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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 

Om te voldoen aan de regelgeving en om de continuïteit van het advieswerk te garanderen is (her)benoeming 
van de voorzitter en leden van de PCL gewenst.  
   
Voorgeschiedenis 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie van de Provincie Utrecht 
op het brede terrein van de kwaliteit van de leefomgeving. De adviescommissie is opgericht in 2009. De PCL 
heeft een wettelijke basis in de Provinciewet, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer. De PCL 
adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd over de strategische hoofdlijnen 
van het beleid op de samenhangende terreinen van duurzaamheid, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, 
ontwikkeling landelijk gebied, verkeer, bodem, water en milieu.  
 
De commissie bestaat formeel uit 10 leden (zie bijlage). De leden komen deels uit kringen van wetenschappelijke 
organisaties en deels uit kringen van maatschappelijke organisaties in de Provincie Utrecht. Zij hebben zitting op 
grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie. Het Instellingsbesluit van de PCL is op 31 
maart 2008 vastgesteld. Zeven van de huidige leden zijn op 23 februari 2009 benoemd, één lid (de heer M. van 
de Groep) is op 28 juni 2010 benoemd, allen voor de zittingsduur van de vorige Provinciale Staten.  
 
De PCL heeft in de afgelopen vier jaar 19 adviezen uitgebracht, onder andere over de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie, het Energievraagstuk, het Natuurbeleid en Ondernemerschap.  
Daarnaast heeft zij vier discussiebijeenkomsten georganiseerd: Provincie aan zet, rol en de ruimte (2011), twee 
discussiebijeenkomsten over Ondernemerschap (2011) en een bijeenkomst over de Duurzame ontwikkeling van 
het landelijk gebied (2013).  Overigens zal er dit jaar ook worden gestart met een uitgebreide evaluatie van de 
adviesrol van de PCL door een onafhankelijk extern bureau, waarbij u ook wordt betrokken.  
 
Essentie / samenvatting 
Voorgesteld wordt om de voorzitter en leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) met 
terugwerkende kracht te (her)benoemen voor de gehele duur van de zittingsperiode van Provinciale Staten.  
Er heeft nog geen herbenoeming plaatsgevonden mede als gevolg van de korte eerste aanstellingsperiode (de 
PCL trad aan halverwege de zittingsperiode van Provinciale Staten) en de aandacht voor het inhoudelijke werk. 
Deze omissie wordt met dit voorstel hersteld. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De voorzitter en leden van de PCL zijn (her)benoemd en de PCL kan met haar adviezen een bijdrage blijven 
leveren aan de beleidsontwikkeling op het brede terrein van de leefomgeving.  
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

N.v.t.  
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Tussentijdse (her)benoeming is op grond van het Instellingsbesluit van de PCL van 31 maart 2008 mogelijk, maar 
is nu niet aan de orde.  
 
 
Voorgesteld wordt om 
- de volgende PCL leden met terugwerkende kracht te herbenoemen in de PCL voor de gehele zittingsduur van 
Provinciale Staten (2011-2015): 

- Dhr. Drs. A.F. van de Klundert – Voorzitter PCL, Kring Ruimtelijke Ordening, Milieu, Natuur 
- Prof. Dr. O. Atzema - Universitaire Kring 
- Dhr. Dr. L. van Bree - Kring Planbureau voor de Leefomgeving 
- Dhr. Drs. H.J. Docter – Kring Bedrijfsleven 
- Dhr. J.A.G.W. Droogers - Kring van Recreatieorganisaties 
- Dhr. M. van de Groep - Kring van Utrechtse gemeenten 
- Dhr. Ir. J.A.C. Hogenboom - Kring van Milieu- en natuurbeschermingsorganisaties 
- Dhr. Ing. H. Veldhuizen - Kring van Landbouworganisatie 

- te benoemen als lid van de PCL met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 voor de resterende zittingsduur 
van  Provinciale Staten (2012-2015): 

- Dhr. G.P. Beugelink - Kring van Waterbeheerders 
 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
 
Voorzitter,  
 
 
Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 
 
Besluit  tot (her)benoeming van de voorzitter en leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL).  
 
