jaarprogramma.  

 Oriënterende bespreking in PCL.  

 Voorbereiding en uitvoering door een of enkele PCL-leden in samenwerking met PCL-

secretariaat. 

 Aanbieding van resultaten in de vorm van een brief aan GS en PS 

 

Daar waar in de eerste jaren de output van de PCL hoofdzakelijk bestond uit schriftelijk 

uitgebrachte adviezen is in de loop der jaren is een steeds sterker accent komen te liggen op de 

activiteiten gericht op het organiseren van debat en kennis-uitwisseling.  

 

Veel van het uitvoerend werk (programma’s opstellen, adviezen schrijven, organiseren, etc.) 

wordt ingevuld door het PCL-secretariaat. Hier is breed waardering voor. Het leidt echter bij een 

aantal respondenten tot de constatering dat dit een passieve attitude van de PCL-leden in de 

hand werkt. 

 

Onderzoeksvraag 4 

Welke waarde hebben de adviezen gehad voor de beleidsontwikkeling bij de provincie 

 Toetsing kwaliteit adviezen aan doelstellingen instellingsbesluit 

 Waardering adviezen door GS, PS en ambtelijk apparaat 

 Doorwerking adviezen in provinciaal beleid 

 

Beantwoording: 

Toetsing kwaliteit adviezen aan doelstellingen instellingsbesluit 

Ten aanzien van de mate waarin de adviezen voldoen aan de doelstellingen uit het 

instellingsbesluit wordt op basis van de onderzoeksbevindingen het volgende vastgesteld: 
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1. Strategisch niveau 

De uitgebrachte adviezen hebben (overwegend) betrekking op strategische beleidsdossiers. 

De adviezen hebben betrekking op zowel de beleidsinhoud als op het proces (rol en positie 

provincie, wijze van betrekken andere partijen). Het inhoudelijke aspect wordt doorgaans meer 

uitgediept en uitgebreider behandeld. Bij de procesmatige onderdelen blijven de adviezen meer 

beperkt tot het aanstippen van kansen en aandachtspunten. Dit geldt zeker voor de adviezen die 

betrekking hebben op concrete provinciale beleidsinitiatieven. Het geldt in mindere mate voor 

de adviezen die op eigen initiatief worden uitgebracht.  

 

Externe initiatieven worden in beperkte mate ingebracht. Als dit gebeurt geschiedt het meestal 

op hoofdlijnen. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die er zijn de verbinding te leggen met 

belangen en ambities van andere stakeholders. De doorvertaling hiervan naar specifieke 

organisaties of concreet te nemen stappen gebeurt niet. 

 

In de gesprekken wordt beaamd dat de activiteiten van de PCL overwegend strategisch 

inhoudelijk van aard zijn. Daarbij wordt een aantal kanttekeningen geplaatst 

De advisering op strategisch niveau brengt ook een mate van abstractie met zich mee die de 

bruikbaarheid van de adviezen niet ten goede komt. Een aantal adviezen kent een te 

“wetenschappelijk” karakter; teveel inhoudelijk theoretische beschouwingen waarbij scherpte 

en aansluiting bij de Utrechtse situatie wordt gemist. De adviezen zouden vaker van “handen en 

voeten” moeten worden voorzien om beter aan te sluiten bij de provinciale beleidspraktijk en 

handelingsperspectief te bieden voor de provinciale organisatie. 

 

2. Advies en overleg 

Op dit aspect laat de deskresearch een ontwikkeling in de loop van de tijd zien. 

In de eerste jaren lag het accent meer op het uitbrengen van adviezen naar aanleiding van 

adviesaanvragen vanuit GS. Hieraan lagen (voornemens tot) concrete beleidsplannen ten 

grondslag. De adviezen hebben ook meer het karakter van “een reactie op het ingediende stuk” 

en zijn in mindere mate opgesteld vanuit een eigen visie. Dat is na verloop van tijd veel 

nadrukkelijker het geval. Dan zijn de adviezen gestoeld op een eigen analyse en een visie op de 

meest prominente en bovenliggende opgaven. 

 

Van belangenbehartiging lijkt op basis van de tekstuele inhoud van de adviezen op het eerste 

oog geen sprake. Ook is er niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het innemen van 

minderheidsstandpunten. 

