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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de PCL over de periode 2016-2017. Wij hebben in deze periode met veel enthousiasme 
bijgedragen aan het debat over de kwaliteit van de leefomgeving en de rol van de provincie daarbij. Wij hebben dit 
gedaan via schriftelijke adviezen, columns en een animatiefilm en ook via gesprekken en debatten met GS, PS, 
ambtenaren en maatschappelijke partners van de provincie. Daarbij stonden actuele maatschappelijke vraagstukken 
centraal, zoals de Energieopgave, Gezonde Leefomgeving en Verduurzaming van de landbouw. 
Wij hebben ook aandacht besteed aan het “hoe” van het provinciale beleid en provinciale sturing, onder meer in 
onze adviezen over de netwerksamenleving en strategisch omgaan met data. Wij hopen hiermee een prikkelende, 
inspirerende en constructieve rol te hebben gespeeld.

In dit jaarverslag vindt u informatie over de samenstelling van de PCL en de manier van werken, de adviezen die wij 
hebben uitgebracht, de reacties die wij van GS en PS ontvingen en de impact van de adviezen. Daarnaast gaan we 
in op onze overige activiteiten, zoals discussiebijeenkomsten en geven wij inzicht in de besteding van ons budget. 

Ook in het tweede deel van onze zittingsperiode zullen wij ons richten op maatschappelijke opgaven in relatie tot 
de kwaliteit van de leefomgeving. We hopen dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van onze advisering in brede zin. 
Op onze website www.provincie-utrecht.nl/pcl vindt u alle informatie. 

Graag ontmoeten wij u bij één van onze of uw activiteiten!

Dorien de Wit
Voorzitter Provinciale Commissie Leefomgeving

Gedeputeerde Pim van den Berg: “Het is goed 

dat de PCL gevraagd en ongevraagd advies geeft  

en op die manier de provinciale bestuurlijke blik 

scherpt. Zeker als het gaat om onderwerpen die 

spelen in een snel veranderende samenleving. 

Zoals bijvoorbeeld gezondheid in relatie tot 

luchtkwaliteit en de digitalisering binnen steden.”

Statenlid Ali Dekker (één van de voorzitters van  

de Statencommissie Ruimte, Groen en Water): 

“De adviezen van de PCL zetten ons aan het denken. 

Het advies over bodemdaling in het Veenweidegebied 

riep discussie op in de Statencommissie tussen voor-  

en tegenstanders van het maken van radicale keuzes. 

Maar dat is precies de discussie waar het om draait 

en de PCL draagt daaraan bij.”

Voorwoord

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/provinciale-commissie-leefomgeving-pcl/
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Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van de provincie Utrecht gevraagd en ongevraagd adviseert over thema’s die de kwaliteit van de 
leefomgeving raken (zoals ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu, stedelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het 
landelijk gebied). De PCL adviseert op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen verschillende thema’s. 
De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Wie werken in deze adviescommissie?

De PCL bestaat naast de voorzitter uit 8 vaste leden. De leden zijn onafhankelijk en hebben allemaal kennis van één 
of meer kerntaken van de provincie. Eén plek is vrijgehouden voor wisselende jonge onderzoekers, die tijdelijk een 
inbreng leveren in de PCL. Hun frisse blik en actuele wetenschappelijke kennis verrijken de discussies in de PCL en 
de adviezen. De jonge onderzoekers doen in de PCL ervaring op met provinciale vraagstukken en met de rol van 
een adviescommissie. 

De secretaris van de PCL ondersteunt de commissie inhoudelijk en procesmatig.

De Provinciale Commissie 
Leefomgeving

Dorien de Wit, voorzitter Alie Tigchelhoff, lid Bas van de Griendt, lid

Fred Vos, lid Hugo van der Steenhoven, lid Marleen van den Ham, lid

Samenstelling PCL per 1 juni 2018
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Samenstelling PCL per 1 juni 2018

Piet Renooy, lid

Jelle Silvius, jonge onderzoeker

Rudi van Etteger, lid

Carmen Perez Garcia, jonge onderzoeker

Myriam van Rooij, lid

Anouk van Twist, jonge onderzoeker

In de periode 2016-2017 hebben ook PCL-lid Willem Verbaan en de jonge onderzoekers Marion Herder, Thomas van den 
Brink, Floris Valkenburg en Michalis Koullias deel uitgemaakt van de PCL. Marja van Buuren heeft een jaar als secretaris 
voor de PCL gewerkt. 

Hoe werkt de PCL?

De PCL komt elke zes weken in zijn geheel bij elkaar en werkt daarnaast in werkgroepen aan de adviesthema’s. 
De PCL adviseert de provincie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten, door debatten te organiseren, een tentoonstelling of film te maken, via schriftelijke 
adviezen of een combinatie van adviesvormen.

De PCL besteedt in haar adviezen aandacht aan de volgende invalshoeken:
- Kwaliteit van de leefomgeving 
- Maatschappelijk vraagstuk centraal 
- Koppeling tussen vraagstukken 
- Lange termijn en bredere context 
- Rol provincie en partners 
- Lastige punten en taboes 

Michiel Knoppers, jonge onderzoeker Josefine van der Heijde, secretaris
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2016

1. Kansen creëren en communiceren – Tien kansen voor de provincie Utrecht bij de opvang, huisvesting en  
integratie van vluchtelingen, 8 maart 2016.

