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Aan Provinciale Staten, 

 

Voorgesteld wordt om de voordracht van de selectiecommissie integraal over te nemen: mevrouw T.H.M. de Wit 

te benoemen als voorzitter van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) en de heren W.C. Verbaan, F.J. 

Vos, H.J. van der Steenhoven, R. van Etteger, J.S. van de Griendt en P.H. Renooy en de dames A. Tigchelhoff 

en M.H.A. van den Ham te benoemen als leden van de PCL, voor de resterende zittingsperiode van PS (met 

mogelijkheid van herbenoeming). De resterende lid-positie van de PCL kan zoals voorgesteld ingevuld worden 

door een jonge onderzoeker aan Utrechtse onderwijsinstelling. 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

In april 2015 hebben GS de Notitie Procesaanpak vernieuwing Provinciale Commissie Leefomgeving vastgesteld. 

Deze Notitie is in mei 2015 besproken  in de Statencommissie RGW. Een aantal acties uit deze Notitie ligt 

separaat ter besluitvorming voor, te weten:  

1.verlenging van de aanstelling van de huidige voorzitter tot en met 31 december 2015; 

2.wijziging van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht (samenstelling 

PCL); 

3.wijziging van de Verordening Rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (verhoging vergoeding 

PCL-leden). 

 

In juni 2015 is op basis van de Notitie begonnen met de werving en selectie van 9 nieuwe PCL-leden en een 

voorzitter. De selectiecommissie, bestaande uit de Statenleden Kocken, Koelewijn en Van Kranenburg en 

gedeputeerde van den Berg hebben bij de selectie bijzondere aandacht geschonken aan diverse accenten uit het 

coalitieakkoord: zowel in de werkvelden (zoals energietransitie, recreatie en de stad) als in een vernieuwende 

inbreng van de adviseurs ten aanzien van samenwerkingsvormen en burgerparticipatie.  

 

Essentie / samenvatting 

Afgelopen zomer zijn 9 nieuwe leden en een voorzitter geworven voor de Provinciale Commissie Leefomgeving 

(PCL). Bij de werving en selectie is rekening gehouden met de vernieuwingsopgave van de PCL en diverse 

accenten uit het coalitieakkoord. De selectiecommissie, bestaande uit de Statenleden Kocken, Van Kranenburg 

en Koelewijn en gedeputeerde Van den Berg, stelt voor de volgende mensen te benoemen:  de heren W.C. 

Verbaan, F.J. Vos, H.J. van der Steenhoven, R. van Etteger, J.S. van de Griendt en P.H. Renooy en de dames A. 

Tigchelhoff en M.H.A. van den Ham als lid en mevrouw T.H.M. de Wit als voorzitter. Daarnaast stelt zij voor om 

de positie van het 10e lid in te zetten als gereserveerde plek voor een jonge onderzoeker aan een van de 
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Utrechtse onderwijsinstellingen, die vernieuwend onderzoek op een van de binnen het jaarprogramma van de 

PCL relevante vakgebieden verricht. Het College van gedeputeerde Staten heeft deze voordracht integraal 

overgenomen en stelt uw Staten voor dat zelfde te doen.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De PCL heeft een adviesfunctie voor het provinciaal beleid inzake de leefomgevingskwaliteit. Met de verander-

voorstellen kan de PCL deze rol op een betere manier invulling geven. Meer scherpte, onafhankelijker en met een 

betere communicatie, passend bij deze tijd. Hiermee wint de advisering aan kwaliteit en aan doorwerking en 

effect in het provinciaal beleid. 

 

Financiële consequenties 

De PCL heeft momenteel een werkbudget van maximaal €30.000,- per jaar. De presentiegelden worden hier ook 

van betaald.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De stukken worden onder geheimhouding aangeboden omdat het om personen en persoonlijke informatie gaat. 

 

Tijdens het bespreken van de Notitie in uw Statencommissie RGW waren er enkele vragen over de wettelijke 

status van de PCL. De PCL is ingesteld door Gedeputeerde Staten én door Provinciale Staten en heeft haar 

wettelijke basis in de Provinciewet, de Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening. De PCL is in ieder geval tot 

invoering van de Omgevingswet in de wet verankerd. Mocht die verplichting eind 2018 of later komen te 

vervallen, dan wordt de vraag voorgelegd of de provincie zelf hecht aan continuering van een dergelijk advies-

orgaan. Overigens laat het Instellingsbesluit ontslag van de leden en de voorzitter lopende de coalitieperiode toe, 

mocht dat aan de orde zijn. Ook de voorzitter en leden van de PCL kunnen tussentijds ontslag nemen als zij dat 

wensen. 

