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Plan van aanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving 
(PCL) 
 
12 februari 2015 
 
De PCL vindt dat het tijd is voor vernieuwing van de samenstelling en werkwijze van de 
commissie en presenteert daarom hierbij een Plan van Aanpak Vernieuwing PCL. De 
maatregelen die nodig zijn, zijn voor een deel door de PCL en het PCL secretariaat op te 
pakken. Voor een deel vallen zij echter ook onder de verantwoordelijkheid van de Provincie. De 
PCL doet daarom een oproep aan de Provincie om gezamenlijk vorm te geven aan de PCL 4.0! 
 
 

1. 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, maar ook het gevoel 
dat de PCL misschien nog beter zou kunnen presteren als zij meer zou loskomen van  
maatschappelijke belangenorganisaties.   
 
De centrale vragen van de evaluatie waren: 

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? 

 
Om deze vragen te beantwoorden heeft de B&A Groep zowel bureauonderzoek gedaan als interviews 
gehouden met bestuurders, management en ambtenaren van de Provincie en met de voorzitter, leden 
en secretaris van de PCL.  
 
De conclusies van de evaluatie zijn: 
De samenstelling van de PCL komt overeen met de omschrijving in het Instellingsbesluit en de PCL 
doet formeel wat het Instellingsbesluit vraagt. 
Er is waardering voor de rol die de PCL speelt. Deze waardering kent twee componenten: de inhoud 
van de adviezen (integraliteit en vernieuwing) en de bijdrage aan draagvlakvorming. Tegelijkertijd zijn 
er ook veel bemerkingen, vooral over de adviezen (o.a. de mate van abstractheid) en de 
samenstelling van de PCL (geen afspiegeling van de hedendaagse samenleving en veel bekende 
gezichten). 
De B&A Groep concludeert dat er bestaansrecht is voor de PCL en dat een onafhankelijk 
adviesorgaan toegevoegde waarde heeft, maar dat de steun hiervoor alleen blijft bestaan als de PCL 
zichzelf opnieuw uitvindt: PCL versie 4.0. 
  
Er is volgens het evaluatierapport, kort samengevat, vooral verandering nodig op de volgende punten: 

- Aard, inhoud en richting van de adviezen 
o Meer focus en scherpte 
o Meer aandacht voor belangentegenstellingen, afwegingen en keuzeaspecten 
o Meer praktisch toepasbaar voor de Provincie 
o Duidelijker onderscheid in advisering aan GS en PS 

- Communicatie  
o Minder nadruk op schriftelijke adviezen, meer nadruk op andere werkvormen 

(discussiebijeenkomsten, workshops, excursies) 
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o Gebruik van meer verschillende communicatievormen (infographics, filmpjes etc.) 

- Opzet en samenstelling PCL 
o Voordracht van PCL leden uit de praktijk moet veranderen: onafhankelijke personen 

die losstaan van belangenbehartiging. 
o Een meer gevarieerde samenstelling naar achtergrond, leeftijd, sekse en 

competenties. 
o Een opzet, waarbij een geleidelijke doorstroom van leden plaatsvindt.  

- Relatie tussen PCL en Provincie  
o De rol van de Provincie zou minder vrijblijvend moeten zijn. Het is belangrijk dat de 

Provincie duidelijk aangeeft wat zij van de PCL verwacht en actief reageert op 
adviezen. 

o De PCL zou qua samenstelling meer gevarieerd moeten zijn en zich beter moeten 
presenteren aan de Provincie.  

In het verlengde van bovenstaande verbeterpunten is volgens het evaluatierapport ook een uitbreiding 
van het secretariaat nodig. Naast inhoudelijke en secretariële ondersteuning, zou ook ondersteuning 
vanuit communicatie en inhoudelijke research en monitoring op zijn plaats zijn.   
De PCL heeft de afgelopen vijf jaar met grote inzet en motivatie gewerkt aan adviezen en conferenties 
voor de Provincie en daarmee ook regelmatig goede resultaten behaald. De commissie heeft in totaal 
24 adviezen uitgebracht (onder meer over duurzame energie, ondernemerschap en de structuurvisie) 
en 5 discussiebijeenkomsten georganiseerd (onder meer over ondernemerschap, het landelijk gebied 
en de Omgevingswet). Toch onderschrijft de PCL op hoofdlijnen de conclusies van het 
evaluatierapport en wil zij de commissie vernieuwen.   
Hieronder benoemt de PCL in de paragrafen 2 tot en met 5 de doelen voor de samenstelling van de 
PCL, de PCL adviezen, de communicatie en de relatie tussen de PCL en de Provincie. In de 
paragrafen 6 en 7 gaat de PCL in op de ondersteuning van de PCL door het secretariaat en het 
proces van vernieuwing. In elke paragraaf geeft zij aan welke maatregelen nodig zijn. In paragraaf 8 
worden de maatregelen in tabelvorm samengevat. Hierbij wordt aangegeven wie ervoor 
verantwoordelijk is en op welke termijn de maatregel genomen moet worden. 