 

Toch komt tijdens de interviews het thema “belangenbehartiging” veelvuldig ter sprake. De 

inbreng van bepaalde individuele PCL-leden wordt met regelmaat beleefd als zijnde gekleurd en 

ingegeven vanuit het belang van de organisatie van waaruit men aan de PCL deelneemt. Het 

vergt de nodige energie en sturing om deze sectorbelangen niet in het eindadvies terug te laten 

komen. Dit heeft echter een prijs. Het gaat ten koste van de scherpte en helderheid van de 

adviezen (“de concept-adviezen zijn vaak beter dan de uiteindelijke adviezen zoals ze na 

bespreking in de PCL worden uitgebracht”). Een aantal respondenten geeft aan graag meer 

inzicht te willen krijgen in onderliggende spanningsvelden en belangenconflicten. Hierdoor 

ontstaat meer inzicht in politieke keuzeaspecten die met een PCL advies samenhangen. 

 

Daarnaast speelt mee dat in de beeldvorming bij de ontvangers van de boodschap de 

achtergrond van bepaalde specifieke PCL-leden blijft meespelen. 
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3. Integraal 

De ambitie tot integraal adviseren is herkenbaar aanwezig. De inbreng van de PCL is als regel op 

een vroeg moment in het beleidsproces gegeven, wat het leggen van integrale verbanden 

mogelijk maakt. In enkele gevallen adviseert de PCL op meerdere momenten in het 

beleidsproces. 

De PCL-adviezen vragen vaak aandacht voor de samenhang met andere beleidsdossiers en/ of 

bovenliggende vraagstukken. 

Dit gebeurt veelal in de vorm van een oproep aan GS en PS tot het leggen van verbanden. De 

mogelijkheden tot samenhang en integraliteit worden doorgaans door de PCL zelf slechts in 

beperkte mate uitgediept. 

 

4. Vernieuwen en signaleren 

Voor wat betreft de agenderende rol laat de PCL (in het verlengde van wat hiervoor is gezegd 

ten aanzien van de adviserende rol) een in de loop der jaren steeds actievere houding zien. 

Naast de adviezen op verzoek van GS nemen adviezen en activiteiten op basis van eigen initiatief 

en inzicht een steeds prominenter plek in. 

De PCL haakt daarbij in op gerezen inzicht vanuit de wetenschap en landelijke gremia. Deze 

worden meestal gebruikt in de argumentatie om tot agendering van advies-onderwerpen te 

komen. In de uitwerking van de adviezen spelen ze in mindere mate een rol.  

 

Waardering en impact van de adviezen 

Uit de formele communicatie van GS in de richting van de PCL lijken de adviezen overwegend in 

goede aarde te vallen en tot opvolging te leiden, danwel als steun voor de door de provincie 

ingezette koers te worden opgevat. Daar waar GS adviezen niet overneemt wordt dit 

beargumenteerd. Deze formele communicatie kent een enigszins plichtmatig karakter. Het 

ontbreekt aan scherpte, maar er valt over het algemeen wel waardering voor de inbreng van de 

PCL uit af te leiden. Overigens volgt op lang niet alle PCL adviezen een formele reactie vanuit GS. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de rol van de provincie als “opdrachtgever” 

gekenmerkt wordt door een zekere mate van vrijblijvendheid. Ze is aan de ene kant het orgaan 

dat de PCL heeft opgericht en faciliteert. Aan de andere kant is ze niet scherp in het benoemen 

van de gewenste output van de PCL. Zowel op programmaniveau, bijvoorbeeld aan het begin 

van een nieuw kalenderjaar, als op het niveau van de individuele adviezen. 

 

Uit de interviews komt een sterk uiteenlopend beeld naar voren. Respondenten zijn over het 

algemeen tevreden over een beperkt aantal adviezen, omdat deze adviezen echt impact hebben 

gehad op de provinciale beleidspraktijk. De adviezen over Ondernemerschap, de Omgevingswet, 

Duurzame landbouw en milieu, de Structuurvisie en het eerste advies over Natuurbeleid worden 

herhaaldelijk genoemd als voorbeelden van producten die een positieve impact hebben gehad 

op de beleidspraktijk bij de provincie. 