2. Utrecht Topregio – in samenwerking en leefbaarheid, 31 mei 2016
3. Klankborden over uitnodigend en duurzaam ontwikkelen – advies in de vorm van een goed gesprek over  

de Herijking van de provinciale ruimtelijke Structuurvisie, 7 juli 2016
4. Duurzame energie duurzaam bevorderen, 26 augustus 2016 en Vinger aan de pols bij de energietransitie,  

16 september 2016
5. Gezonde leefomgeving in Stad en Dorp als leidend thema voor de Omgevingsvisie, 19 oktober 2016

 

2017

1. De Netwerksamenleving als provinciale uitdaging, april 2017
2. Adviezen over de Omgevingsvisie: 

- De Omgevingsvisie als 5-voudige kans, 12 mei 2017, 
- Startnotitie Omgevingsvisie- en verordening, 19 juni 2017, 
- Strategie voor een gezonde en inclusieve samenleving, PCL advies bij het Koersdocument Omgevingsvisie,  

8 december 2017 
- Strategisch omgaan met data, PCL advies in de aanloop naar de Omgevingsvisie, 8 december 2017

3. Trots, Circulair, Slim, advies bij de herijking van de Landbouwvisie, 27 juni 2017 + column
4. Het Groene Hart: vitaal orgaan van de Randstad, advies bij Perspectief Groene Hart 2040.  

(samen met PAL Zuid-Holland), 28 augustus 2017
5. Naar een duurzame toekomst van het Veenweidegebied (animatie), 9 oktober 2017
6. Aandacht provincie voor leegstand erfgoed en winkels onmisbaar, PCL advies over leegstand en  

transformatie van gebouwen, 12 oktober 2017

Overzicht PCL adviezen 
2016 en 2017
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Samenvatting inhoud PCL advies

De PCL adviseert de provincie Utrecht om samen met alle betrokken partners een samenhangend vluchtelingenbeleid te 
ontwikkelen dat is gericht op een volwaardige deelname van vluchtelingen aan de maatschappij. De PCL is van mening 
dat de provincie de aangewezen partij is om een sterke verbindende rol te spelen bij het vluchtelingenvraagstuk. Door te 
werken aan een snelle integratie van de vluchtelingen wordt recht gedaan aan hun capaciteiten en kan het draagvlak in 
de samenleving bevorderd worden. 

Koppeling van verschillende vraagstukken biedt kansen. Zo kan de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen 
kansen bieden voor ontwikkeling van de woningmarkt, de economie en arbeidsmarkt en een impuls bieden voor natuur-, 
sport- en cultuurbeleving. Om de integratie te bevorderen hebben kleine opvanglocaties in bewoond gebied de voorkeur 
boven grote afgelegen locaties. Een goede communicatie tussen alle betrokkenen is van cruciaal belang om de opvang, 
huisvesting en integratie van de vluchtelingen te laten slagen. 
Klik hier

Reactie GS en PS

GS geeft in haar schriftelijke reactie op het advies aan dat zij, net als de PCL, het vluchtelingenvraagstuk als een 
maatschappelijk vraagstuk beschouwt, waar van vele betrokken partners een bijdrage nodig is om het op te lossen. 
GS neemt het algemene appèl dat de PCL op de provincie doet, ter harte. GS geeft aan dat het advies echter wel een 
breder beroep op de provincie doet, dan GS vanuit haar rolopvatting wenselijk acht.

De PCL vraagt de provincie om een bredere verbindende rol op zich te nemen, namelijk ook op niet fysieke thema’s 
als integratie, educatie en arbeidsmarkt. GS stelt in haar schriftelijke reactie dat de taken in het sociale domein niet bij 
de provincie, maar bij de gemeenten horen. GS wil zich naast haar toezichthoudende (IBT) taak bij de huisvesting van 
vergunninghouders door gemeenten, inzetten op 3 sporen: 
- Verbinden van partijen (uitwisselen kennis en ervaringen). Dit deed de provincie al rond dit thema.
- Gemeenten, corporaties en andere marktpartijen faciliteren (voor zover dat past binnen het beleid en uitvoerings- 

programma Binnenstedelijke Ontwikkeling.)
- Binnen de wettelijke ruimtelijke ordeningstaken ruimte scheppen voor gemeenten (herijking PRS/PRV).
 
Het PCL-advies stond op 11 april 2016 ter kennisneming geagendeerd in de Statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen (BEM). GroenLinks, ChristenUnie en SGP hebben echter bespreking aangevraagd. In deze Statencommissie-
vergadering is een uitgebreide discussie gevoerd over de rol van de provincie bij het vluchtelingenvraagstuk en over de 
adviestaak van de PCL. De PVV heeft twee moties ingediend over de PCL: De motie “PCL houdt zich aan haar wettelijke 
taak” en de motie “Weg met de PCL”. Deze moties zijn niet aangenomen.

Impact

Het PCL-advies over het Vluchtelingenvraagstuk heeft veel reacties losgemaakt en heeft ertoe geleid dat GS in een brief 
aan de PCL duidelijk heeft verwoord welke rol zij voor de provincie ziet weggelegd bij dit vraagstuk. 

Welke adviezen heeft de PCL in 2016 
gegeven en wat was het effect? 
8 maart 2016

KANSEN CREËREN EN COMMUNICEREN – TIEN KANSEN VOOR DE 
PROVINCIE UTRECHT BIJ DE OPVANG, HUISVESTING EN INTEGRATIE 
VAN VLUCHTELINGEN

http://www.provincie-utrecht.nl/pclvluchtelingen
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31 mei 2016

UTRECHT TOPREGIO – IN SAMENWERKING EN LEEFBAARHEID

Samenvatting inhoud PCL advies

In de adviescolumn Utrecht Topregio – in samenwerking en leefbaarheid - gaat de PCL in op het feit dat veel steden en 
regio’s zichzelf Topregio noemen, zonder dat duidelijk wordt waarop dit is gebaseerd. Er lijkt sprake van een wedstrijd. 
De PCL adviseert de provincie te focussen op samenwerking in plaats van concurrentie en terughoudend te zijn met het 
begrip topregio. De PCL hecht veel meer waarde aan het nastreven van een goed leefklimaat voor wie in de provincie 
woont, werkt of recreëert.

