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Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Voorgeschiedenis
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de 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 9 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 ieder deel vanuit een “kring”, zoals de kring van Utrechtse gemeenten en de Universitaire kring.
Per 24 oktober 2013 heeft het lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven, de heer H.J. Docter, zijn 
lidmaatschap van de PCL beëindigd. De hierdoor ontstane vacature moet ingevuld worden. 

Essentie / samenvatting
In overleg met de voorzitter van de PCL stellen wij u voor  om de heer Dr. Ir. H. Kievit in de PCL te benoemen als 
lid uit de kring van het bedrijfsleven. Hij is werkzaam als Director Faculty Center for Entrepreneurship and 
Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit. Deze benoeming geldt voor de nog resterende 
zittingsperiode van Provinciale Staten

Meetbaar / beoogd beleidseffect
De vacature voor het lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven 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 
Geen

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Geen

Effecten op duurzaamheid
De heer Kievit heeft kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en zal deze kennis inbrengen in de PCL.
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Voorgesteld wordt 
- Kennis te nemen van de bijgevoegde brief van 24 oktober 2013, waarin de heer H.J. Docter, directeur 

regionale Economie bij de Kamer van Koophandel, zijn lidmaatschap van de PCL beëindigt.
- Op grond van de artikelen 2, 3 en 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, de 

heer Dr. Ir. H. Kievit te benoemen als lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven voor de nog 
resterende zittingsperiode van Provinciale Staten. 

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

PS2014RGW08 - 2/4



Ontwerp-besluit

Besluit van 29-09-2014 tot benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) uit kring bedrijfsleven.

Provinciale Staten van Utrecht; 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 juli 2014, afdeling BDO , nummer ; 8101FE25,

Overwegende dat:
De heer Dr. Ir. H. Kievit deskundig is op het gebied van sociaal, maatschappelijk en duurzaam ondernemen en
ervaring heeft met de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen. 

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. Kennis te nemen van de bijgevoegde brief van 24 oktober 2013, waarin de heer H.J. Docter, directeur 
regionale Economie bij de Kamer van Koophandel, zijn lidmaatschap van de PCL beëindigt.

2. Op grond van de artikelen 2, 3 en 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, de 
heer Dr. Ir. H. Kievit te benoemen als lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven voor de nog 
resterende zittingsperiode van Provinciale Staten. 

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

1. Wettelijke grondslag
Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving, 31 maart 2008
Provinciewet, artikel 82
Wet ruimtelijke ordening, artikel 9.1.
Wet milieubeheer, artikel 2.41

2. Beoogd effect
De vacature voor het lid van de PCL uit de kring van het bedrijfsleven is ingevuld en daarmee kan de 
deskundigheid uit deze kring ingebracht worden in de adviezen van de PCL. 

3. Effecten op duurzaamheid
De heer Kievit heeft kennis op het gebied van duurzaam ondernemen en zal deze kennis inbrengen in de PCL.

4. Argumenten
De heer Kievit is deskundig op het gebied van sociaal, maatschappelijk en duurzaam ondernemen en het via 
ondernemingsprincipes oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Social Venturing Entrepreneurship). Ook 
heeft hij ervaring met de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen. Aangezien deze samenwerking steeds belangrijker wordt bij de uitvoering van provinciaal 
beleid kan de heer Kievit met deze kennis en ervaring een goede bijdrage leveren aan het advieswerk van de 
PCL.

5. Kanttekeningen
Geen

6. Financiën
N.v.t.

7. Realisatie
Installatie van de heer Kievit als nieuw lid van de PCL in de PCL vergadering van 4 november 2014.

8. 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).

- Benoemingen, schorsingen en ontslagen als bedoeld in de artikelen 2, tweede en vierde lid, en 3, eerste 
en vijfde lid, geschieden op basis van voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten (art. 
4, lid 1).

9. Europa
N.v.t.

10. Communicatie
De heer Kievit ontvangt, nadat u hem hebt benoemd in de Provinciale Commissie Leefomgeving, een 
aanstellingsbrief van de Provincie Utrecht. Ook zal zijn benoeming aandacht krijgen op de webpagina van de PCL 
op de Provinciale website.

11. Bijlagen
1. Brief van de heer H.J. Docter van 24 oktober 2013
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