 

De kandidaten die op de werving gereageerd hebben, vormden geen afspiegeling van de samenleving. De vraag 

is of dat noodzakelijk is, en tegelijkertijd is het wel van belang voor evenwichtige adviezen om te streven naar een 

zo breed mogelijk palet aan advieskleuren. De selectiecommissie meldt in haar advies dat zij hier mee geworsteld 

heeft en zij doet tevens een voorstel om de diversiteit in de PCL te vergroten. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Conform artikel 4 van het Instellingsbesluit is de voorzitter van de voorgaande periode van de PCL gehoord in de 

voorbereiding van de selectie. Hij heeft daarbij het belang aangegeven van leden met een inhoudelijke 

onderzoeksachtergrond (naast leden uit het bedrijfsleven en met een achtergrond bij de overheid). Ook heeft hij 

aangegeven dat er een duidelijke behoefte is aan een jonge(re) stem in de PCL.  

Bij de selectie is expliciet aandacht besteed aan de teamdiversiteit. Het voorstel om één lid-positie te reserveren 

voor een jonge onderzoeker vergoot de diversiteit en biedt toegang tot de nieuwste wetenschappelijke 

ontwikkelingen en trends in diverse vakgebieden. 

 

Effecten op duurzaamheid 

Effectieve advisering van de PCL leidt tot een grotere kwaliteit van onze leefomgeving en een beter vestigings-

klimaat voor bedrijven. 
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Voorgesteld wordt om, conform de voordracht van de selectiecommissie: 

1. Mevrouw T.H.M. de Wit voor de duur van de zittingsperiode van PS te benoemen als voorzitter van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving, zoals vervat in de brief met nummer 8161CF08;  

2. De volgende mensen voor de duur van de zittingsperiode van PS  te benoemen als lid van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving: de heren W.C. Verbaan, F.J. Vos, H.J. van der Steenhoven, R. 

van Etteger, J.S. van de Griendt en P.H. Renooy en de dames A. Tigchelhoff en M.H.A. van den Ham; 

zoals  vervat in de brieven met nummers 

8161EF91,8161CF0A,8161EF93,8161EF94,8161EF95,8161EF96,8161CC54,8161EF97; 

3. In te stemmen met de voorgestelde invulling van het 10e lid van de PCL door een jonge onderzoeker 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 21 september 2015;  

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 augustus 2015, afdeling FLO, nummer 815D76FC; 

 

Overwegende dat het wenselijk is:  

 Negen nieuwe leden en een voorzitter te benomen voor de PCL, omdat de zittingstermijn van de huidige 

leden is verstreken en de zittingstermijn van de huidige voorzitter eind dit jaar afloopt; 

 

Gelet op de artikelen 3 en  4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht; 

 

Gelet op de voordracht van de selectiecommissie; 

 

Besluiten:  

 

1. Mevrouw T.H.M. de Wit voor de duur van de zittingsperiode van PS te benoemen als voorzitter van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving, zoals vervat in de brief met nummer 8161CF08;  

2. De volgende mensen voor de duur van de zittingsperiode van PS  te benoemen als lid van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving: de heren W.C. Verbaan, F.J. Vos, H.J. van der Steenhoven, R. 

van Etteger, J.S. van de Griendt en P.H. Renooy en de dames A. Tigchelhoff en M.H.A. van den Ham; 

zoals  vervat in de brieven met nummers 

8161EF91,8161CF0A,8161EF93,8161EF94,8161EF95,8161EF96,8161CC54,8161EF97; 

3. In te stemmen met de voorgestelde invulling van het 10e lid van de PCL door een jonge onderzoeker 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Griffier,  
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Toelichting 

 

1. Wettelijke grondslag 

 Provinciewet, art. 82 

 Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1. 

 Wet Milieubeheer, art. 2.41  

 Op grond van de artikelen 3 en 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie 

Utrecht benoemen GS en PS gezamenlijk de voorzitter. GS hebben op 8 september 2015 de voorzitter en leden 

benoemd en de voordracht aan PS vastgesteld.  