De kwaliteit van leven en de economische vitaliteit in de provincie zijn gebaat bij intensieve samenwerking met geo-
grafisch en thematisch/inhoudelijk nabije gebieden. De centrale ligging is één van meest aantrekkelijke kanten van de 
provincie Utrecht. Doorstroming bevorderen in de mobiliteit is noodzaak en voor de langere termijn is het nuttig na te 
denken over nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteit en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke structuur. Voor de leef-
baarheid en aantrekkelijkheid van de provincie is het belangrijk om na de verbreding van de A27 geen snelwegen meer 
te verbreden, omdat dit ten koste gaat van ruimte en groen. Beter is het om alle (delen van) snelwegen rondom de stad 
Utrecht te overkappen. Er moet vooral veel aandacht zijn voor waar de provincie in excelleert: natuur en landschap. 
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft van GS geen schriftelijke reactie ontvangen op de PCL adviescolumn Utrecht Topregio.

De PCL heeft een aparte bijeenkomst over deze adviescolumn georganiseerd voor Statenleden. Met ongeveer 
10 Statenleden heeft de PCL van gedachten gewisseld over deze column. De adviesvorm werd door de Statenleden 
gewaardeerd. Daarna is de column besproken in de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen. 

Impact

Deze PCL adviescolumn heeft een bijdrage geleverd aan gesprekken in PS over Utrecht Topregio. 

GROENE PROVINCIE Foto: Beeldbank provincie Utrecht

http://www.provincie-utrecht.nl/pcltopregiomei2016
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7 juli 2016

KLANKBORDEN OVER UITNODIGEND EN DUURZAAM ONTWIKKELEN – 
ADVIES IN DE VORM VAN EEN GOED GESPREK OVER DE HERIJKING VAN 
DE PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE

Samenvatting inhoud PCL advies

Over de herijking van de provinciale ruimtelijke structuurvisie heeft een delegatie van de PCL een gesprek gevoerd met  
gedeputeerde van den Berg en de betrokken beleidsmedewerkers. De PCL bracht in dit gesprek de volgende drie punten in:

Duurzaamheid als overkoepelende opgave

De PCL adviseert om van duurzame leefomgeving een overkoepelend doel te maken dat zowel bij het thema Vitale 
dorpen en steden als bij het thema Landelijk gebied met kwaliteit een rol speelt. 

Uitnodiging tot ontwikkeling

De provincie wil via uitnodigingsplanologie initiatieven uit de samenleving meer ruimte geven. In het klankbordgesprek 
is verkend wat de grenzen van dit “uitnodigen als sturingsfilosofie” zijn. De PCL gaf aan dat de provincie enerzijds 
nadrukkelijk ruimte moet bieden, maar anderzijds ook duidelijk moet zijn over de ondergrenzen qua ruimtelijke kwaliteit. 

Doorkijk naar de toekomst

De herijking van de Structuurvisie is volgens de provincie een beleidsarm proces. De PCL ziet de herijking als een kans 
om de context van de structuurvisie te schetsen en een doorkijk naar de toekomst te geven. Er zijn veel ontwikkelingen 
gaande die een ruimtelijke impact zullen hebben, zoals een grotere woningbouwopgave, de energietransitie en ontwikke-
lingen in de detailhandel. De PCL vindt het een goede zaak als de provincie die samenhang in beeld brengt en anderen 
aanmoedigt en uitnodigt om ook vanuit een brede en samenhangende visie naar ontwikkelkansen te kijken. 
Klik hier

Reactie GS en PS

De provincie heeft in de herijking van de provinciale ruimtelijke structuurvisie aangegeven dat mede op basis van het PCL 
advies is besloten om de bescherming van de kwaliteiten van de provincie bij elkaar te zetten in een nieuw hoofdstuk en 
de samenhang tussen de hoofdstukken beter duidelijk te maken. Daarnaast is mede op basis van dit adviesgesprek het 
sturingshoofdstuk aangescherpt en is de ontwikkelende rol hierin sterker geduid. Tenslotte is in de visie, de beschrijving 
van de provincie in 2028, sterker ingegaan op de veranderingen waar we midden in zitten en die er nog aankomen. 

Impact

Met het klankbordgesprek over de herijking van de structuurvisie heeft de PCL een bijdrage geleverd aan de beleids-
ontwikkeling. Deze bijdrage werd door de gedeputeerde en beleidsmedewerkers gewaardeerd.

http://www.provincie-utrecht.nl/pclstructuurvisiejuli2016
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26 augustus 2016/16 september 2016

DUURZAME ENERGIE DUURZAAM BEVORDEREN EN VINGER AAN DE  
POLS BIJ DE ENERGIETRANSITIE

Samenvatting inhoud PCL column Duurzame energie duurzaam bevorderen

Deze column gaat in op het grote belang van de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Naast de uitputting van 
fossiele brandstoffen is de klimaatverandering als gevolg van de CO2 uitstoot een urgent vraagstuk.
De PCL roept de provincie Utrecht op om fors in te zetten op duurzame energie. Wat betreft de productie van duurzame 
energie loopt Nederland vergeleken bij andere Europese landen achter. Binnen Nederland loopt de provincie Utrecht 
achter op andere provincies. Zeker zo belangrijk is energiebesparing. Rollen die de provincie op zich kan nemen op 
weg naar een duurzaam energiesysteem en vermindering van de klimaatverandering zijn:
- Opheffen hindermacht waar anderen initiatief nemen rondom duurzame energie.
- Financieel bijdragen aan een fonds dat investeringen op gang brengt om energie te besparen of over te stappen  

op duurzame energie.
- In het eigen Provinciehuis een voorbeeldrol vervullen bij energiebesparing.
- Bij de aanbesteding van de openbaar vervoer concessies elektrisch dan wel waterstof aangedreven vervoer op  

gang brengen.
- Bodemdaling in de veenweidegebieden tegengaan, zodat ook daar de CO2 uitstoot wordt verminderd.
Klik hier