 
 

2. Samenstelling PCL: een onafhankelijke, vernieuwende en 
gevarieerde commissie die sterk is in communicatie  

 
Onafhankelijk en vernieuwend 
De PCL is van mening dat de samenstelling van de commissie de meest cruciale factor is in het 
functioneren. Volgens het Instellingsbesluit worden de leden benoemd door GS en PS voor de duur 
van de zittingsperiode van Provinciale Staten. Na de verkiezingen van maart 2015 moet de PCL dus 
opnieuw benoemd worden.  
Bij het instellen van de commissie heeft de Provincie aan (kringen van) wetenschappelijke 
organisaties en maatschappelijke belangenorganisaties gevraagd om leden voor te dragen. Deze door 
organisaties voorgedragen leden zijn in de PCL aangesteld. Aan hen is meegegeven dat zij met 
kennis en ervaring uit de kring van hun organisaties deelnemen aan de PCL, niet namens de 
organisatie waar zij werken. 
Deze werkwijze van de Provincie heeft er echter toe geleid dat de leden die uit maatschappelijke 
kringen deelnemen in de PCL vaak dezelfde personen zijn die op andere momenten ook de 
belangenbehartiging vanuit hun eigen organisatie naar de Provincie verzorgen.  
De meeste leden weten deze twee rollen goed te scheiden, maar dit geldt niet voor alle leden. In 
sommige situaties leidt dit tot minder scherpe adviezen. Ook ontstaat bij de Provincie soms de indruk 
van belangenbehartiging door de PCL, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. 
Bovendien bestaat er vaak overlap tussen de denkbeelden die de PCL inbrengt en de denkbeelden 
die de organisaties waar de PCL leden werken inbrengen. Daardoor worden de PCL adviezen door de 
Provincie soms als te weinig vernieuwend ervaren. 
Daarom is het van belang om na de verkiezingen van maart 2015 in de nieuwe PCL leden te 
benoemen die een onafhankelijke inbreng kunnen leveren, maar wel goed zicht hebben op de 
maatschappelijke werkelijkheid in de Provincie Utrecht. 
Een ander aandachtspunt is dat door de lange zittingsduur die in het Instellingsbesluit is vastgesteld 
(zittingsduur Provinciale Staten met de mogelijkheid van herbenoeming), gecombineerd met één 
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benoemingsmoment per vier jaar (behalve bij tussentijds vertrek van een lid) er weinig vernieuwing in 
de samenstelling van de PCL plaatsvindt.  
Dit kan ondervangen worden door een tweede benoemings/vervangingsmoment in te stellen, 
halverwege de zittingsperiode van Provinciale Staten, dus na twee jaar. Door bij de eerste benoeming 
van de nieuwe PCL eenmalig een deel van de leden voor twee jaar te benoemen, ontstaat daarna 
elke twee jaar een moment dat een deel van de PCL leden vervangen kan worden.  
 
Deskundig en gevarieerd 
Om als adviesorgaan goed te functioneren is het van cruciaal belang dat de leden strategische 
capaciteiten hebben, een goede inhoudelijke kennis van hun werkveld en van de relaties met 
aanpalende terreinen en zicht hebben op de bestuurlijke en maatschappelijke context waarin de 
Provincie opereert.  
Daarnaast is het ook belangrijk dat de PCL als team een goede samenstelling heeft: 
- Een qua inhoudelijke capaciteiten gevarieerde samenstelling zodat er voldoende kennis aanwezig is 
op de verschillende beleidsterreinen van de Provincie. 
- Daarbij is ook een enigszins gevarieerde samenstelling qua leeftijd, sekse, achtergrond en 
competenties wenselijk, zodat verschillende manieren van denken en communiceren benut kunnen 
worden in en rond het adviesproces. 
    