 

2. Beoogd effect 

De PCL heeft een adviesfunctie voor het provinciaal beleid inzake de leefomgevingskwaliteit. Met de 

verandervoorstellen kan de PCL deze rol op een betere manier invulling geven. Meer scherpte, onafhankelijker 

en met een betere communicatie, passend bij deze tijd. Hiermee wint de advisering aan kwaliteit en aan 

doorwerking/effect in het provinciaal beleid.  

 

3. Effecten op duurzaamheid 

Effectieve advisering van de PCL leidt tot een grotere kwaliteit van onze leefomgeving en een beter 

vestigingsklimaat voor bedrijven. 

 

4. Argumenten 

De gekozen leden en voorzitter hebben gezamenlijk expertise, zowel in de praktijk als in het onderzoek, binnen 

de kerntaken van de provincie: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer; milieu, energie & klimaat; vitaal 

platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden; regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer; 

regionale economie; culturele infrastructuur & monumentenzorg; kwaliteit van het openbaar bestuur. 

 

Daarnaast is bij de werving en selectie rekening gehouden met de accenten uit het coalitieakkoord: zowel in de 

werkvelden (zoals energietransitie, recreatie en de stad) als in een vernieuwende inbreng van de adviseurs ten 

aanzien van samenwerkingsvormen en burgerparticipatie. 

 

Het inzetten van één van de lid-posities van de PCL voor een jonge onderzoeker van een Utrechtse 

onderwijsinstelling biedt een aantal aanvullende voordelen: dit lid brengt op zijn of haar vakgebied de nieuwste 

trends en ontwikkelingen mee, de relaties met de onderwijsinstellingen worden verbeterd en tenslotte wordt zo de 

stem van een twintiger toegevoegd aan het rijtje van voorgestelde adviseurs voor de PCL.  

 
De volgende kandidaten worden in het benoemingsvoorstel voorgedragen: 
 

Mevrouw Drs. 

T.H.M de Wit, 

CMC  

Veranderkundige, werkzaam als adviseur en procesbegeleider in het publieke domein; 

expertise in organisatieontwikkeling en samenwerking in netwerken en allianties. 

Betrokken bij de zoektocht en vormgeving van nieuwe interactie tussen politiek, burgers, 

organisaties en ondernemers. Vaak dagvoorzitter, altijd nevenfuncties in 

maatschappelijke organisaties, 19 jaar directeur De Beuk Organisatieadvies. 

De heer W.C. 

Verbaan 

Brede ervaring op gebied van leefomgeving. (1) Publiek Private Samenwerking. Grotere 

of kleinere projecten. Kennis zowel aan uitvragende kant (veelal de overheid ) als aan de 

 biedende kant. Zoals tendersystemen, formats,  financieringsmodellen, risicoprofielen 

etc. (2) Kennis van vastgoed beheer, zowel commercieel vastgoed alsook 

maatschappelijk vastgoed. Ook transitieprocessen. (3) Ervaring met onderwerpen klimaat 

en watersystemen, buffering van water, innoveren van nieuw mogelijkheden. (4) 

ketenintegratie en nieuw  ICT systemen voor het beheer van de ruimtelijke omgeving.  

 

De heer F.J. Vos  Bekend met meerdere provinciale taakvelden, waaronder culturele infrastructuur, 

monumentenzorg en  kwaliteit van het openbaar bestuur. Brengt ervaring mee als 

landelijk directeur Monumentenwacht, voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten, 
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lid Stuurgroep Herstructurering Open Monumentendag, voorzitter  Projectgroep Nationaal 

Monumentencongres., voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Blaricum, Eemnes en 

Laren. 

De heer H.J. van 

der Steenhoven 

Expertise met name op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening; betrokken bij het 

project gezonde verstedelijking, met o.a. RWS en PBL, waarin alle aspecten van 

ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en mobiliteit terugkomen. PCL-inzet hoe we als provincie 

de potentie van actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen beter kunnen benutten en hoe we 

op vernieuwende wijze de kleinere gemeenten met een vorm van openbaar vervoer 

bereikbaar kunnen houden.  