Samenvatting inhoud PCL advies Vinger aan de pols bij de Energietransitie

Om de provinciale doelstelling van energieneutraliteit in 2040 te halen is een forse versnelling nodig in de provincie 
Utrecht, niet alleen van de energiebesparing, maar ook als het gaat om opwekking van duurzame energie. Deze “sense 
of urgency” spreekt nog onvoldoende uit de provinciale Energieagenda. Bovendien vindt de PCL dat onvoldoende

ZONNE-ENERGIE Foto: Beeldbank provincie Utrecht

http://www.provincie-utrecht.nl/pclenergieaug2016
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dwarsverbanden worden gelegd met andere beleidsterreinen, zoals de ruimtelijke inrichting, gezonde leefomgeving 
en bodemdaling veenweidegebieden. Wat in de agenda vrijwel geheel ontbreekt, is de relatie met verkeer en vervoer. 
Er zijn belangrijke win-winsituaties te creëren door deze dwarsverbanden wel te leggen (denk bijvoorbeeld aan de relatie 
met het fietsbeleid).

Ten slotte vraagt de PCL aandacht voor een aantal belangrijke uitvoeringsaspecten van de Energieagenda. Bij het thema 
energiebesparing moet meer aandacht zijn voor woningbezitters en jongeren. Om opwekking van duurzame energie 
te bevorderen adviseert de PCL een provinciale kansenkaart te maken die inzichtelijk maakt waar opwekking van duur-
zame energie in welke vorm mogelijk is. De PCL spreekt het voornemen uit om de komende tijd de vinger aan de pols 
te houden bij de uitvoering van de provinciale Energieagenda.
Klik hier

Reactie GS en PS

Deze adviezen zijn door verschillende politieke partijen aangehaald in het debat in Provinciale Staten over de provinciale 
Energieagenda.

Impact

De PCL adviezen over de Energietransitie hebben een rol gespeeld in het debat in Provinciale Staten over de provinciale 
Energieagenda. 

http://www.provincie-utrecht.nl/pclenergietransitie
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19 oktober 2016

GEZONDE LEEFOMGEVING IN STAD EN DORP ALS LEIDEND THEMA  
VOOR DE OMGEVINGSVISIE

Samenvatting inhoud advies

De PCL adviseert de provincie om het thema Gezonde Leefomgeving leidend te maken in de nieuwe Omgevingsvisie. 
Het verbindt verschillende beleidsterreinen en spreekt iedereen aan: gebiedsgericht, concreet en persoonlijk. De PCL 
raadt de provincie nadrukkelijk aan om met het thema gezonde leefomgeving niet alleen te focussen op de stad Utrecht, 
maar op de provincie als geheel. 

De PCL werkt dit advies uit in de volgende 5 adviespunten (kort samengevat):
1. Baseer de nieuwe Omgevingsvisie op het principe van Gezonde Leefomgeving en benoem in het Aanjaagprogramma 

Gezonde Leefomgeving een concrete ambitie, zoals: “De Provincie draagt eraan bij dat de inwoners van de provincie 
in 2030 gemiddeld twee jaar langer in goede gezondheid leven.”

2. Focus niet alleen op de steden, maar op de provincie als geheel. Juist voor kleinere gemeenten vervult de provincie 
een belangrijke rol.

3. Draag met alle provinciale beleidsvelden bij aan een gezonde leefomgeving.
4. Geef een sleutelrol aan fietsen en lopen.
5. Zet goede voorbeelden in de etalage.

Het advies is mede gebaseerd op de themabijeenkomst Gezonde Leefomgeving in Stad en Dorp die de PCL op 16 juni 
2016 organiseerde. 
Klik hier

RUIM BAAN VOOR WANDELEN EN FIETSEN Foto: © Koos Busters/Nationale Beeldbank

http://www.provincie-utrecht.nl/pclgezondeleefomgeving
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Reactie GS en PS

De PCL heeft het advies over Gezonde Leefomgeving besproken met gedeputeerde Mariëtte Pennarts. Ook heeft de 
PCL het advies gepresenteerd in de Statencommissie RGW. Het advies werd hier positief ontvangen. Men vond het een 
goed en toegankelijk advies en het werd uitgebreid besproken.
GS heeft met een inhoudelijke brief gereageerd op het PCL advies, waarin zij aangeeft dat zij bij de totstandkoming van 
het Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving dankbaar gebruik heeft gemaakt van het PCL advies. GS neemt vier van 
de vijf adviespunten van de PCL over in het Aanjaagprogramma (de adviespunten 2 tot en met 5):
- Het provinciale Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving gaat over gezonde verstedelijking én verdorpelijking.
- De provincie geeft gezonde leefomgeving een centrale plek in actuele casussen (gebiedsprojecten, beleids- en onder-

zoeksthema’s)
- De provincie heeft een fietsrealisatieplan, frisse-neuzenroute en ook in het Living Lab Stationsgebied gemeente 

Utrecht is aandacht voor schone, duurzame mobiliteit en gezond gedrag. 
- De provincie deelt goede voorbeelden, ideeën en innovaties, richt een leerplatform op dat onder meer is gericht op 

kennisdeling en organiseert inspiratiesessies. 
Het eerste adviespunt kan GS niet overnemen omdat PS in 2016 hebben besloten om de vastgestelde provinciale 
beleidsplannen beleidsneutraal te integreren in de Omgevingsvisie. Daarom kan er geen nieuw beleid worden 
geformuleerd. Wel zal GS dit adviespunt aan PS meegeven voor het traject van de Omgevingsvisie en –verordening. 
Een concrete ambitie voor de gezondheid van de inwoners van de provincie zoals de PCL formuleert, neemt GS niet 
over omdat het niet mogelijk is de winst in gezonde jaren toe te schrijven aan het Aanjaagprogramma Gezonde 
Leefomgeving.