 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de impact van de PCL op meerdere wijzen kan plaatsvinden 

en niet alleen afgemeten dient te worden op de effecten die uitgebrachte adviezen hebben 

gehad. In sommige gevallen heeft de doorwerking vooral in de voorbereidende fase 

plaatsgevonden (op basis van eerste besprekingen en discussies tijdens PCL-bijeenkomsten). 

 

De waardering voor de PCL kent twee componenten: de inhoud van de adviezen (integraliteit en 

vernieuwing) en de bijdrage die de PCL levert in draagvlakvorming ten behoeve van provinciale 

beleidsambities.  
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De PCL heeft de functie van luis-in-de-pels vanuit een aantal betrokken adviseurs met wortels in 

de Utrechtse samenleving. Enkele malen wordt ook de functie van de PCL als bruggenbouwer 

genoemd. Er vindt uitwisseling van argumenten en ambities plaats tussen partijen die buiten de 

PCL vaak tegenover elkaar staan. 

 

Bij een groot aantal van de uitgebrachte adviezen worden door de respondenten vraagtekens 

gezet bij de mate van impact die de PCL met haar adviezen bewerkstelligt. Eigenlijk vindt men 

deze adviezen niet van een kwaliteit die de PCL zou moeten leveren vanuit haar rol als 

adviesorgaan. Hiervoor wordt een aantal redenen aangedragen: 

 De adviezen zijn onvoldoende scherp. Te abstract en onvoldoende aansluitend bij de 

provinciale beleidspraktijk. Handelingsperspectief ontbreekt. 

 De adviezen bieden in te beperkte mate nieuwe impulsen aan de kennis die aanwezig is.  

 De huidige werkwijze van de PCL biedt onvoldoende ruimte voor discussie en debat. De 

werkwijze met de productie van adviezen en bespreking in PCL bijeenkomsten als 

kernproces wordt als verouderd gezien 

 De timing van de adviezen is in een aantal gevallen ongelukkig geweest. Dit maakte dat 

adviezen soms niet werden opgepikt. 

 De PCL is niet goed in het “verkopen” van haar producten. Een ‘briljante’ analyse, is niet 

voldoende om een advies impact te laten hebben. De competenties en vaardigheden 

(presentatie, diplomatie, empathie) om adviezen goed te laten landen zijn binnen de 

commissie in onvoldoende mate aanwezig. Ook de wijze van presenteren is aan 

modernisering toe; er zijn tegenwoordig andere en aansprekender methoden voorhanden 

dan een mondelinge toelichting of recht-toe-recht-aan powerpoint presentatie. Niet ieder 

lid van de PCL heeft dat voldoende in de vingers, aldus respondenten die hun mening geven 

over de wijze waarop dit tot nu toe gebeurt.  

 

Onderzoeksvraag 5 

Wat is de adviesbehoefte van de provincie in de komende jaren als het gaat om 

 Veranderende wet- en regelgeving en opstelling Rijksoverheid 

 Autonome ontwikkelingen in de provincie Utrecht 

 

Beantwoording: 

De provinciale rol in het fysieke domein laat door de jaren heen een opeenvolgende 

ontwikkeling zien: 

1. Accent op beleidsontwikkeling en toetsing van gemeentelijke plannen en initiatieven van 

derden (kaderstellend beleid - oude Wro) 

2. Accent op expliciteren van provinciale belangen en realiseren van de daaruit voortvloeiende 

beleidsambities (ontwikkelingsplanologie - nieuwe Wro) 

3. Accent op faciliteren van ontwikkelingen en ambities van derden (uitnodigingsplanologie - 

huidige transitie, is mede aanleiding tot de nieuwe Omgevingswet) 

 

Kenmerkend voor de 3
e
 ontwikkeling zijn onder meer: 

 Verminderde druk op beschikbare ruimte (minder vraag naar ruimte voor wonen en 

werken) 

 Afname overheidsmiddelen en overheidsgestuurde ruimtelijke ontwikkelingen (zowel in 

stedelijke als in landelijke gebieden)  

 Zoektocht naar nieuwe verbanden (van functies en van partijen) om tot succesvolle 

gebiedsontwikkeling te komen. 



 

Beantwoording onderzoeksvragen  

11 

 

Dit kan gezien worden als een geleidelijke trendmatige ontwikkeling. Substantiële wijzigingen in 

de rol van de provincie in het fysieke domein worden de eerstkomende jaren niet verwacht. In 

dat verband wordt er vaak op gewezen dat de belangrijkste veranderingen (zoals de 

decentralisatie van een aantal rijkstaken) juist de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. 