De heer Ir. R. van 

Etteger, MA 

Afgestudeerd landschapsarchitect en filosoof. Werkte als landschapsarchitect bij een 

ingenieursbureau en bij de rijksoverheid en is nu universitair docent 

landschapsarchitectuur aan de WUR. Zijn expertise is landschap, cultuur, natuur en 

duurzame energie en hij brengt een positief en constructief kritische reflectie in bij 

beleidsprocessen. 

De heer Dr. J.S. 

van de Griendt 

Manager MVO en Duurzaam Ontwikkelen bij BPD, waar hij 

verantwoordelijk is voor de duurzaamheidsagenda. De van huis uit 

fysisch geograaf promoveerde in 2007 in de planologie en de ruimtelijke 

economie. Zijn expertise heeft vooral betrekking op duurzaam vastgoed, 

gebiedsontwikkeling, milieu, water, energie en klimaat. 

De heer Dr. P.H. 

Renooy 

Economisch geograaf en eigenaar-manager van onderzoek- en adviesbureau Regioplan 

in Amsterdam. Begeeft zich in zijn werk bij uitstek op het snijvlak van wetenschap en 

beleid op verschillende inhoudelijke kerntaken van de provincie, in het bijzonder regionale 

economie, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke netwerken. 

Mevrouw Ir. A. 

Tigchelhoff, MBA  

Werkzaam als adviseur en projectmanager op het gebied van regionale ontwikkeling, 

circulaire economie, innovatie en ondernemerschap.  

Ervaring en inbreng ligt o.a. op het vlak van cluster en ruimtelijke ontwikkeling, 

kennisvalorisatie (zoals in het Utrecht Science Park), regionale mobiliteit, openbaar 

vervoer en de kwaliteit van het openbaar bestuur.  

Mevrouw Ir. 

M.H.A. van den 

Ham 

Expertise voornamelijk betrekking op cross-sectorale innovaties voor natuur en 

landschap.Werkzaam bij InnovatieNetwerk, onderdeel van het ministerie van 

Economische Zaken. In diverse concepten samenwerkend met (inter-) nationale en ook 

Utrechtse partners (onder meer natuurbeherende organisaties, UMC, HKU, provincie, 

gastvrijheidsondernemers, RIVM, investeerders, etc.). 

 

 
 

 

5. Kanttekeningen 

Geen. Dit betreft uitvoering van de Notitie Procesaanpak vernieuwing PCL. 

 

6. Financiën 

De PCL heeft momenteel een werkbudget van maximaal €30.000,- per jaar. Uit dit budget worden ook de 

presentiegelden betaald. 

 

7. Realisatie 

Het besluit tot benoeming van de leden en voorzitter van de PCL wordt na vaststelling door PS verzonden aan de 

betreffende leden en voorzitter.  

 

Een kandidaatlid voor de10e plaats, de jonge onderzoeker, zal conform de voordracht en in afstemming met de 

PCL gezocht worden aan de hand van het jaarprogramma en de adviesbehoeften. 
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8. Juridisch 

De PCL is een onafhankelijke adviescommissie en adviseert GS én PS gevraagd en ongevraagd over 

onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving raken. De PCL is ingesteld door GS én PS. Dit betekent dat 

zowel GS als ook PS de leden en de voorzitter benoemen. 

 

9. Europa 

Er is niet gebleken van Europeesrechtelijke risico’s.  

 

10. Communicatie 

In samenwerking met communicatie adviseurs van zowel GS als PS wordt een persbericht opgesteld,  

 

11. Bijlagen 

1. Voordracht van de selectiecommissie 

2. Brief aan mevrouw T.H.M. de Wit met nummer 8161CF08; 

3. Brief aan mevrouw A. Tigchelhoff met nummer 8161EF95; 

4. Brief aan mevrouw M.H.A. van den Ham met nummer 8161EF96; 

5. Brief aan de heer R. van Etteger met nummer 8161EF91; 

6. Brief aan de heer J.S. van de Griendt met nummer 8161CF0A; 

7. Brief aan de heer P.H. Renooy met nummer 8161EF93; 

8. Brief aan de heer H.J. van der Steenhoven met nummer 8161EF94; 

9. Brief aan de heer W.C. Verbaan met nummer 8161CC54; 

10. Brief aan de heer F.J. Vos met nummer 8161EF97 

 

 