Impact

Het PCL advies over Gezonde Leefomgeving en de themabijeenkomst die de PCL organiseerde over Gezonde 
Leefomgeving hebben een positief effect gehad. Zij hebben inspirerend gewerkt bij de totstandkoming van het Aanjaag-
programma Gezonde Leefomgeving. 
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Bespreking jaarprogramma met GS en PS

De PCL heeft aan het begin van 2016 bijeenkomsten met GS en PS gehouden om kennis te maken en van gedachten 
te wisselen over het PCL jaarprogramma 2016.

Inbreng bij BOB-bijeenkomsten Energietransitie

De PCL heeft een mondelinge inbreng geleverd in enkele door PS georganiseerde BOB-bijeenkomsten (beeldvorming, 
oordeelsvorming, besluitvorming) over Energietransitie.

Themabijeenkomst Gezonde Leefomgeving

Op 16 juni 2016 hield de PCL in Antropia in Driebergen de themabijeenkomst Gezonde Leefomgeving in Stad en Dorp. 
De ongeveer 70 deelnemers bogen zich over de vraag welke kansen er zijn om de leefomgeving in de provincie Utrecht 
zo in te richten dat deze de gezondheid bevordert en uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Ook werd bekeken welke rol de 
provincie, de Utrechtse gemeenten en anderen daarbij kunnen spelen. 

Sprekers waren Miriam Weber (gemeente Utrecht), Maciek Strak (Universiteit Utrecht), Helma Koninkx (provincie Utrecht) 
en Richard Dumont (provincie Noord-Brabant). De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie. 

Welke andere activiteiten 
ontplooide de PCL in 2016?

PCL THEMABIJEENKOMST GEZONDE LEEFOMGEVING IN STAD EN DORP, 16 JUNI 2016 Foto: Floris Valkenburg
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Welke adviezen heeft de PCL in 
2017 gegeven en wat was het effect? 

April 2017

DE NETWERKSAMENLEVING ALS PROVINCIALE UITDAGING

Samenvatting inhoud advies

Voor het advies De Netwerksamenleving als provinciale uitdaging heeft de PCL vier bestuurskundigen en netwerkexperts 
gesproken op zoek naar de essentie van de netwerksamenleving en hoe daarmee om te gaan. De bestuurskundigen 
zijn: Dr. Tamara Metze-Burghouts, Dr. Harmen Binnema, Prof. Dr. Martijn Groenleer en Prof. Dr. Tine de Moor. Daarnaast 
sprak de PCL drie professionals die in de praktijk veel met de provincie te maken hebben: Friso Smit, Koos Janssen en 
Ir. Joris Hogenboom.

Mede op basis van deze gesprekken adviseert de PCL de provincie (kort samengevat):
1. Benut én ontwikkel een palet aan samenwerkingsarrangementen dat past bij de netwerksamenleving.  

Stel bij elke maatschappelijke opgave vast hoe de meest passende governance eruit ziet.
2. Beschrijf helder met welke verschillende rollen en verantwoordelijkheden de provincie optreedt. Naast de  

klassieke provinciale rollen van de toezichthoudende, beschermende, opdrachtgevende en presterende provincie,  
zijn dat bijvoorbeeld ook de samenwerkende, faciliterende, bemiddelende en inspirerende provincie.

3. Neem verantwoordelijkheid voor en bewaak de kwaliteit van het samenspel tussen de netwerkpartners. 
4. Zorg dat de juiste partners aan tafel zitten. Bij veel opgaven zullen de meest voor de hand liggende netwerk- 

partners zich vanzelf manifesteren. De provincie kan vanuit haar overzicht en relaties het speelveld in kaart brengen 
en ook ‘andere’ partners aan tafel brengen.

5. Vertaal samenwerking met netwerkpartners aan maatschappelijke opgaven naar adequate bestuurlijke en  
ambtelijke aandacht en organisatie. Opgaven waar netwerkpartners bij zijn betrokken zijn niet ‘opgesloten’  
in een bepaald beleidsdomein, maar sector overstijgend, thematisch en/of gebiedsgericht.

6. Ontwikkel vaardigheid in het werken in de netwerksamenleving. Zoals verbindende capaciteiten en luisteren,  
ontvankelijk zijn, organiseren van en omgaan met tegenspraak en partnerschap.

7. Experimenteer en leer van ervaringen. Benut de ruimte voor experimenten, die onder andere is vastgelegd in het Inno-
vatieprogramma Fysieke Leefomgeving, ook voor het werken met andere partners en in andere governance structuren.

Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft het advies over de Netwerksamenleving besproken met gedeputeerde Mariëtte Pennarts. In juni 2018 
heeft GS met een brief gereageerd op dit advies. Hierin geeft zij aan dat bureau Think Public is gevraagd een nadere 
analyse van de netwerksamenwerking en de rol van de provincie te maken aan de hand van twee casussen: Nieuwe  
Hollandse Waterlinie en Utrecht Science Park. Ook geeft GS aan dat zij netwerksamenwerking ziet in het bredere per-
spectief van regionale samenwerking en regiovorming. In een provinciale bijeenkomst voor Statenleden en Gemeente- 
raadsleden over dit onderwerp heeft de voorzitter van de PCL het advies over de netwerksamenleving toegelicht.