Mondelinge communicatie 
Om effectief te zijn als adviesorgaan is niet alleen de inhoud van de adviezen of bijeenkomsten van 
belang, maar ook de wijze van communiceren hierover. De PCL heeft het tot nu toe als haar 
belangrijkste taak beschouwd om gedegen schriftelijke adviezen uit te brengen. Mondelinge 
communicatie beschouwde zij als ondersteunend aan de adviezen. Op basis van de evaluatie kan 
geconcludeerd worden dat het voor de PCL belangrijk is om in de toekomst meer aandacht te 
besteden aan de mondelinge uitwisseling en communicatie. De Provincie heeft immers aangegeven er 
behoefte aan te hebben dat de PCL vaker andere werkvormen gebruikt, zoals gesprek en debat. 
 
Vergoeding 
Op dit moment ontvangen de PCL leden volgens de ministeriële regeling voor vergoeding van staten- 
en commissieleden €105,= per vergadering vacatiegeld. De voorzitter ontvangt €352,= per 
vergadering. In de afgelopen periode is bij het werven van nieuwe leden (opvolgers van leden die 
vertrokken zijn) gebleken dat deze vergoeding door potentiële nieuwe leden als erg laag en niet 
serieus wordt ervaren. Daarom is het wenselijk dat deze vergoeding van de leden wordt verhoogd 
naar €250,= per vergadering.  
  
  
Maatregelen Samenstelling PCL 
 
1. Na de verkiezingen van maart 2015 benoemen GS en PS een nieuwe PCL met 10 leden. 
De huidige PCL leden houden hun aanstelling tot en met de wisseling van Provinciale Staten. De 
nieuwe Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 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, onafhankelijkheid en goede communicatieve vaardigheden 
centraal staan (zie bijlage 2). Voor de continuïteit kunnen nog maximaal vier huidige PCL leden 
aangesteld worden als zij voldoen aan dit profiel. 
 
2. Nieuwe PCL is een mix van leden met wetenschappelijke achtergrond en leden met 
praktijkervaring en is gevarieerd qua type mens 
De PCL zo samenstellen dat ongeveer de helft van de leden een wetenschappelijke achtergrond heeft 
en de andere helft zijn ervaring heeft opgedaan in de praktijk. (Dit is bij de huidige PCL ook het geval). 
Bij de werving van nieuwe leden rekening houden met de samenstelling van een goed team, zowel 
inhoudelijk als qua variatie in leeftijd, sekse en competenties. 
 
3. Het Instellingsbesluit aanpassen: - werkvelden benoemen in plaats van kringen van 
organisaties en - twee benoemingsmomenten creëren.  
De term “kring van …organisaties” in het Instellingsbesluit vervangen door “werkveld.” Dit maakt het 
mogelijk onafhankelijke leden aan te stellen. 
De volgende 7 werkvelden onderscheiden: 
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- Natuur, milieu, bodem en water 
- Economie, energie en mobiliteit 
- Ruimte en leefomgeving 
- Recreatie, toerisme en cultuurhistorie 
- Stedelijke ontwikkeling en wonen 
- Landbouw en landelijk gebied 
- Bestuurlijke organisatie en samenwerkingsprocessen 

 
In het Instellingsbesluit de zittingstermijn van vier jaar handhaven, maar ook een aanstellingsmoment 
halverwege de zittingsperiode van Provinciale Staten opnemen (na twee jaar). Bij de start van de 
nieuwe PCL vier leden aanstellen voor twee jaar, zodat na twee jaar een deel van de leden wordt 
vervangen.  
 
4. Presentiegeld leden verhogen 
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. 
 
 
 

3. PCL Adviezen: scherp, praktisch toepasbaar, met onderscheid 
naar type advies en naar GS en PS als geadresseerden 

 
 
Scherpe adviezen 
De scherpte in de adviezen zal naar verwachting toenemen als gevolg van de nieuwe samenstelling 
waarbij de leden een nog meer onafhankelijke inbreng leveren.  
Ook is het van groot belang dat de Provincie bij de voorbespreking van het jaarprogramma duidelijk 
aangeeft waar haar adviesbehoefte ligt. De huidige en nieuwe PCL hebben de opdracht om in hun 
adviezen zo scherp mogelijk aan te geven welk vraagstuk, ontwikkeling of oplossing zij onder de 
aandacht van de Provincie willen brengen. 
 