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 4 november 2013; 
 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van dd. 27 augustus 2013, afdeling BDO, nummer; 80E8D06E, 
 
 
Overwegende dat het belangrijk is te voldoen aan de regelgeving en het wenselijk is dat het advieswerk van de 
PCL gecontinueerd wordt; 
 
 
Gelet op Provinciewet, artikel 82, Wet Ruimtelijke Ordening, artikel 9.1, Wet Milieubeheer, artikel 2.41 en het 
Instellingsbesluit van de PCL van 31 maart 2008; 
 
 
 
Besluiten:  
 

1. Om de volgende PCL leden met terugwerkende kracht te herbenoemen als leden van de PCL voor de 
gehele zittingsduur van Provinciale Staten (2011-2015): 
- Dhr. Drs. A.F. van de Klundert – Voorzitter PCL, Kring Ruimtelijke Ordening, Milieu, Natuur 
- Prof. Dr. O. Atzema - Universitaire Kring 
- Dhr. Dr. L. van Bree - Kring Planbureau voor de Leefomgeving  
- Dhr. Drs. H.J. Docter – Kring Bedrijfsleven 
- Dhr. J.A.G.W. Droogers - Kring van Recreatieorganisaties 
- Dhr. M. van de Groep - Kring van Utrechtse gemeenten 
- Dhr. Ir. J.A.C. Hogenboom - Kring van Milieu- en natuurbeschermingsorganisaties 

       - Dhr. Ing. H. Veldhuizen - Kring van Landbouworganisati 
2. Om te benoemen als lid van de PCL met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 voor de resterende  

zittingsduur van Provinciale Staten (2012-2015). 
- Dhr. G.P. Beugelink - Kring van Waterbeheerders 

 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Griffier, 
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 Toelichting 
 
 

1. Wettelijke grondslag 

De Provinciale Commissie Leefomgeving heeft als wettelijke grondslag de Provinciewet, de Wet Ruimtelijke 
Ordening en de Wet Milieubeheer. 
-Provinciewet, artikel 82 
De PCL is een adviescommissie volgens artikel 82 van de Provinciewet. De tekst hiervan luidt: “Provinciale staten 
of gedeputeerde staten kunnen andere commissies dan bedoeld in de artikelen 80, eerste lid (Statencommissies) 
en 81, eerste lid (bestuurscommissies) instellen.” 
-Wet Ruimtelijke Ordening, artikel 9.1. 
“1. Er is in elke provincie een provinciale planologische commissie ten behoeve van het overleg over en de 
coördinatie van zaken betreffende provinciaal ruimtelijk beleid. 
2.Bij provinciale verordening worden regels gesteld omtrent de benoeming, samenstelling, taak en werkwijze van 
de commissie.” 
- Wet Milieubeheer, artikel 2.41 
“1. Provinciale Staten en gedeputeerde staten stellen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk 
een provinciale milieucommissie in, die door provinciale staten en gedeputeerde staten vooraf wordt gehoord 
over maatregelen en plannen, die van betekenis zijn voor het provinciale milieubeheer. 
2.Provinciale staten en gedeputeerde staten benoemen elk een gelijk aantal leden. 
3.De inspecteur is ambtshalve lid van de commissie.” 
- Het Instellingsbesluit van de PCL van 31 maart 2008 
 
2. Beoogd effect 

De voorzitter en leden van de PCL zijn (her)benoemd en de PCL kan met haar adviezen een bijdrage blijven 
leveren aan de kwaliteit van de beleidsontwikkeling op het brede terrein van de leefomgeving.  
 