Impact

De provincie heeft als uitwerking van het PCL advies een onderzoek laten uitvoeren door bureau Think Public naar 
de netwerksamenwerking tussen de provincie en andere partijen bij de projecten Utrecht Science Park en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, onder de titel “Anders sturen op publieke waarden.” Daarbij zijn op basis van de 7 adviespunten 
van de PCL 7 kansen voor de toekomstige rol van de provincie geformuleerd. 

http://www.provincie-utrecht.nl/pclnetwerksamenlevingapril2017
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ADVIEZEN OVER DE OMGEVINGSVISIE 

12 mei 2017

DE OMGEVINGSVISIE ALS 5-VOUDIGE KANS 

Samenvatting inhoud advies

In dit advies moedigt de PCL de provincie aan om de Omgevingsvisie te benutten als een inhoudelijk en procesmatig 
aantrekkelijke kans. Zo ziet de PCL het ontwikkelen van de Omgevingsvisie als een kans om een visie te ontwikkelen op 
de kwaliteit van de leefomgeving in de provincie Utrecht en daarbij de balans te vinden tussen “groen en groei”, maar 
ook als een kans om een beweging te versterken van co-creatie met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven, burgers en buurprovincies.

Om te komen tot zo’n breed gedragen visie geeft de PCL 6 aandachtspunten mee aan de provincie (kort samengevat):
1. Maak een aansprekende inhoudelijke kernboodschap
2. Benoem de belangrijkste vraagstukken dwars door sectoren heen
3. Organiseer participatie en co-creatie zowel thematisch als gebiedsgericht
4. Besteed veel aandacht aan de communicatie
5. Haal de buitenwereld er vanaf het begin bij 
6. Werk voortvarend aan de Omgevingsvisie
Klik hier

19 juni 2017

STARTNOTITIE OMGEVINGSVISIE EN VERORDENING

Samenvatting inhoud advies

In reactie op de concept Startnotitie Omgevingsvisie en verordening brengt de PCL een tweede advies over de  
Omgevingsvisie uit. Hierin benoemt de PCL drie punten waar ze blij mee is: 
- De sturingsprincipes waarvoor de provincie kiest in de Startnotitie (zoals Maatschappelijke opgaven centraal)
- De keuze voor een beleidsneutrale omzetting van vastgesteld beleid waar mogelijk, maar waar noodzakelijk nieuw 

beleid ontwikkelen. 
- De tijdsplanning van het Koersdocument en de ontwerp Omgevingsvisie, waarbij rekening wordt gehouden met  

de Gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen.

Daarnaast geeft de PCL het advies om de Startnotitie op drie punten aan te passen:
- De Omgevingsvisie meer als inspiratiebron en kans beschouwen
- Participatie en co-creatie vorm te geven in relatie tot de inhoud en ook bij de hoofdlijnen beleid, beheer en  

bescherming participatie en co-creatie in te zetten (niet beperken tot de fase van de integrale lange termijnvisie).
- Visie ontwikkelen op digitalisering en datagedreven sturing. 
Klik hier

http://www.provincie-utrecht.nl/pclomgevingsvisiemei2017
http://www.provincie-utrecht.nl/pclomgevingsvisiejuni2017
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8 december 2017

STRATEGIE VOOR EEN GEZONDE EN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Samenvatting inhoud advies

De PCL heeft als input voor het Koersdocument Omgevingsvisie de provincie geadviseerd om de volgende drie doelen 
centraal te stellen:
1. Een gezonde en inclusieve samenleving (iedereen doet mee), waarin welvaart niet alleen in geld wordt uitgedrukt, 

maar ook in leefomgevingskwaliteit en waar oog is voor de verdeling van welvaart en kwaliteit. De PCL adviseert de 
provincie om dit doel tot hoofddoel van de Omgevingsvisie te benoemen.

2. Een hoge kwaliteit van natuur, landschap, landbouw en watervoorziening, waarbij de kwaliteiten van de bodem als 
een belangrijke weegfactor fungeren. 

3. Een circulaire economie met een voortvarende energietransitie, te beginnen met de gebouwde omgeving. Waarbij de 
Utrechtse positie als sterke economische en innovatieve regio wordt benut om nog meer mogelijkheden tot innovatie 
aan te grijpen.

Daarbij raadt de PCL de provincie aan om over het thema Gezonde en inclusieve samenleving burgerparticipatie te
organiseren, omdat dit thema voor iedereen belangrijk, herkenbaar en aansprekend is.
Klik hier

 

8 december 2017

STRATEGISCH OMGAAN MET DATA

Samenvatting inhoud advies

Uitgangspunt bij dit advies over digitalisering en data is de Netwerksamenleving. Doordat de provincie steeds meer 
één van de partners in een netwerk is, gelijkwaardig samenwerkt en de partners ook over belangrijke data beschikken, 
wordt de uitwisseling van data steeds belangrijker. 
De PCL adviseert de provincie (kort samengevat) om :
1. Bij alle strategische opgaven uit de Omgevingsvisie en het Strategisch Kader In Verbinding! een aantal vragen te 

beantwoorden, zoals: welke data zijn er over deze opgave, wat is de kwaliteit en hoe toegankelijk zijn de data voor 
organisaties en burgers?

Afbeelding: Studio Pixies

http://www.provincie-utrecht.nl/pclomgevingsvisiedec2017
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2. Binnen de provinciale organisatie aandacht te vragen voor het thema data
3. Relaties met andere partijen te benutten voor data uitwisseling
4. Een actief open databeleid te voeren
5. In te zetten op regionale en landelijke samenwerking.
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft de adviezen over de Omgevingsvisie besproken met de ad-hoc Statencommissie Omgevingsvisie  
en –verordening. Daarnaast heeft GS schriftelijk gereageerd.
In haar reactie onderschrijft GS bijna alle adviespunten uit het PCL advies De Omgevingsvisie als 5-voudige kans  
en geeft aan dat deze zijn verwerkt in de participatieaanpak Omgevingsvisie en in het proces om te komen tot de  
Omgevingsvisie. Alleen adviespunt 6 (dat er vóór de PS verkiezingen van maart 2019 een concept Omgevingsvisie  
zou moeten liggen), wordt niet overgenomen omdat de provincie wat meer tijd wil en kan nemen voor het hele proces.
De reactie van de provincie op de drie adviespunten uit het PCL advies over de Startnotitie Omgevingsvisie- en  
verordening is positief: Het idee van scenario’s ontwikkelen wordt meegenomen als optie bij de uitwerking van de  
Omgevingsvisie, participatie wordt beschouwd als een doorlopend proces en over digitalisering en data gaat de  
provincie graag verder in gesprek met de PCL. 
GS heeft ook met een brief gereageerd op de adviezen Strategie voor een gezonde en inclusieve samenleving en  
Strategisch omgaan met data. GS geeft hierin aan dat de adviezen worden betrokken bij het participatietraject voor  
de lange termijnvisie 2050. 