Inzicht bieden in verschillende meningen 
De PCL kiest in haar adviezen vaak voor één beleidsrichting en bouwt het advies in die richting op. 
Hierdoor gaan verschillende visies en denkbeelden die binnen de PCL en in de maatschappij als 
geheel leven in het advies verloren. Dit is te verhelpen door in de PCL vergaderingen juist op zoek te 
gaan naar de verschillende visies en oplossingsrichtingen en hieraan aandacht te geven in de 
adviezen. De PCL kan de Provincie vervolgens wel adviseren om voor een bepaalde beleidsrichting te 
kiezen.   
 
Praktisch toepasbaar 
De praktische toepasbaarheid van de adviezen zal toenemen wanneer in het voorbereidingstraject 
van elk advies een gesprek plaatsvindt met de verantwoordelijke ambtenaar en gedeputeerde en met 
externe partners die bij het onderwerp betrokken zijn. De PCL kan dan ervaren waar precies de 
dilemma’s van de Provincie en externe partners liggen en met het advies hierop inspelen. 
(Tot nu toe heeft de PCL bij de voorbereiding van adviezen wel altijd ambtelijk overleg gevoerd, maar 
geen bestuurlijk overleg).  
 
Type advies 
In het evaluatierapport staat het advies aan de PCL om meer onderscheid te maken tussen de 
verschillende typen adviezen en om de vorm van organiseren en presenteren hierop aan te passen.   
Er worden drie typen adviezen onderscheiden:  

- Kaderstellende adviezen bij de start van een nieuw beleidsproces of majeur 
implementatieproces 

- Agenderende adviezen: majeure ontwikkelingen vertalen in de betekenis ervan voor de rol 
en taak van de Provincie 

- Debatadviezen: adviezen aan PS op majeure nota’s van GS, met als doel het debat met GS 
te versterken.  
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Onderscheid tussen GS en PS   
Bij het opstellen van het jaarprogramma kan de PCL in het overleg met GS en PS al inventariseren 
welke adviesbehoeften deze bestuursorganen hebben. Vervolgens kan zij bij elk advies bepalen of het 
in de eerste plaats voor GS of voor PS bedoeld is en het advies en de communicatie daarop inrichten. 
 
 
Maatregelen PCL adviezen 
 
5. Provincie geeft duidelijk aan waar haar adviesbehoefte ligt. 
Bij het overleg over het jaarprogramma geeft de Provincie duidelijk aan waar haar adviesbehoefte ligt. 

 
6. PCL stelt scherpe adviezen op en belicht daarbinnen verschillende visies 
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 bij een bepaald onderwerp en geeft aan welke voorkeursrichting zij aanbeveelt. 

 
7. PCL voert bij de voorbereiding van adviezen ambtelijk en bestuurlijk overleg met de 

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

 
8. PCL labelt adviezen als kaderstellend, agenderend of debatadvies en geeft aan of het 

advies gericht is aan GS en/of PS 
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 richt het 
advies en de communicatie daarop in. Hierbij kan de volgende matrix gebruikt worden: 

 
 

 GS PS 

Kaderstellend   

Agenderend   

Debat   

 
 
 

4. Communicatie: wervend en afwisselend 
 
Breed scala aan communicatievormen 
In de praktijk is gebleken dat het uitbrengen van schriftelijke adviezen alleen niet effectief genoeg is. 
De PCL heeft in de afgelopen jaren ook andere communicatievormen ingezet, maar de frequentie van 
de inzet daarvan en de variatie daarin kunnen zeker nog uitgebreid worden. Hierbij kan men denken 
aan de volgende vormen: 
 
Bijeenkomsten en excursies organiseren 

- Kennismakingsbijeenkomst met nieuwe GS en PS  
- Brede discussiebijeenkomsten, korte lunchbijeenkomsten (lunchbijeenkomst nieuw) of 

expertmeetings organiseren voor bestuur en ambtenaren van de Provincie (met betrokkenheid 
van externe sprekers) 

