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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De leden en de voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) worden 
gezamenlijk benoemd door u en door het college van Gedeputeerde Staten. 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijke adviescommissie die 
gevraagd en ongevraagd adviseert aan u en aan het college van GS, betreffende de 
Leefomgeving in de provincie Utrecht.  
De PCL is ontstaan uit de samenvoeging van de commissies PPC (Provinciale Planologische 
Commissie, PCLG (Provinciale Commissie Landelijkgebied) en PCMW (Provinciale 
Commissie voor Milieu en Water). (Uw besluit van 31 maart jl). 
Zoals werd toegezegd aan de leden van de voormalige commissies is aan hen gevraagd 
kandidaten voor te stellen voor de PCL. 
Daarnaast is aan diverse maatschappelijke instanties op het gebied van de leefomgeving 
gevraagd om kandidaten voor te stellen. Andere instanties hebben zichzelf gemeld. 
De kandidatuur is voorbereid door GS en wat betreft de voordracht van de voorzitter door een 
commissie van twee gedeputeerden en twee statenleden. 
 

Voorgeschiedenis 
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 31 maart 2008. 
 
Essentie / samenvatting 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk benoemen de leden van de commissie 
op grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie, voor de duur van de 
zittingsperiode van provinciale staten, na afloop waarvan zij kunnen worden herbenoemd. 
(Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving 31 maart 2008, Art. 2 en 3.) 
GS leggen de voordracht voor de benoeming van de leden nu om instemming aan u voor. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een geïnstalleerde onafhankelijke adviescommissie 
 

Financiële consequenties 
Geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De beraadslaging over de keuze van personen is vertrouwelijk. De voordracht voor 
benoeming door Provinciale Staten is daarom voorbereid door GS en wat betreft de 
voordracht van de voorzitter door een commissie bestaande uit de gedeputeerden R.W. Krol 
en W.M. de Jong en de statenleden P.C. Pollmann (voorzitter Statencommissie Milieu, 
Mobiliteit, Economie) en G.J. van der Werff (voorzitter Statencommissie Ruimte, Groen en 
Water). 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
 
Keuze kandidaten. 
Aan u  wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende voordracht (zie bijlage 2 voor 
belangrijkste items C.V.’s) 
 

1. Milieu/Ruimtelijke Ordening(RO), de inspecteur van het Ministerie van VROM. Mw. 
H. Land, Sr. Accounthouder regio NW. 

2. Gemeenten, namens de VNG Utrecht, dhr. B. Krijger, wethouder te Soest. 
3. Waterbeheer, namens de waterbeheerders, dhr  P. Poelmann, dijkgraaf HDSR. 
4. Bedrijfsleven/ Economische ontwikkelingen, namens de Kamers van Koophandel, 

Dhr.J. Docter, Directeur Regionale Economie KvK Midden Nederland. 
5. Agrarische sector, namens de landbouworganisaties, Dhr.H. Veldhuizen, Voorzitter 

LTO-noord Utrecht. 
6. Recreatie/Natuur, namens de Recreatieschappen, ANWB, Dhr. K.Droogers, Regio 

Manager West Nederland ANWB. 
7. Natuur: namens de natuurbeschermingsorganisaties, Dhr. Ir. J.A.C Hogenboom, 

Directeur Natuur- en Milieufederatie 
8. Milieu/Natuur en RO, Natuur en Milieu Planbureau, Dhr. dr. L.van Bree.

Programmaleider, Gezondheid, Welzijn en Integrale Leefomgeving Planbureau 
Leefomgeving 

9. Duurzame ontwikkeling, Universitaire Kring (Copernicus Instituut), prof. O. Atzema. 
Professor Economic Geography at the Faculty of Geographical Sciences, Utrecht 
University 

10. RO, Milieu en Natuur (wetenschappelijk, Raad voor Ruimtelijke, milieu en 
Natuuronderzoek (RMNO), ), Drs. A.F. van de Klundert, secretaris directeur VROM-
Raad. 