3. Argumenten 

-Het is belangrijk om te voldoen aan de regelgeving. Om te voldoen aan de regels van het Instellingsbesluit 
Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van 31 maart 2008, en de achterliggende regelgeving uit de 
Provinciewet, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer, is het nodig dat GS en PS de voorzitter en 
leden van PCL (her)benoemen of vervangen.  
 
-Continuïteit van het advieswerk van de PCL is van belang. Ook voor de continuïteit van het advieswerk van de 
PCL is het belangrijk de voorzitter en leden van de PCL te herbenoemen of te vervangen.  
 
-Benoeming van een lid uit de kring van waterbeheerders is nodig. Door vertrek van het lid uit de kring van 
waterbeheerders is benoeming van een opvolger nodig. De heer G.P. Beugelink voldoet aan de eisen die aan 
leden van de PCL worden gesteld volgens de toelichting op het Instellingsbesluit: Hij heeft breed strategisch zicht 
op zowel de positie van de Provincie als de (leefomgevings) taken van de commissie, brede kennis van de kring 
en het beleidsveld waaruit hij voortkomt, zicht op de samenhang van zijn sector met andere beleidssectoren en hij 
is vertrouwd met de politiek maatschappelijke verhoudingen in de Provincie Utrecht. 
 
4. Kanttekeningen 

N.v.t. 
 
5. Financiën 

Als gevolg van dit voorstel tot (her)benoeming vinden hierin geen veranderingen plaats. 
 
6. Realisatie 

Wanneer het besluit genomen is om de voorzitter en de leden te (her)benoemen, zullen wij hen een 
aanstellingsbrief toezenden. 
 
7. Juridisch 

Het Instellingsbesluit van de PCL van 31 maart 2008 vormt het juridische kader voor de (her)benoeming van de 
voorzitter en leden van de PCL. Volgens artikel 3, lid 3 worden de leden en de plaatsvervangende leden, bedoeld 
in artikel 2, 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.  
 
8. Europa 

N.v.t. 
 
9. Communicatie 

Op de website van de provincie zal een bericht worden geplaatst als de (her)benoeming van de voorzitter en 
leden van de PCL heeft plaatsgevonden. 
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10. Bijlagen 

- Samenstelling PCL per 1 augustus 2013 
- Curriculum Vitae van de heer G.P Beugelink 
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Bijlage  

 
Samenstelling Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 1 augustus 2013* 

 

Kring Naam Organisatie/functie 

Ruimtelijke Ordening, Milieu,  
Natuur 

Drs. A.F. van de Klundert, 
voorzitter 

Directeur Waddenfonds 

Universitaire kring Prof. Dr. O. Atzema Hoogleraar Economische 
Geografie aan de Faculteit 
Geowetenschappen, Universiteit 
Utrecht  

Waterbeheerders Dhr. G.P. Beugelink (kandidaat lid) Hoogheemraad/ loco dijkgraaf, 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden/Senior beleidsadviseur 
Ruimte en Water, Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) 

Kring Planbureau voor de 
Leefomgeving 

Dhr. Dr. L. van Bree Programmaleider Gezondheid, 
Welzijn en Integrale Leefomgeving, 
Planbureau voor de Leefomgeving 

Bedrijfsleven Dhr. Drs. H.J. Docter Directeur Regionale Economie, 
Kamer van Koophandel Midden 
Nederland 

Recreatie organisaties Dhr. J.A.G.W. Droogers Regio Manager West Nederland 
ANWB Algemeen Ledenbelang 

Utrechtse gemeenten Dhr. M. van de Groep Burgemeester Gemeente 
Bunschoten  

Milieu en 
natuurbeschermingsorganisaties 

Dhr. Ir. J.A.C. Hogenboom Directeur Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht 

Landbouworganisaties Dhr. Ing. H. Veldhuizen Voorzitter LTO-noord Utrecht 

 
*Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de vertegenwoordiger van het Ministerie in de PCL in 2011 
teruggetrokken in verband met de decentralisatie van het Rijksbeleid.  
 
 


