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1. NotitieProcesaanpak

Geachte heer Van de Klundert,

Op 3 maart 2015 is uw "Plan van Aanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving" (PvA) aan ons
aangeboden. Als college hebben wij daarbij aangeven dat wij op korte termijn een reactie zullen opstellen. Deze
is venryoord in de bijgevoegde notitie Procesaanpak.

U geeft aan'dat het tijd is voor vernieuwing van de samenstelling en werkwijze van de PCL. De voorstellen in
het PvA die volgens u nodig zijn om deze vernieuwing in te vullen zijn deels door de PCL, deels door het pCL-
secretariaat en deels door de provincie op te pakken. U doet een oproep om als provincie en PCL gezamenlijk
vorm te geven aan de vernieuwing van de PCL.

Wij willen aan deze oproep gehoor geven. Op hoofdlijnen onderschrijven wij het door u opgestelde PvA met de
daarin opgenomen voorstellen die u nodig acht om de vernieuwing vorm te geven. ln de notitie Procesaanpak
geven wij per voorstel een reactie waarbij ook een procesaanpak is beschreven hoe deze door ons en u als
PCL invulling wordt gegeven. Daarbij hebben wij bij een aantal voorstellen een (gedeeltelijk) afrrvijkend advies
opgenomen. Ook hebben we een aantal suggesties en opmerkingen meegegeven voor het vervolg. Voor de
inhoudelijke reactie venrijzen wij naar de bijgevoegde notitie Procesaanpak.

Wij hebben de B&A evaluatie, uw PvA en onze notitie Procesaanpak aangeboden aan PS (ter bespreking in de
Statencommissie RGW, dd 18 mei 2015). Wij zijn voornemens om na de bespreking in de Commissie RGW zo
snel mogelijk te starten met de uitvoering van de verschillende acties, conform de aanpak in de notitie
Procesaanpak. Beoogd wordt dat in september 2015 de PCL in de nieuwe samenstelling van start kan gaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voozitter,
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