 
Voorzitter, 
De heer drs. A.F. van de Klundert 
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Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 februari 2009, 2009INT236342 tot benoeming van de 
voorzitter en leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL).  
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 november 2008, afdeling BJZ/MIL/R, 
nummer2008INT232349, tot benoeming voorzitter en leden Provinciale Commissie Leefomgeving; 
 
gelet op artikel 82 van de Provinciewet, de Wet Milieubeheer, de Wet op de Waterhuishouding, de 
Grondwaterwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
De volgende personen te benoemen als lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL): 
 

1. Milieu/Ruimtelijke Ordening(RO), de inspecteur van het Ministerie van VROM. Mw. H. Land, Sr. 
Accounthouder regio NW. 

2. Gemeenten, namens de VNG Utrecht, dhr. B. Krijger, wethouder te Soest. 
3. Waterbeheer, namens de waterbeheerders, dhr  P. Poelmann, dijkgraaf HDSR. 
4. Bedrijfsleven/ Economische ontwikkelingen, namens de Kamers van Koophandel, Dhr.J. Docter, 

Directeur Regionale Economie KvK Midden Nederland. 
5. Agrarische sector, namens de landbouworganisaties, Dhr.H. Veldhuizen, Voorzitter LTO-noord 

Utrecht. 
6. Recreatie/Natuur, namens de Recreatieschappen, ANWB, Dhr. K.Droogers, Regio Manager West 

Nederland ANWB. 
7. Natuur: namens de natuurbeschermingsorganisaties, Dhr. Ir. J.A.C Hogenboom, Directeur Natuur- 

en Milieufederatie 
8. Milieu/Natuur en RO, Natuur en Milieu Planbureau, Dhr. dr. L.van Bree. Programmaleider, 

Gezondheid, Welzijn en Integrale Leefomgeving Planbureau Leefomgeving 
9. Duurzame ontwikkeling, Universitaire Kring (Copernicus Instituut), prof. O. Atzema. Professor 

Economic Geography at the Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University 
10. RO, Milieu en Natuur (wetenschappelijk, Raad voor Ruimtelijke, milieu en Natuuronderzoek 

(RMNO), ), Drs. A.F. van de Klundert, secretaris directeur VROM-Raad. 
 
� ARTIKEL 2 
 
Als voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) te benoemen: 
 
De heer drs. A.F. van de Klundert 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving 31 maart 2008 
Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden 8 maart 2006 
 
2. Beoogd effect 
Een geïnstalleerde onafhankelijke adviescommissie 
 
3. Argumenten 
Keuzecriteria: 
De opdracht aan de leden van de PCL is “strategische en innovatieve advisering over de 
fysieke leefomgevingskwaliteit”. De advisering staat los van belangenbehartiging en biedt een 
platform voor consultatie met en tussen partners van de provincie. De omgevingkwaliteit in 
Utrecht heeft relaties met vele beleidssectoren. Niet alleen is primair integratie van ruimte, 
groen, milieu en water aan de orde, maar heeft ook de doorwerking naar andere sectoren als 
economie en recreatie. 
De PCL moet  nieuwe beleidsuitdagingen signaleren en een antenne hebben voor 
onderwerpen die voor de provincie van belang zijn. 
Met de samenstelling van personen die kennis hebben van de specifieke beleidsvelden (RO, 
water, economie) en de personen met een wetenschappelijke achtergrond op het terrein van de 
Leefomgeving ontstaat een mix die voldoende waarborg biedt om aan de opdracht van de 
commissie (zie instellingsbesluit 31 maart 2008) te voldoen. 
 
4. Kanttekeningen 
Utrechts Particulier Grondbezit hecht aan een geïntegreerd beheer en ontwikkeling van natuur 
en Landschap. Dus breder dan de milieu invalshoek. UPG dringt aan op een 
vertegenwoordiger in de commissie met voldoende deskundigheid en ervaring op gebied van 
particulier landelijk grondbezit.(brief UPG 14 april 2008). De voorgestelde samenstelling van 
de commissie komt tegemoet aan het verzoek. 
Bos, natuur en Landschap zijn belangrijke aspecten in de provincie Utrecht. Het Bosschap 
dringt aan op voldoende vertegenwoordiging (4 zetels) in de commissie. Geluiden van grote 
terreineigenaren en beherende instanties moeten voldoende weerklank vinden. Met de 
voorgestelde benoeming is de inbreng van kennis over Bos, Natuur en Landschap voldoende 
gewaarborgd. 
 
5. Financiën 
Geen 
 
6. Realisatie 
Installeren van de commissie in maart 2009.  
 
7. Juridisch 
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving 31 maart 2008, Art. 2 en 3.  
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk benoemen de leden van de commissie 
op grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie, voor de duur van de 
zittingsperiode van provinciale staten, na afloop waarvan zij kunnen worden herbenoemd. 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk benoemen de voorzitter. 
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8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
Om bekendheid te geven aan de PCL, zal de installatie van de commissie worden gemarkeerd 
met een officiële installatiebijeenkomst.  
Zie bijgevoegd  voorstel. 
 

Bijlagen 
Bijlage 1: Communicatieplan: voorstel programma installatie PCL 
Bijlage 2: Overzicht van voor te dragen kandidaten voor de commissie PCL. 
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