Impact

De indruk van de PCL is dat procesmatige adviezen van de PCL over de Omgevingsvisie door de provincie positief  
worden ontvangen en effect hebben. Het effect van de inhoudelijke adviespunten is nog niet te bepalen, omdat het 
proces om te komen tot een Omgevingsvisie nog gaande is.

FIETSEN IN DE STAD UTRECHT Foto: Ramon Mosterd/Beeldbank provincie Utrecht

http://www.provincie-utrecht.nl/pcldatadec2017
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27 juni 2017 

TROTS, CIRCULAIR, SLIM, ADVIES BIJ DE HERIJKING VAN DE 
LANDBOUWVISIE + COLUMN 

Samenvatting inhoud advies

De PCL levert met het advies Trots, Circulair, Slim, een bijdrage aan de herijking van de Landbouwvisie van de provincie. 
De PCL heeft zich hierbij laten inspireren door de inbreng van professor Rogier Schulte van de Wageningen Universiteit 
en Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en BoerBert.
De hoofdpunten van het advies zijn (kort samengevat):
- Wees trots op de positieve ontwikkelingen in de landbouw
- Laat de landbouw bijdragen aan een gezonde leefomgeving
- Streef naar een circulaire landbouw die inspeelt op bodem- en waterkwaliteiten
- Beschrijf en visualiseer het wensbeeld voor de landbouw en het landelijk gebied in 2050 en werk samen met  

agrariërs en andere betrokkenen aan een stappenplan. 
- Maak slim gebruik van kennis, methodes en data
- Neem als provincie een belangrijke en zichtbare rol. 
Klik hier
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft het advies besproken met gedeputeerde Mirjam Maasdam en enkele leden van het kernteam van de  
Landbouwvisie. Ook heeft de PCL het advies besproken met PS in een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst. 
De PCL heeft een brief van GS ontvangen waarin zij wordt bedankt voor het advies en een inhoudelijke reactie op het 
advies wordt aangekondigd. 

Impact advies

De PCL heeft bij de Landbouwvisie in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling geadviseerd, waardoor zij kon 
bijdragen aan de richting van de visie. Het advies heeft inspirerend gewerkt voor het kernteam en de verantwoordelijke 
gedeputeerde. De toon van het advies, waarin zowel aandacht was voor de noodzaak tot verandering in de landbouw 
als voor de positie van de boer, is voor de provincie waardevol geweest. Ook het contact dat de PCL heeft gelegd met 
professor Rogier Schulte van de Wageningen Universiteit was voor de provincie nuttig en heeft een vervolg gekregen. 
In de concept Landbouwvisie ziet de PCL haar adviespunten terug: Het streven naar een circulaire landbouw die inspeelt 
op bodem- en waterkwaliteiten, het belang van maatschappelijke waardering, de bijdrage van de landbouw aan een 
gezonde leefomgeving, het slim gebruik maken van kennis en het belang van een intensieve samenwerking met 
agrariërs en andere betrokkenen. 

 

http://www.provincie-utrecht.nl/pcllandbouwjuni2017
http://www.provincie-utrecht.nl/pcllandbouwcolumn2017
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28 augustus 2017

HET GROENE HART. VITAAL ORGAAN VAN DE RANDSTAD

Samenvatting inhoud advies

Op 2 mei 2017 heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 uitgebracht. 
Provinciale Staten van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland besloten in het najaar van 2017 over de 
manier waarop zij het Perspectief Groene Hart gaan benutten bij het opstellen van hun nieuwe Omgevingsbeleid. De PAL 
Zuid-Holland heeft de PCL Utrecht gevraagd om samen een advies uit te brengen over het Perspectief Groene Hart. 
De PCL en PAL missen in het Perspectief Groene Hart duidelijke ambities voor het Groene Hart en een gevoel van 
urgentie. De PAL en PCL adviseren de provincies om de volgende ambities meer centraal te stellen in het Perspectief 
(kort samengevat):
- Het behoud van het Groene Hart als open groene ruimte in de Randstad
- Het bewust omgaan met de maatschappelijke waarden van het Groene Hart

Daarnaast geven zij de volgende meer specifieke adviezen aan de provincies:
- Beschouw het Groene Hart als cruciaal onderdeel van de Randstad en niet als op zichzelf staand gebied.
- Neem de analyse van het huidige functioneren van het Groene Hart op in het Perspectief Groene Hart.
- Betrek naast de partijen uit het Groene Hart zelf ook het Rijk en de grote steden bij het behoud van het Groene Hart 

als open groene ruimte.
- Vind een goed evenwicht bij het bevorderen van de maatschappelijke waarden van het Groene Hart.
- Benadruk het belang van het Groene Hart voor een gezonde leefomgeving.
- Investeer in goede en aantrekkelijke verbindingen tussen de grote steden en het Groene Hart.
- Stimuleer als provincies de gezamenlijke marketing van het Groene Hart. 
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft het advies over het Perspectief Groene Hart toegelicht in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
van de provincie Utrecht. 