- Inspiratiebijeenkomst voor GS organiseren of eraan deelnemen 
- Excursie organiseren voor bestuur en/of ambtenaren (nieuw) 

 
Webpagina, nieuwsberichten en interviews 

- PCL Webpagina onder de aandacht brengen 
- Yammer berichten plaatsen gericht op Provinciale organisatie, eventueel Twitter of Facebook 

benutten voor externe communicatie (Twitter/Facebook nieuw) 

- Persbericht uitbrengen bij advies (nieuw) 
- Digitale nieuwsbrief uitbrengen (nieuw) 
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- Interview geven in provinciale media of vakblad (interview vakblad nieuw) 
 
Persoonlijke en informele contacten 

- Netwerken (Bijeenkomsten en recepties van de Provincie bezoeken, individuele afspraken 
maken met gedeputeerden en statenleden) (nieuw) 

 
Kort samengevat is het wenselijk dat de PCL regelmatig communiceert met de Provincie en hierbij een 
breed scala aan momenten en instrumenten gebruikt. Het accent zou wat moeten verschuiven van: 
 
Schriftelijke communicatie >>> mondelinge communicatie 
Formele communicatie >>> informele communicatie 
 
Ook is het van belang dat verschillende leden van de PCL zich hiervoor inzetten, zodat de 
wederzijdse betrokkenheid tussen de Provincie en de PCL kan groeien. 
 
Tot nu toe organiseert de PCL ieder jaar één grote conferentie of expertmeeting. Om de uitwisseling 
met de Provincie en externe partijen en de zichtbaarheid van de PCL te vergroten is het wenselijk dat 
er daarnaast minimaal twee keer per jaar kleinere (lunch)bijeenkomsten worden georganiseerd over 
actuele onderwerpen met enkele externe sprekers. De Provinciale Adviescommissie 
Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL), vergelijkbaar met de PCL, doet dit met succes vele keren 
per jaar (openbare lunchbijeenkomsten).  
 
Andere communicatiemiddelen 
In het evaluatierapport wordt aanbevolen om naast de door de PCL ingezette ontwikkeling naar meer 
discussiebijeenkomsten en excursies ook te kiezen voor andere communicatiemiddelen (Infographics, 
filmpjes). Vooral bij agenderende adviezen en debatadviezen moeten deze middelen volgens het 
evaluatierapport ingezet worden.   
Daarnaast vindt de PCL het wenselijk om drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit te brengen met 
een tussentijds verslag van haar activiteiten. Deze is bestemd voor zowel de Provincie als het externe 
netwerk van de PCL (andere provinciale adviesorganen voor de leefomgeving en wetenschappelijke 
en maatschappelijke organisaties in de Provincie Utrecht). 
  
 
Maatregelen Communicatie 
 
9. Vaker communiceren met de Provincie via een breed scala aan communicatievormen, 

waarbij het accent iets verschuift van formele en schriftelijke communicatie naar informele 
en mondelinge communicatie 

Naast het uitbrengen en toelichten van adviezen meer contactmomenten creëren of benutten, zoals 
korte lunchbijeenkomsten organiseren, via social media communiceren of individuele afspraken 
maken met gedeputeerden of statenleden.  
 
10. PCL kiest per adviesonderwerp bewust voor de werkvorm en communicatievorm en 

varieert hiermee 
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. 

 
11. Jaarlijks één grote en minimaal twee kleinere discussie/lunchbijeenkomsten organiseren 
Naast één grote conferentie ook twee kleinere discussiebijeenkomsten over actuele onderwerpen 
organiseren (met externe sprekers).  

