
Concept Dynamisch Jaarprogramma Provinciale Commissie Leefomgeving 2017 

 
Adviesthema 
 

 
Samenstelling 
werkgroep 
PCL 
 

 
Centrale vragen 

 
Aandachtspunten  

 
Soort 
advies/activiteit 
PCL 

 
Verantwoorde-
lijke 
Gedeputeerde 

 
Relatie met 
Strategisch Kader 
provincie Utrecht 
In Verbinding 

 
Planning 

 
Advieslijn: Gezonde Leefomgeving 
 

  

 
1. Smart mobility 

 
(Nieuw 
adviesthema 
2017) 

 
Hugo van der 
Steenhoven 
 
Piet Renooy 
 
Marleen van 
den Ham 
 
Floris 
Valkenburg 
 
Marja van 
Buuren 
(secretaris) 
 

 
Hoofdvraag: 
Op welke manier kunnen slimme 
mobiliteitsoplossingen bijdragen aan 
een gezonde leefomgeving? 
 
Deelvragen: 
Hoe kan de provincie eraan bijdragen 
dat vervoersknooppunten slimmer 
worden ingericht en gebruikt? 
Hoe kunnen ICT en datamanagement 
ingezet worden bij 
mobiliteitsvraagstukken? 
 

 
 
 

 
Schriftelijk advies 
aan GS en PS 

 
Jacqueline 
Verbeek 
(Mobiliteit, Water) 
 
Pim van den Berg 
(Ruimtelijke 
ontwikkeling,Wo-
nen en 
binnenstedelijke 
ontwikkeling) 
 
Mariëtte Pennarts 
(Milieu) 

 
Opdracht 3: 
Gezondheid en 
Leefkwaliteit 
 
Opdracht 8: 
Integrale aanpak 
Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 
 
Opdracht 9: 
Schaalsprong OV 

 
Tweede kwartaal 
2017 

 
2. Toekomstvisie op 

de landbouw en 
het landelijk 
gebied 

 
a. Duurzame 

landbouw 
 
(Nieuw 
adviesthema 
2017) 

 
            
 
 
 
 

 
Fred Vos 
 
Marleen van 
den Ham 
 
Rudi van 
Etteger 
 
Thomas van 
den Brink 
 
Josefine van 
der Heijde 
(secretaris) 

 
Hoofdvraag: Welke rol kan de provincie 
Utrecht spelen bij het bereiken van een 
duurzame landbouw en een duurzame 
inrichting van het landelijk gebied in de 
provincie Utrecht? 
 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen 
gaande in de landbouw en het landelijk 
gebied, zoals schaalvergroting van een 
deel van de agrarische bedrijven en het 
stoppen van een ander deel van de 
agrarische bedrijven. De behoefte aan 
recreatiemogelijkheden voor 
stadsbewoners neemt toe. Ook is er 
sprake van toenemende 
multifunctionaliteit (landbouw, recreatie, 
wonen, zorg, duurzame energie). Er 
spelen vraagstukken op het gebied van 
volksgezondheid en dierenwelzijn. 
Een specifiek vraagstuk is de 
voortgaande bodemdaling in de 
Veenweidegebieden.  
 
 

 
Aandachtspunt: De 
provincie stelt 
momenteel een 
Landbouwvisie op in 
relatie tot de 
Omgevingsvisie  
 
 
 

 
Mondelinge 
bijdrage en 
schriftelijk advies 
aan GS en PS.  

 
Bart Krol 
(Landelijk gebied, 
Natuur en 
Transformatie-
opgaven) 

 
Opdracht 3: 
Gezondheid en 
leefkwaliteit 
 
Opdracht 5: Nieuwe 
accenten Agenda 
Vitaal Platteland 

 
Eerste, tweede en 
derde kwartaal 
2017 
 
In februari 2017 
klankbordgesprek 
met gedeputeerde 
Krol 
 
In maart/april 2017 
deelname aan 
regionale 
bijeenkomsten 
provincie 
 
In september 2017 
reageren op 
concept 
Landbouwvisie 

 
b. Toekomst 

Veenweidege-
bieden 
 
(Lopend 
adviesthema 
2016/17) 
 

 
Bas van de 
Griendt 
 
Marleen van 
den Ham 
 
Rudi van 
Etteger 

 
Hoofdvraag Toekomst 
Veenweidegebieden 
Welke rol kan de provincie spelen bij 
een integrale, toekomstgerichte aanpak 
van de Veenweidegebieden? 