Alleen een opschaling van de provincies zal nog tot verschuiving van taken en ingrijpende 

rolverandering van de provincie kunnen leiden.  

 

Voor de provincie betekent dit vooral een voortzetting van de reeds in gang gezette lijn waarbij 

het scheppen van voorwaarden (voor andere partijen) steeds belangrijker wordt. Deze 

voorwaarden kunnen betrekking hebben op uiteenlopende aspecten. Het kan onder meer gaan 

om: 

 voldoende flexibiliteit in het beleid, 

 het mogelijk maken van nieuwe (structurele en tijdelijke) combinaties van ruimtelijke 

functies) 

 het bij elkaar brengen van partijen en geldstromen, 

 het organiseren van creativiteit en vernieuwing om tot doorbraken te komen in de realisatie 

van ambities in het fysieke domein. 

 

Onderzoeksvraag 6 

Tot welke wijzigingen leiden de evaluatie van het huidige functioneren (vragen 1 tot en met 4) 

en de adviesbehoefte van de provincie in de komende jaren (vraag 5) 

 Doelstellingen instellingsbesluit 

 Opzet PCL (samenstelling en achtergrond) 

 Werkwijze PCL 

 

Beantwoording: 

Doelstellingen instellingsbesluit 

De inhoudelijke doelstellingen uit het instellingbesluit lijken onverminderd actueel. In het licht 

van de bovenstaande bevindingen is het aan te bevelen daar expliciet als doelstelling aan te 

koppelen dat de adviezen van de PCL aansluiten bij de beleidspraktijk van de provincie. Hiermee 

wordt meer aandacht gevraagd voor de concretisering van de adviezen. 

 

De belangrijkste winst voor de PCL lijkt gevonden te kunnen worden in de opzet en werkwijze. 

 

Werkwijze 

Uit de onderzoeksbevindingen vloeien een aantal nadrukkelijke vingerwijzingen voort ten 

aanzien van de door de PCL te hanteren werkwijze. Daarin is in de loop der jaren al een 

duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Toch staat in de huidige werkwijze het uitbrengen van 

schriftelijke adviezen nog vaak centraal. Deze komen tot stand op basis van besprekingen in de 

PCL vergaderingen. Dit is niet altijd de meest optimale wijze om vanuit de in de PCL beschikbare 

kennis tot scherpe en bruikbare adviezen te komen.  

Hierbij is het volgende onderscheid nuttig: 

– adviezen over kaderstelling bij nieuwe beleidsstukken: schriftelijk vorm is nodig en 

noodzakelijk; 

– adviezen over relevante trends en ontwikkeling voor het toekomstig provinciaal beleid: 

andere vormen als dialoog, discussie, graphics en filmpjes zijn hier indringender en meer 

uitnodigend voor de ontvangers (GS en PS-leden) om de eigen gedachtevorming aan te 

scherpen. 
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In zijn algemeenheid geldt dat er behoefte wordt vastgesteld aan andere vormen van 

kennisoverdracht. Hierin moet meer ruimte zijn voor discussie en debat. Niet alleen tussen PCL 

leden onderling, maar ook met stakeholders en experts. Zowel van binnen de provinciale 

organisatie als daarbuiten. 

 

De presentatie en pr van de PCL dient beter en veelkleuriger te worden. Meer aansluiting zoeken 

bij de behoeften van de geadresseerden, meer wervingskracht, en meer gebruikmaking van 

uiteenlopende wegen om bevindingen en adviezen kenbaar te maken (nieuwsbrief, website, 

social media, etc.). 

 

Met betrekking tot de dubbele adviesrol zou de PCL op voorhand (bij de start van een activiteit 

of adviestraject) explicieter onderscheid kunnen maken ten aanzien van het gremium (GS of PS) 

waarop het advies zich richt. Richting GS zou het profileren van debatpunten en het signaleren 

van witte vlekken meer centraal dienen te staan. 

Richting PS zou de agenderende rol en het aandragen van debatpunten meer het accent kunnen 

krijgen. 

 

De ondersteunende rol van het PCL secretariaat kan bij een keuze voor deze veranderde 

werkwijzen op een andere wijze worden ingevuld. Minder aandacht voor inhoud en redactie van 

adviezen. Meer aandacht voor organisatie en communicatie. 