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



7 

 

 
 

5. Relatie PCL en Provincie: draagvlak en wederzijdse 
betrokkenheid 

 
Draagvlak en betrokkenheid 
De Provincie heeft de PCL opgericht en samengesteld. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de 
PCL en de Provincie op verschillende niveaus. Het PCL jaarprogramma wordt ieder jaar besproken 
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 secretaris van de PCL overleggen enkele malen per jaar met 
de verantwoordelijke 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. De Provincie reageert vaak niet op adviezen van de PCL. Ook maakt de 
Provincie niet altijd duidelijk wat zij van de PCL verwacht of zijn de verwachtingen van de adviezen 
tegenstrijdig (strategisch, vernieuwend en op hoofdlijnen, maar ook praktijk- en handelingsgericht). 
Anderzijds is de Provincie van mening dat de PCL zich onvoldoende presenteert (te traditioneel en te 
weinig wervend) en geen goede afspiegeling van de Utrechtse samenleving is.  
De uitdaging zal zijn om de PCL zo samen te stellen dat het draagvlak voor de PCL bij de Provincie 
groter wordt. Een meer wervende manier van communiceren door de PCL kan hieraan ook bijdragen. 
Daarnaast is het nodig dat de Provincie ook op bestuurlijk niveau de PCL meer als haar eigen 
adviesorgaan gaat beschouwen, waarvan zij optimaal gebruik kan maken. Hierbij is een vergelijking te 
maken met de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, een door de Provincie aangestelde onafhankelijke 
adviseur, die meer als “eigen” wordt beschouwd.  
Daarnaast is het belangrijk dat er praktische werkafspraken worden gemaakt tussen de PCL en de 
Provincie en dat de PCL ambtelijk een duidelijk aanspreekpunt heeft bij de Provincie.        
 
Maatregelen Relatie PCL en Provincie 
 
13. Bij de samenstelling van de nieuwe PCL zorgen voor breed draagvlak bij de Provincie. 
 
14. Werkafspraken maken met de Provincie over totstandkoming jaarprogramma, aanlevering 

adviezen, reactie van de Provincie op de adviezen, ambtelijk aanspreekpunt etc. 
 
(Communicatieaspecten komen in paragraaf 4 aan de orde). 
 
 
 

6. Ondersteuning PCL: uitbreiding en verhoging budget  
 
De PCL bestaat uit leden die in het dagelijks leven een baan hebben en in de avonduren als 
vrijwilliger (tegen een beperkte vergoeding) een bijdrage leveren aan de provinciale 
beleidsontwikkeling. Omdat zij een beperkt aantal uren beschikbaar hebben voor de PCL, is de 
ondersteuning door het PCL secretariaat van groot belang.  
Het PCL secretariaat maakt onderdeel uit van de afdeling Bestuurs- en Directie Ondersteuning (BDO) 
van de Provincie. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de 
vergaderingen, adviezen, discussiebijeenkomsten en excursies, het onderhouden van de contacten 
met de Provincie, voor de communicatie en voor de secretariële ondersteuning van de PCL. 
Bij de instelling van de PCL in 2008 was besloten om 1,5 fte ter beschikking te stellen voor het 
secretariaat (1,0 fte schaal 12 en 0,5 fte schaal 8). In de loop der jaren is er echter bezuinigd op de 
ondersteuning van de PCL, waardoor er nu formeel in totaal nog slechts 0,5 fte voor het PCL 
secretariaat beschikbaar is.  
In de praktijk heeft de PCL in de afgelopen jaren twee medewerkers gehad: de secretaris die 28 uur 
per week voor de PCL werkt (inhoudelijk en procesmatig) en de ondersteuner die 12 uur per week 
voor de PCL werkt (praktische ondersteuning), samen 1,0 fte. 
Het budget van de PCL is per 1 januari 2014 door de Provincie teruggebracht van €20.000,= naar 
€15.000,= per jaar. Hieruit worden de presentiegelden van de leden vergoed en daarnaast de kosten 
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van discussiebijeenkomsten, excursies en in 2014 de evaluatie. Ook de kosten van de ondersteuner 
zijn in de afgelopen periode uit dit budget betaald. Het budget is hier echter niet op berekend. 
De evaluatie geeft aan dat er hoge verwachtingen zijn van de PCL: nog scherpere, praktijkgerichte 
adviezen, nog meer naar buiten treden met bijeenkomsten en nieuwe communicatievormen. Een 
halve fte en een klein budget zijn niet toereikend om aan deze verwachtingen tegemoet te kunnen 
komen.  
Om de verbeterpunten uit de evaluatie en dit plan van aanpak op een goede manier vorm te geven 
zijn uitbreiding van de ondersteuning door het secretariaat en verhoging van het PCL budget 
noodzakelijk.  
 