 
Aandachtspunt: 
Samenwerking met 
Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit Paul 
Roncken bij 
onderwerp Toekomst 
Veenweidegebieden. 
 

 
Schriftelijk advies 
aan GS en PS, 
film/foto’s 

 
Jacqueline 
Verbeek (Water, 
Bodemdaling 
Veenweidegebie-
den) 

 
Opdracht 3: 
Gezondheid en 
leefkwaliteit 
 
Opdracht 5: Nieuwe 
accenten Agenda 
Vitaal Platteland 

 
Eerste en tweede 
kwartaal 2017 
 
Werkbezoek PCL 
aan Kanis en 
Zegveld op 13 
januari 2017 



 
 
 
 

 
Thomas van 
den Brink 
 
Josefine van 
der Heijde 
(secretaris)  
 

 

 
Advieslijn: Transformatieopgaven 
 

  

 
3. Vinger aan de 

pols bij de 
Energietransitie 
 
(Lopend 
adviesthema 
2016/17) 

 

 
Bas van de 
Griendt 
 
Alie Tigchelhoff 
 
Rudi van 
Etteger 
 
Josefine van 
der Heijde 
(secretaris) 
 
 
 

 
Hoofdvraag: Is de voortgang in de 
energiebesparing en opwekking van 
duurzame energie in de provincie 
Utrecht in overeenstemming met de 
doelen uit de provinciale Energieagenda 
en de landelijke Energieagenda? 
En legt de provincie verbanden met 
ruimtelijke ontwikkeling, natuur en 
recreatie, mobiliteit en transport, 
gezonde leefomgeving en bodemdaling 
veenweidegebieden?  
 
De PCL heeft in 2016 advies uitgebracht 
aan de provincie over de 
Energietransitie. In dit advies heeft zij 
aangekondigd om in 2017 de vinger aan 
de pols te houden bij de uitvoering van 
de provinciale Energieagenda.  
 
 

  
Mondelinge 
inbreng 

 
Pim van den Berg 
(Energietransitie, 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling, 
Economie) 

 
Opdracht 1: 
energietransitie 

 
Vierde kwartaal 
2017 

 
4. Leegstand en 

transformatie van 
gebouwen  
 
(Lopend 
adviesthema 
2016/2017) 

 

 
Fred Vos 
 
Bas van de 
Griendt 
 
Willem Verbaan 
 
Alie Tigchelhoff 
 
Thomas van 
den Brink 
 
Floris 
Valkenburg 
 
Marja van 
Buuren 
(secretaris) 
 

 
Op vele terreinen is er sprake van 
leegstand van gebouwen: kantoren, 
winkelpanden, defensiegebouwen, 
agrarische gebouwen, kerken en 
zorginstellingen. Na een verkenning 
heeft de PCL geconstateerd dat vooral 
de leegstand en verloedering van 
retailgebieden in kleine en middelgrote 
kernen een hardnekkig probleem vormt.  
De PCL focust daarom op dit vraagstuk. 
Hoe kunnen deze lege plekken 
strategisch worden ingezet en als kans 
benut worden?  Hoe kan voorkómen 
worden dat er in de toekomst opnieuw 
leegstand ontstaat?  
De PCL is in 2016 gestart met dit 
adviesonderwerp en gaat er in 2017 
mee verder. 
 

