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Bijlage(n): ·Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Per 1 mei 2008 is de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van start gegaan. Deze 
commissie is een integrale voortzetting van drie tot dan toe bestaande commissies, te weten de 
Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding, de Provinciale Planologische 
Commissie en de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. In de Verordening rechtspositie 
gedeputeerden, staten- en commissieleden is de rechtspositie vastgelegd in dier voege dat 
sprake is in artikel 34, vierde lid onder c: "de voorzitter van de provinciale commissie voor 
milieubeheer en waterhuishouding: € 332,90."  Deze passage dient te worden gewijzigd. 
 
Voorgeschiedenis 
Tot voor kort bestonden drie verschillende commissies die zich alledrie bezighielden met de 
provinciale leefomgeving. Toen door de invoering van de Wet dualisering provinciale 
medebewindbevoegdheden het noodzakelijk werd om de PCMW op een nieuwe formeel 
juiste leest te schoeien, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de structuur en de 
werkwijze van de drie bestaande commissies onder de loep te nemen. Dat heeft geresulteerd 
in de oprichting van een geheel nieuwe Commissie, de PCL.  
 
Essentie / samenvatting 
Dit voorstel betreft de wijziging van artikel 34, vierde lid onder c, van de Verordening 
rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden met het oog op de vergoeding van de 
voorzitter van de PCL. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
beoogd is de rechtmatigheid van de vergoeding van de voorzitter van de PCL te borgen. 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties zijn reeds meegenomen in het besluit financiële dekking, 
behorende bij uw Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving. De beschikbare 
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budgetten van de opgeheven commissies worden aangewend ter dekking van de financiële 
gevolgen van de instelling van de PCL.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
nvt. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
nvt. 
 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel tot wijziging van artikel 34, vierde lid 
onder c, van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

besluit van 23 februari 2009 tot Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, afdeling PEO, nummer 
2008INT233209; 
 
Gelezen het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving; 
 
Overwegende dat de rechtmatigheid van de vergoeding van de voorzitter van de PCL gewaarborgd 
dient te worden in artikel 34 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden; 
 
Gelet op artikel 94 van de provinciewet;  
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL  I 
 
De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht wordt als 
volgt gewijzigd: 
 
Artikel 34, vierde lid onder c, komt als volgt te luiden: 
 
c. de voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving: € 332,90 (V); 
 
ARTIKEL II 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. Artikel I werkt terug tot en met 1 mei 2008. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 23 februari 2009   
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De wettelijke grondslag voor het verlenen van een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 
van een commissie is gelegen in artikel 94 van de Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
De rechtmatigheid van betalingen aan de leden van de PCL herstellen 
 
3. Argumenten 
Door de samenvoeging van drie commissies in één commissie PCL is wijziging van artikel 34 van de 
Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden noodzakelijk geworden 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
De financiën zijn geregeld bij het instellingsbesluit van de Provinciale Commissie Leefomgeving. 
 
6. Realisatie 
nvt 
7. Juridisch 
 
8. Europa 
nvt 
9. Communicatie 
Via uitgifte van het Provinciaal Blad 
 
10. Bijlagen 
Bijgevoegd is het Instellingsbesluit PCL van 31 maart 2008 

 

Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel 34 , vierde lid onder c, maakt nog gewag van de commissie voor milieubeheer en 
waterhuishouding. Met ingang van 1 mei 2008 is deze commissie, samen met de provinciale 
planologische commissie opgegaan in een nieuw ingestelde commissie de Provinciale 
Commissie Leefomgeving. Dat maakt derhalve wijziging van het onderhavige artikel 
noodzakelijk.  
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