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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijke adviescommissie die 
gedeputeerde staten en provinciale staten gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. De PCL bestaat uit 10 leden, inclusief de voorzitter. 
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk benoemen de leden van de commissie 
op grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie. De leden nemen deel 
vanuit een “kring” van organisaties, zoals de kring van Utrechtse gemeenten, de kring van 
waterbeheerders en de Universitaire kring.  
Per 20 januari 2010 heeft het lid van de PCL uit de kring van Utrechtse gemeenten, de heer 
A.F.M. Krijger, zijn lidmaatschap van de PCL beëindigd. In overleg met de voorzitter van de 
PCL doen wij u het voorstel om de heer M. van de Groep, burgemeester van de gemeente 
Bunschoten, als nieuw lid uit de kring van Utrechtse gemeenten in de PCL te benoemen. Deze 
benoeming geldt voor de nog resterende zittingsperiode van Provinciale Staten. 
 
Voorgeschiedenis 
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van 31 maart 2008. 
Besluit benoeming voorzitter en leden Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van 23 
februari 2009. 
 
Essentie / samenvatting 
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk benoemen de leden en voorzitter van 
de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL). Hiervoor doen gedeputeerde staten een 
voordracht aan provinciale staten.  
Per 20 januari 2010 heeft het lid van de PCL uit de kring van Utrechtse gemeenten, de heer 
A.F.M. Krijger, zijn lidmaatschap van de PCL beëindigd. In overleg met de voorzitter van de 
PCL doen wij u het voorstel om de heer M. van de Groep, burgemeester van de gemeente 
Bunschoten, als nieuw lid uit de kring van Utrechtse gemeenten in de PCL te benoemen.  
Deze benoeming geldt voor de nog resterende zittingsperiode van Provinciale Staten. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Vacature lid PCL uit kring Utrechtse gemeenten is ingevuld en daarmee kan de 
deskundigheid uit deze kring ingebracht worden in de adviezen van de PCL.  
 
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. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Enkele geschikte kandidaten uit de gemeentelijke kring zijn gepolst of zij interesse hadden in 
het lidmaatschap van de PCL. De heer van de Groep heeft interesse en is zeer gemotiveerd om 
een bijdrage te leveren aan het werk van de PCL.  
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28-06-2010, tot benoeming lid Provinciale Commissie 
Leefomgeving (PCL) 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen; het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2010, afdeling BJZ, nummer 
2010INT259698, tot benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 
 
Gelet op;  
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, 31 maart 2008 
Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden, 8 maart 2006. 
Provinciewet, artikel 82. 
Wet ruimtelijke ordening, 20 oktober 2006, artikel 9.1. 
Wet Milieubeheer, 13 juni 1979, artikel 2.41. 
 
Besluiten:  
 
ARTIKEL 1 
 
De volgende persoon uit de kring van Utrechtse gemeenten te benoemen als lid van de Provinciale 
Commissie Leefomgeving (PCL): 
 
Dhr. M. van de Groep, burgemeester te Bunschoten. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, 31 maart 2008 
Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden, 8 maart 2006. 
Provinciewet, artikel 82. 
Wet ruimtelijke ordening, 20 oktober 2006, artikel 9.1. 
Wet Milieubeheer, 13 juni 1979, artikel 2.41. 
 
2. Beoogd effect 
Vacature lid PCL uit kring Utrechtse gemeenten is ingevuld en daarmee kan de deskundigheid uit deze 
kring ingebracht worden in de adviezen van de PCL.  
 
3. Argumenten 
1. De heer van de Groep heeft ruime ervaring binnen zowel het gemeentebestuur als het provinciale 

bestuur en beschikt over de benodigde kerncompetenties, zoals verwoord in de toelichting bij het 
Instellingsbesluit van de PCL, namelijk: 

a. Breed strategisch zicht op zowel de positie van de provincie als de (leefomgevings-)taken 
van de commissie 

b. Brede kennis van de kring en het beleidsveld waaruit hij/zij voortkomt 
c. Zicht hebben op de samenhang van zijn/haar sector met andere beleidssectoren 
d. Vertrouwd zijn met de politiek maatschappelijke verhoudingen in Utrecht 

 
Voor de PCL heeft het een meerwaarde dat hij ervaring heeft met integrale gebiedsontwikkeling, 
waarbij er een raakvlak met de provincie is.  
 
4. Kanttekeningen 
Geen 
 
5. Financiën 
n.v.t. 
 
6. Realisatie 
Installatie van de heer van de Groep als nieuw lid van de PCL in de PCL vergadering van 29 juni of 7 
september 2010. 
 
7. Juridisch 
 Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, 31 maart 2008, artikelen 2, 3 en 4: 
-Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk benoemen de leden van de commissie op 
grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie (art. 2, lid 2 ). 
-De leden en de plaatsvervangende leden, bedoeld in artikel 2, worden benoemd voor de duur van de 
zittingsperiode van provinciale staten, na afloop waarvan zij kunnen worden herbenoemd. 
Tussentijdse benoemingen geschieden voor het nog resterende deel van de zittingsperiode van 
provinciale staten (art. 3, lid 3). 
 
8. Europa 
n.v.t. 
9. Communicatie 
Het voorstel is dat de provincie na de besluitvorming in PS een intern en extern nieuwsbericht uitgeeft. 
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De benoeming van de heer van de Groep als PCL lid zal ook aandacht krijgen op de webpagina van de 
PCL op de provinciale website. 
 
10. Bijlagen 
1. Brief van de heer Krijger aan PS, 20 januari 2010  
2. Statenvoorstel benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 
 