  
Gesprek met 
gedeputeerde en 
wethouder van 
een gemeente 
waar dit vraagstuk 
zich voordoet 

 
Bart Krol 
(Transformatieop-
gaven)  

 
Opdracht 2: 
Aanpak Leegstand 

 
Eerste kwartaal 
2017 

 
Advieslijn: Rol provincie 

 

  

 
5. Provinciale 

Omgevingsvisie 
 

 
Dorien de Wit 
 
Alie Tigchelhoff 
 

 
Centrale vragen: 

- Wat moet de provincie meer 
doen dan het bestaande 

 
Aandachtspunt: 
Samenwerking met 
Adviseur Ruimtelijke 

 
Klankbordgesprek
ken met 
gedeputeerde en 

 
Bart Krol 
(Omgevingsvisie) 
en daarnaast alle 

 
Opdracht 4: 
Implementatie 
Omgevingswet 

 
Eerste tot en met 
vierde kwartaal 
2017 



(Nieuw 
adviesthema 
2017) 

 

Willem Verbaan 
 
Thomas van 
den Brink 

geactualiseerde beleid 
samenvoegen? 

- Welke ambities zou de provincie 
moeten uitdragen? 

- Hoe verhoudt de provinciale 
regierol zich tot meer vrijheid en 
decentralisatie? 

 
In 2017 werkt de provincie aan de 
nieuwe integrale Omgevingsvisie en 
verordening in het kader van de 
Omgevingswet. In deze Omgevingsvisie 
komen alle provinciale beleidsterreinen  
samen en zullen ook keuzes gemaakt 
moeten worden over de provinciale 
rollen. De provincie heeft de PCL 
gevraagd om bij dit proces als klankbord 
te fungeren. Naast een inhoudelijke 
inbreng via de advieslijn Gezonde 
Leefomgeving heeft de PCL nadrukkelijk 
aandacht voor de rol van de provincie.   
 
 

 

Kwaliteit Paul 
Roncken 
 
 

 

projectleiders andere 
gedeputeerden in 
relatie tot hun 
portefeuille 

 
6. Provincie en de 

netwerksamenle-
ving 
 
(Lopend 
adviesthema 
2016/2017) 

 
 

 
Dorien de Wit 
 
Piet Renooy 
 
Hugo van der 
Steenhoven 
 
Michalis 
Koullias 
 
Floris 
Valkenburg 

 
Marja van 
Buuren 
(secretaris) 
 

 
Op welke manier kan de provincie de 
energie en initiatieven in de 
samenleving beter benutten en meer 
inspelen op de belevingswereld van de 
burger? Waar en hoe kan de provincie 
als regionale verbinder een 
toegevoegde waarde hebben, ook 
richting Den Haag? De PCL is in 2016 
gestart met dit adviesonderwerp. In 
relatie hiermee heeft de provincie aan 
de PCL gevraagd om een klankbordrol 
te vervullen bij de uitvoering van het 
Innovatieprogramma Fysieke 
Leefomgeving (IFL). 

 

 
Aandachtspunt: 
Relatie met 
Innovatieprogramma 
Fysieke 
Leefomgeving (IFL) 

 
Interviews met 
deskundigen 
 
PCL stelt voor GS 
en PS een aantal 
vragen of 
aandachtspunten 
op om een goede 
netwerkaanpak bij 
de provincie te 
bevorderen 
 
 

 
Mariëtte Pennarts 
(Bestuur) en 
daarnaast alle 
andere 
gedeputeerden in 
relatie tot hun 
portefeuille 

 
Hoofdstuk 2: De 
vier uitgangspunten 
van onze 
vernieuwende 
werkwijze 

 
Eerste kwartaal 
2017 

 
7. Interne PCL 

verkenning: 
Digitalisering en 
datagebruik bij 
beleidsontwikke-
ling, uitvoering en 
monitoring 
 
(Nieuw 
verkenningsthe-
ma 2017) 

 
      
 

 
Dorien de Wit 
 
Alie Tigchelhoff 
 
Hugo van der 
Steenhoven 
 
Marja van 
Buuren 
(secretaris) 

 
Hoe kan de provincie het best inspelen 
op en gebruik maken van de 
ontwikkelingen in digitalisering en 
datamanagement bij 
beleidsontwikkeling, uitvoering en 
monitoring? Maar ook bij haar rol als 
kennismakelaar.  
 
 

 
Resultaten interne 
verkenning 
betrekken bij alle 
adviesthema’s 
 
 

 
Heidag PCL 

 
Jacqueline 
Verbeek 
(Bedrijfsvoering 
en Communicatie) 

 
Opdracht 10: 
Toegankelijke 
informatie 

 
Tweede kwartaal 
2017 

 



 