 

Samenstelling en opzet 

De huidige samenstelling is sterk bepaald door de inhoudelijke achtergrond van de leden. Veel 

respondenten stellen vast dat er weinig personele vernieuwing is geweest. Dat telt te meer 

omdat men vindt dat de PCL in onvoldoende mate een afspiegeling is van de veelkleurige 

Utrechtse samenleving.  

 

Voor de toekomstige samenstelling zou het accent veel nadrukkelijker moeten liggen bij de 

gewenste competenties en vaardigheden. Deze moeten beter aansluiten bij de hierboven 

voorgestelde veranderingen ten aanzien van de werkwijze. 

 

Een aantal respondenten acht deze gewenste verandering niet haalbaar zonder een personele 

vernieuwing binnen de PCL. Meer jonge mensen en vrouwen, zou een betere afspiegeling van de 

Utrechtse samenleving geven en meer verbinding geven met hedendaagse trends en 

ontwikkelingen.  
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3. Conclusies en Aanbevelingen 

3.1 Conclusies naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen 
Uit de onderzoeksbevindingen komt een uiteenlopend beeld over het functioneren van de PCL 

naar voren. Enerzijds is er waardering voor de rol die de PCL speelt. Tegelijkertijd zijn er ook veel 

bemerkingen, met name over de adviezen (veel zijn abstract, de impact te gering en de 

presentatie laat te wensen over) en de samenstelling van de PCL (geen afspiegeling van de 

hedendaagse samenleving en bekende gezichten die men ook op andere momenten in de 

belangenbehartiging tegenkomt). 

 

De waardering voor de PCL kent twee componenten: 

1. de inhoud van de adviezen (integraliteit en vernieuwing) 

2. de bijdrage die de PCL levert in draagvlakvorming ten behoeve van provinciale 

beleidsambities.  

Daarbij moet worden vastgesteld dat van deze twee componenten eigenlijk alleen de eerste (de 

inhoudelijke meerwaarde) strookt met de doelstellingen uit het instellingsbesluit. 

Draagvlakvorming moet in het kader van specifieke beleidsprocessen eigenstandig worden 

georganiseerd en vormt (volgens het instellingsbesluit) geen oogmerk van de PCL. 

 

Samengevat kan gesteld worden dat er afnemende en beperkte waardering is voor de PCL en 

dat deze waardering deels gebaseerd is op de verkeerde gronden (namelijk niet op de impact 

van de adviezen). Dat maakt dat het netto resultaat van de PCL als relatief beperkt moet worden 

beoordeeld.  

 

Positief geredeneerd kun je op basis van de onderzoeksbevindingen vaststellen dat er de PCL 

formeel doet wat het instellingsbesluit vraagt. Maar de vraag is of dat een goed signaal is. Ze 

wordt de rol van luis-in-de-pels (vroegtijdig signaleren, agenderen, kaderstelling aanscherpend) 

toegedicht en die zou frequent stof moeten doen opwaaien. Je zou het (minder positief 

geformuleerd) ook kunnen zien als een vorm van gedogen. Het is een orgaan dat bij tijd en wijle 

goed bijdraagt aan het provinciale beleidsproces maar waar je anderzijds ook niet veel last van 

hebt. 

 

Als belangrijkste oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen: 

 De adviezen zijn vaak geformuleerd op een te abstract niveau. Ze gaan niet vergezeld van 

een concreet handelingsperspectief waardoor het lastig is er opvolging aan te geven. 

 De timing van de adviezen laat soms te wensen over. Alhoewel de PCL (conform de 

doelstelling) doorgaans bij aanvang van beleidsprocessen adviseert zijn er toch opmerkingen 

te maken over de timing. Zeker bij eigen initiatieven en ongevraagde adviezen dient beter 

aansluiting te worden gezocht bij de politieke en/of inhoudelijke actualiteit. 

 De PCL laat onvoldoende ruimte voor debat en discussie. Een veel voorkomend product van 

de PCL is nog steeds dat van een schriftelijk uitgebracht advies dat wordt uitgebracht op 

basis van een interne PCL bespreking. De adviezen worden altijd unaniem uitgebracht. Er 

wordt niet gebruik gemaakt tot de mogelijkheid van het uitbrengen van 

minderheidsstandpunten. Er is behoefte aan meer openheid en helderheid over 

onderliggende belangentegenstellingen, afwegingen en keuze-aspecten. 

