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Besluit van gedeputeerde staten en provinciale staten van Utrecht d.d. 21 september 2015, nr. 

815D76FC, tot verlenging van het voorzitterschap van de Provinciale Commissie Leefomgeving 

provincie Utrecht 

 

1.  Besluit 

Het voorzitterschap van de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht, van de heer A.F. 

van der Klundert, te verlengen tot en met 31 december 2015.  

 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) heeft op eigen initiatief een evaluatie van haar functioneren 

laten uitvoeren door de B&A Groep. In de evaluatie is onder meer geconcludeerd dat de PCL bestaansrecht 

heeft en dat het onafhankelijk adviesorgaan toegevoegde waarde heeft, maar dat steun hiervoor alleen blijft 

bestaan als de PCL zich aanpast aan de veranderende maatschappij en aan de veranderende adviesbehoefte 

van de provincie. De evaluatie geeft een aantal punten waarop verandering nodig is: samenstelling van de 

commissie, scherpte van de adviezen, communicatie en relatie tussen de commissie en de provincie. De PCL 

onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies van het evaluatierapport en wil zichzelf vernieuwen. 

 

De PCL heeft zelf voorgesteld om slechts een deel van de nieuwe leden nu te vervangen, en de rest pas over 

twee jaar. Omdat alle contracten van de huidige PCL-leden, inclusief die van de voorzitter, in september 

aflopen, zou dit verlenging van een aantal contracten met twee jaar betekenen. Bij het vaststellen van de Notitie 

Procesaanpak vernieuwing PCL hebben gedeputeerde staten echter aangegeven dat zij het voor de 

vernieuwing van de PCL van belang achten om zo snel mogelijk de nieuwe werkwijze in een geheel nieuw en 

onafhankelijk team te implementeren. Daarom is voor totale vernieuwing van de commissie gekozen. Door de 

korte verlenging van de aanstelling van de voorzitter en de continuering van het PCL secretariaat is de 

continuïteit en de benodigde overdracht geborgd.   

 

2. Bezwaar  

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door belanghebbenden 

schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na 
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verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval naam, adres, dagtekening en de redenen 

van het bezwaar tegen het besluit worden aangegeven. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 

Gedeputeerde staten en provinciale staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. 

 

 

 

 

Gedeputeerde staten van Utrecht     Provinciale staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter,       Voorzitter, 

 

 

Secretaris,       Griffier,  

 

 