 
Maatregelen Ondersteuning PCL 
 
15. Uitbreiding personele ondersteuning (secretariaat) en verhoging PCL budget 
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 ondersteuner 
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,= zodat 
het presentiegeld voor de leden verhoogd kan worden en er meer middelen beschikbaar zijn voor 
uitwisseling en communicatie (Communicatie advies, Nieuwsbrief, discussiebijeenkomsten, maken 
filmpjes etc.) en voor het desgewenst uitbesteden van onderzoek. 

 
 

7. Proces vernieuwing PCL: vernieuwing, continuïteit en 
draagvlak 

 
Bij de vernieuwing van de PCL zijn twee aspecten van groot belang: 

- Vernieuwing én continuïteit 
- Draagvlak bij Provincie 

 
Vernieuwing én continuïteit 
Om ervoor te zorgen dat de PCL vernieuwd wordt, maar er ook enige continuïteit blijft bestaan, wordt 
de volgende aanpak voorgesteld: 
- De voorzitter en maximaal drie leden van de huidige PCL die voldoen aan het nieuwe 
ledenprofiel blijven nog twee jaar lid van de nieuwe PCL. Zij kunnen de kennis, ervaring en opgedane 
inzichten van de huidige PCL overdragen. Na twee jaar worden zij vervangen door een nieuwe 
voorzitter en drie nieuwe leden, die een aanstelling krijgen voor 4 jaar. Dit heeft tot gevolg dat steeds 
met een interval van twee jaar een gedeeltelijke vernieuwing van de PCL plaatsvindt. 
- Via een open procedure (advertentie) worden 6 nieuwe leden voor de PCL geworven.  
- Alle nieuwe leden worden aangesteld voor vier jaar.     
 
Draagvlak bij Provincie 
Het is van groot belang dat de nieuwe PCL op draagvlak bij GS en PS kan rekenen. Daarom is het 
belangrijk dat GS en PS een rol hebben bij de samenstelling van de PCL.  
 
Comité van Aanbeveling 
De Provincie Zuid-Holland werkt bij het werven van nieuwe leden voor de Provinciale 
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), vergelijkbaar met de PCL, met een Comité van 
Aanbeveling. Wij stellen voor om deze werkwijze over te nemen. Het Comité van Aanbeveling bestaat 
uit: 

- Een voorzitter, namelijk de voorzitter van de Statencommissie waarvan het 
werkterrein het meest aansluit bij dat van de PCL.  

- Twee door Provinciale Staten uit hun midden aangewezen leden 
- Twee door Gedeputeerde Staten uit hun midden aangewezen leden. 

 
Het Comité van Aanbeveling wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De voorzitter van de PCL wordt door het Comité van Aanbeveling gehoord voordat het Comité een 
voordracht doet tot benoeming van leden in de PCL. De voorzitter van de PCL kan ook als adviseur 
aan de besprekingen van het Comité van Aanbeveling deelnemen.  
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De taken van het Comité van Aanbeveling zijn om de advertentie voor de werving van de PCL leden 
op te stellen (met een profiel voor de nieuwe leden), een selectie te maken uit de binnengekomen 
reacties en sollicitatiegesprekken te voeren met de kandidaten. Vervolgens draagt het Comité van 
Aanbeveling de gekozen kandidaten voor aan GS en PS voor benoeming in de PCL. Bij deze taken 
wordt het Comité ondersteund door de ambtelijk secretaris. 
 
Open werving 
Vanwege de transparantie van het proces is het aan te bevelen om voor het werven van nieuwe leden 
te kiezen voor het plaatsen van één of meer advertenties in regionale dagbladen en op social media. 
 
Planning 
Omdat het van groot belang is dat de nieuwe GS en PS de samenstelling van de nieuwe PCL 
ondersteunen, ligt het voor de hand dat het Comité van Aanbeveling door de nieuwe GS en PS wordt 
samengesteld. Dit betekent dat dit op zijn vroegst gepland kan worden in april 2015.  
 
 
Maatregelen proces vernieuwing 
 
16. Voorzitter en maximaal drie leden huidige PCL die voldoen aan ledenprofiel voor twee jaar 

benoemen in de nieuwe PCL in verband met continuïteit en vernieuwing 
 

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. 