 De provincie is onvoldoende scherp over hetgeen ze als opdrachtgever van de PCL verwacht. 

Zowel bij het samentellen van het jaarprogramma als bij aanvragen van en reageren op 
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individuele adviezen zou de provincie explicieter moeten zijn in haar vraag met betrekking 

tot de gewenste output. Dit zou zich vervolgens dienen te vertalen in de wijze waarop het 

ambtelijk apparaat bijdraagt aan de totstandkoming van adviezen en een helder 

aanspreekpunt vormt voor de PCL. 

 De PCL presenteert zich onvoldoende. De wijze van presenteren (schriftelijk advies en een 

mondelinge presentatie) wordt als te traditioneel en weinig wervend ervaren. Er zou een 

beter en uitgebreider pallet aan communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. 

 De samenstelling van de PCL wordt niet als een goede afspiegeling van de Utrechtse 

samenleving gezien. Het wordt als ervaren als een relatief beperkte kring van personen 

waarvan een groot aantal ook al op andere wijzen zijn geluid en mening kan laten horen 

(“usual suspects”). Dit laatste hoeft in theorie geen belemmering te zijn. PCL leden nemen 

niet “namens” hun organisatie deel aan de PCL. Toch blijkt dit in de praktijk regelmatig door 

elkaar te lopen. Het heeft ook effect op de wijze waarop een PCL-advies wordt beleefd.  

3.2 Aanbevelingen voor het toekomstig functioneren van de PCL 
Op basis van de onderzoeksbevindingen komen we tot een viertal hoofdaanbevelingen. 

 

Toekomst: Voor wie is het? 

De PCL zou aan het begin van elk adviestraject een explicieter afweging moeten maken voor wie 

het advies bedoeld is. Het instellingsbesluit benoemt PS en GS als geadresseerde. Wat uit ons 

onderzoek naar voren komt, is dat beiden een andere behoefte hebben. GS meer aan goede 

advisering over kaderstelling bij de start van beleidsprocessen, PS meer aan agendering van 

onderwerpen en gevoed worden voor het debat met GS over punten die GS inbrengt. Dat vraagt 

om: 

- Adviezen over onderwerpen die vanuit ontwikkelingen en trends, agenderend werken voor 

PS richting GS 

- Adviezen die kaders scherp maakt, opties bevat, dilemma’s beschrijft, maar vooral ook de 

relatie met de rol en taak van de provincie Utrecht aangeeft.  

GS heeft meer behoefte aan adviezen die aansluiten bij hun beleidsontwikkelingsprocessen. Dat 

betekent voeding aan de start van een nieuw beleidsproces c.q. beleidsnota of –richting. Dat zit 

vooral op een scherpe kaderstelling, waarlangs een adequaat beleidsontwikkeling kan 

plaatsvinden.  

 

Toekomst: Wat voor type onderwerpen behandelt de PCL? 

In grote lijnen zijn drie typen van onderwerpen te onderscheiden: 

- Kaderstellende adviezen: aan de start van nieuwe beleidsprocessen/majeure 

implementatieprocessen  

- Agenderende adviezen: majeure ontwikkelingen vertalen in de betekenis ervan voor de rol 

en taak van de provincie Utrecht 

- Debatadviezen: adviezen aan PS op majeure nota’s van GS, met als doel het debat te 

versterken met GS. 

Deze vergen alle drie andere vormen van organiseren en presenteren. Op basis van de 

bevindingen valt aan te bevelen de reeds in gang gezette ontwikkeling door te zetten: vaker op 

basis van eigen initiatief en agendering en kiezen voor andersoortige werkvormen. 

 

Voor de provinciale organisatie geldt dat zij als opdrachtgever explicieter moet zijn in het soort 

adviezen en activiteiten dat ze verlangt. De bespreking van het concept-jaarprogramma is 

hiertoe een geëigend moment.  
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Toekomst: Welke samenstelling van de PCL? 

De PCL moet meer een afspiegeling zijn van de Utrechtse samenleving, dus meer variatie in 

leeftijd, sekse en achtergrond. Niet alleen omdat dit beter voldoet aan hedendaagse 

verwachtingen, maar ook omdat de inbreng binnen de PCL veel meer een mix wordt van hoe de 

hedendaagse samenleving werkt en wordt beleefd. De mix van wetenschap en praktijk moet 

daarbij wel worden behouden.  

Met name de voordracht van personen uit de ‘praktijk’ moet daarbij veranderen: organisaties 

blijven voordragen, maar dragen geen eigen medewerkers en/of bestuurders meer voor. Zij 

dragen onafhankelijke personen voor die veel meer uit de praktijk en samenleving komen: een 

ondernemer, een schooldirecteur, etc. Dat voorkomt het gevoel dat er ook belangenbehartiging 

plaatsvindt. En leidt er toe dat veel meer de praktijk en ervaringen van de werkvloer en 

samenleving aan bod komen. Vergelijk het met de praktijk die in veel organisaties wordt 

gehanteerd bij het benoemen van een werknemersvertegenwoordiging in een OR: geen eigen 

werknemer, maar iemand van buiten die wel herkenbaar is als persoon die het betreffende veld 

goed kent vanuit de praktijk. Bij de laatste personele wisselingen van leden van de PCL is deze 

lijn deels al ingezet. Dit moet in de toekomst consequent worden voortgezet. 

 

Om te voorkomen dat de PCL te lang uit dezelfde personen bestaat omdat niemand vertrekt, 

moet worden vastgelegd dat er regelmatig een geleidelijke doorstroom van leden is. Dit kan 

door een rooster van aftreden, zodat meer gelijkmatig ieder jaar of 2 jaar een deel van de PCL 

wordt vervangen. Leden zitten 1 periode in de PCL en kunnen niet herbenoemd worden. 

 

Overigens zou in het verlengde hiervan een heroverweging van de capaciteit van het secretariaat 

op zijn plaats zijn. Naast een inhoudelijke en secretariële ondersteuning, zou een ondersteuning 

vanuit de communicatieve (social media, presentatievormen, etc.) en inhoudelijke (research en 

monitoring) op zijn plaats zijn. 

 

Toekomst: Welke vormen hebben de adviezen? 

De afgelopen jaren hebben een ontwikkeling laten zien waarin “andere activiteiten” (excursies, 

workshops, discussiebijeenkomsten) een steeds belangrijker plaats hebben ingenomen. Deze 

ontwikkeling moet structureel worden ingebed. Een schriftelijk advies zal blijven, maar andere 

vormen zijn nodig: 

- Kaderstellende adviezen is het type dat nog het meest vraagt om een papieren advies. Het 

vraagt wel om adviezen die de ‘echte’ punten er uit laat springen. Kort, scherp, gefocust. 

Een aantrekkelijke en gestructureerde presentatievorm past hier goed bij.  

- Om het debat te voeden, moeten adviezen ook scherp en gefocust zijn. Zo’n advies mag ook 

uitdagen door andere stellingnamen te pakken dan GS kiest. En een paar punten waar het 

echt om gaat. Dat kan je laten zien door anderen de stellingen te laten presenteren. De 

impact is het grootst als mensen om wie het gaat dat zelf doen. Denk aan korte filmpjes, 

waarin de buitenwereld de stelling op opinie zelf verwoordt. 

- Als het gaat om belangrijke toekomstige ontwikkelingen, moet je het advies voor de schaal 

en niveau van de provincie Utrecht doorleeft en tastbaar maken. Dat moet op een andere 

manier dan alleen met woorden in een rapport. Info-Graphics en filmpjes werken hierbij 

goed. 

- Om deze werkwijzen met voldoende kleur en profiel te kunnen neerzetten is een 

heroverweging van de wijze van ondersteuning van belang. Er worden nieuwe eisen gesteld 

aan de rolinvulling van het PCL-secretariaat, die ook in fte-termen om een uitbreiding 

vraagt 
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Tot slot 

 

Er is bestaansrecht voor de PCL. Een onafhankelijk adviesorgaan heeft toegevoegde waarde, er 

is niemand van onze gesprekspartners die deze zaken ter discussie stelt. Maar de steun hiervoor 

blijft alleen bestaan als de PCL zichzelf opnieuw uitvindt, zeg maar PCL versie 4.0. Daarmee 

bedoelen we dat een ‘klein beetje veranderen hier en daar’ te weinig is. Het gaat om: 