 
18. Advertentie plaatsen met oproep voor nieuwe PCL leden  
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8. Maatregelen 
 
Overzicht maatregelen Vernieuwing PCL 
 

  
Maatregel 

 
Wie 

 
Wanneer 

  
Samenstelling PCL 

  

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
Na de verkiezingen van maart 2015 
benoemen de nieuwe GS en PS een 
nieuwe PCL met 10 leden, die via een open 
wervingsprocedure worden geworven.  
 
Nieuwe PCL is mix van leden met 
wetenschappelijke achtergrond en leden 
met praktijkervaring en is een gevarieerd 
team qua type mens 
 

 
GS en PS 
 
 
 
 
 
Comité van Aanbeveling 
 
 
 
 

 
Vóór 1 juli 2015 
 
 
 
 
 
Eerste helft 2015 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Instellingsbesluit aanpassen:  
- werkvelden benoemen in plaats van 
kringen van organisaties en  
- twee benoemingsmomenten creëren. 

 
GS en PS 
 
 
 

 
Eerste helft 2015 

 
 
4 

 
Presentiegeld leden verhogen van 105,= 
euro naar 250,= euro per vergadering 
 

 
GS en PS 

 
Eerste helft 2015 

  
PCL Adviezen 

  

 
5 

 
Provincie geeft duidelijk aan waar haar 
adviesbehoefte ligt 

 

 
Inrichtingsoverleg Beleid, 
CMT, GS en PS 

 
Bij overleg PCL 
jaarprogramma 

 
6 

 
PCL stelt scherpe adviezen op en belicht 
daarbinnen verschillende visies 
 

 
PCL 

 
Vanaf 2015 

 
7 
 

 
PCL voert bij de voorbereiding van 
adviezen ambtelijk en bestuurlijk overleg 
met de Provincie en externen 
 

 
 
PCL 

 
 
Vanaf 2015 
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PCL labelt adviezen als kaderstellend, 
agenderend of voor debat bedoeld en geeft 
aan of het advies gericht is op GS en/of PS 
 

 
 
 
PCL 

 
 
 
Vanaf 2015 

  
Communicatie 
 

  

9 Vaker communiceren met de Provincie via 
een breed scala aan communicatievormen, 

 
PCL 

 
Vanaf 2015 
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waarbij het accent iets verschuift van 
formele en schriftelijke communicatie naar 
informele en mondelinge communicatie 
 

 
10 

 
PCL kiest per adviesonderwerp bewust 
voor de werkvorm en communicatievorm 
en varieert hiermee 
 

 
 
PCL 

 
 
Vanaf 2015 

 
11 

 
Jaarlijks één grote conferentie en minimaal 
twee kleine discussiebijeenkomsten 
organiseren (met externe sprekers) 
 

 
 
PCL 

 
 
Vanaf 2015 

 
12 
 

 
Digitale nieuwsbrief uitbrengen 

 
PCL 

 
Vanaf 2015 

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

 
Comité van Aanbeveling 

 
Eerste helft 2015 

 
14 

 
Werkafspraken maken met Provincie over 
totstandkoming jaarprogramma, 
aanlevering adviezen, reactie van Provincie 
op adviezen, ambtelijk aanspreekpunt etc. 
 
 

 
PCL, Inrichtingsoverleg 
Beleid, CMT, GS en PS 

 
Eerste helft 2015 

  
Ondersteuning PCL 
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Uitbreiding personele ondersteuning 
(secretariaat) van 0,5 naar 1,3 fte en 
verhogen PCL budget van 15.000 naar 
30.000 per jaar 
 

 
 
CMT, GS en PS 

 
 
Eerste helft 2015 

  
Proces vernieuwing PCL 
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Voorzitter en maximaal drie leden huidige 
PCL die voldoen aan ledenprofiel voor twee 
jaar benoemen in de nieuwe PCL in 
verband met continuïteit en vernieuwing 

 
GS en PS 

 
Voorjaar 2015 
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Comité van aanbeveling instellen voor 
werving nieuwe leden PCL, bestaand uit 2 
leden GS, 2 leden PS en voorzitter 
Statencommissie (ondersteund door 
ambtelijk secretaris) 
 

 
GS en PS 

 
April 2015 
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Advertentie plaatsen met oproep voor 
nieuwe PCL leden  
 
 

 
Comité van Aanbeveling 

 
Mei 2015 

 