– veel meer focus, scherpte en onderscheid in de onderwerpen waarover advies wordt 

gegeven; beter een paar adviezen die impact hebben, dan veel adviezen die niet worden 

herkend op impact; 

– zichtbaarheid voor en beter inspelen op de ontvangers van de adviezen, met een relevant 

onderscheid tussen GS en PS; 

– meer adviezen die adequaat aangeven wat de provincie Utrecht er mee moet; dus 

specifieker en meer aangrijpingspunten gevend voor specifieke kaderstelling en 

beleidsontwikkeling; 

– een andere personele samenstelling, zowel naar leeftijd en achtergrond, als naar type men; 

het mag meer discussie en debat opleveren en aansluiting bij de veelheid van ontwikkelingen 

en trends in de samenleving. 
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Bijlage 1: Geïnterviewde personen 

 

Bram van de Klundert Voorzitter PCL 

Melis van de Groep Lid PCL, burgemeester 

Leendert van Bree Lid PCL, prgr.leider PBL 

Joris Hogenboom Lid PCL, directeur NMU 

Jaap Docter Lid PCL, directeur KVK MN 

Guus Beugelink Lid PCL, best. HDSR 

Bart Krol  Gedeputeerde 

Kees de Heer Statenlid, Lid Cie RGW 

Richard Andringa Directeur 

Hugo Jungen Afdelingsmanager 

Harro Homan Teamleider 

Josefine van der Heijde Secretaris PCL 

Ruurd Jonge Poerink Amb. RO adviezen 

Jos Geenen Amb. Duurzame landbouw/milieu 

Hans Rijnten Amb. Energie 

Mark Hoevenaars Amb. Natuurbeleid 

Jan van Lopik (Teamleider) / Ellen 

Vrielink 

Amb. Mobiliteitsplan 

Onno Raijmakers Amb. Landelijk gebied 

Erik Versloot Amb. Omgevingswet 

Florian Bekkers Statenlid, Lid Cie RGW 

Hans Boerkamp Statenlid, Lid Cie RGW 
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Bijlage 2: Overzicht adviezen Provinciale Commissie 
Leefomgeving (PCL) 2009-2014 

 

Nr. Advies Datum 

 2009  

1 Grondwateronttrekking voor KWO systeem bij kantoorgebouw van 

PGGM aan de Kroostweg-Noord te Zeist 

22-06-09 

2 Ontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015 22-06-09 

3 Grondwateronttrekking voor KWO systeem bij Nieuw Hoog Catharijne te 

Utrecht 

21-07-09 

4 Strategie Utrecht 2040 17-09-09 

5 Concept Bodemvisie 01-10-09 

 2010  

6 Provincie Utrecht in Trans!, advies over thema’s voor de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie  

23-03-10 

7 Duurzame Landbouw en Milieu 11-05-10 

8 Het Energievraagstuk, een uitdaging voor mens en maatschappij! 16-09-10 

9 Samenhang centraal: Advies over Kadernota Ruimte 24-09-10 

10 Vergunning voor grondwateronttrekking voor KWO systeem bij nieuw 

kantoorgebouw politie Soesterberg 

05-10-10 

 2011  

11 Stadlandzones: Het is de hoogste tijd voor kwaliteitsbeleid! 06-06-11 

12 Sturen op ruimtelijke kwaliteit: advies over voorontwerp structuurvisie 14-10-11 

 2012  

13 Ondernemerschap en de kwaliteit van de leefomgeving 23-03-12 

14 Voorontwerp Provinciale Milieuverordening Utrecht 27-04-12 

15 Aandachtspunten voor het Natuurbeleid van de Provincie Utrecht 01-06-12 

16 Aandachtspunten voor het Bodem-, water- en milieubeleid van de 

Provincie Utrecht 

02-07-12 

17 Aandachtspunten voor het Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 10-09-12 

18 Innovatieve kenniseconomie en duurzame energie 01-10-12 

 2013  

19 Duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied, deel 1: Opmaat voor 

advies 

06-06-13 

20 Duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied, deel 2: Van minder 

middelen naar sterke strategie en samenwerking 

30-10-13 

21 Aandachtspunten bij de nieuwe koers van het Natuurbeleid 04-09-13 

22 Inspelen op de nieuwe Omgevingswet 17-12-13 

 

 