VEETEELT IN DE PROVINCIE UTRECHT Foto: Beeldbank provincie Utrecht

http://www.provincie-utrecht.nl/pclgroenehartaug2017
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GS heeft met een brief gereageerd op het PCL advies. Hierin spreekt zij haar waardering uit voor het advies van PCL  
en PAL, maar geeft zij aan dat het niet mogelijk is om het Perspectief aan te passen omdat het Perspectief door de 
Stuurgroep is vastgesteld en dit niet onder de bevoegdheid van de afzonderlijke deelnemende overheden valt.  
Het Perspectief is bedoeld als inspiratiebron of bouwsteen voor de eigen ambitie-bepaling van de overheden bij het 
formuleren van hun Omgevingsbeleid. Het appèl van PAL en PCL zal door GS betrokken worden bij de voorbereiding  
van het provinciale Omgevingsbeleid. 
Ook wordt in deze brief aangegeven dat het advies door Provinciale Staten zeer positief is ontvangen en ook nadrukkelijk 
betrokken bij hun beraadslagingen, die hebben geleid tot het besluit om het Perspectief te benutten als bouwsteen voor 
het toekomstig Omgevingsbeleid. Het advies heeft er mede toe bijgedragen dat Provinciale Staten hebben uitgesproken 
dat zij met hun collega’s van Zuid- en Noord-Holland meer betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen in het Groene Hart;  
zij hebben daar al met twee gezamenlijke bijeenkomsten invulling aan gegeven en nog twee in najaar 2018 gepland.

Impact

Concluderend kan gezegd worden dat het PCL/PAL advies over het Groene Hart een grote impact heeft gehad bij  
Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
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9 oktober 2017

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VAN HET VEENWEIDEGEBIED 
(ANIMATIE)

Samenvatting inhoud advies

De adviesanimatie van de PCL gaat in op de problematiek van de bodemdaling in het Veenweidegebied. Als gevolg van 
het grondwaterbeheer - dat ontworpen is om de melkveehouderij in het gebied te optimaliseren - blijft de bodem in het 
veenweidegebied zakken, gemiddeld met 1 cm per jaar. Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. Huizen verzakken 
en muren scheuren, riolering gaat kapot, elektriciteitskabels en gasleidingen breken en moeten worden gerepareerd. 
Paden en wegen moeten worden hersteld en tuinen opnieuw aangelegd.
Als we de bodemdaling echt willen stoppen dan moeten we er, volgens de PCL, voor kiezen om in het veenweide-
gebied afscheid te nemen van de melkveehouderij in haar huidige omvang en intensiteit. Dan zijn alternatieven nodig, 
bijvoorbeeld door over te schakelen op natte akkerbouwteelten of op natuurontwikkeling in combinatie met recreatieve 
ontsluiting van dit karakteristieke cultuurlandschap.
De PCL roept de provincie Utrecht op de regie voor de benodigde ontwikkelingen van het veenweidegebied tijdig in 
handen te nemen en in actief overleg met maatschappelijke partners, boeren en bewoners een langjarige koers uit 
te zetten, waarbij ze aanstuurt op een duurzame toekomst van het veenweidegebied. 
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft deze adviesanimatie gepresenteerd aan Provinciale Staten in een speciaal hiervoor georganiseerde 
bijeenkomst. De presentatie leidde tot een goede discussie en tot de behoefte bij de Statenleden zich nog verder in 
dit onderwerp te verdiepen. 

ZICHTBAAR EFFECT VAN BODEMDALING Foto: Manschot Grafimedia

http://www.provincie-utrecht.nl/pclveenweidenokt2017
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De PCL heeft van GS een bedankbrief ontvangen, waarin wordt verwezen naar het op te stellen provinciaal perspectief 
voor bodemdaling in het veenweidegebied. De Provincie zal het PCL advies daarbij betrekken. Een inhoudelijke reactie 
op het PCL advies volgt nog.

Impact

De PCL heeft veel positieve reacties gekregen op deze animatie over de bodemdaling in de Veenweidegebieden.  
In PS heeft vertoning van de animatie tot een levendig gesprek geleid. Omdat het provinciale perspectief voor de 
bodemdaling nog in ontwikkeling is, is nu nog niet te zeggen wat het effect van de animatie op de inhoud van het beleid 
is. In het Statenmemo aanpak Bodemdaling van 25-6-2018 wordt door de verantwoordelijke gedeputeerde voor eind 
2018 een ambitieus programma voor een toekomstbestendig veenweidegebied aangekondigd, dat in samenwerking 
met de provincies Noord- en Zuid-Holland wordt vormgegeven. 
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12 oktober 2017

AANDACHT PROVINCIE VOOR LEEGSTAND ERFGOED EN WINKELS 
ONMISBAAR, PCL ADVIES OVER LEEGSTAND EN TRANSFORMATIE VAN 
GEBOUWEN

Samenvatting inhoud advies

De PCL heeft een globale verkenning uitgevoerd naar de leegstandsproblematiek in de provincie Utrecht. Daaruit 
concludeert zij dat de leegstand van erfgoed aandacht van de provincie vraagt en dat voor de leegstand van winkels in 
middelgrote winkelcentra extra aandacht van de provincie nodig is.

Over de leegstand van erfgoed adviseert de PCL de provincie:
a. Zorg voor een goede monitoring van de leegstand van erfgoed in de provincie en maak een leegstandsrisico-analyse.
b. Adviseer gemeenten bij het ontwikkelen van een visie op de leegstand van erfgoed en andere vormen van leegstand 

en ondersteun hen op verzoek daarbij.

Over de leegstand van winkels in middelgrote winkelcentra adviseert de PCL de provincie:
c. Draag kennis over ontwikkelingen en trends in de retailsector aan gemeenten over en stimuleer visievorming.
d. Laat aanvullend onderzoek doen naar functionele (dagelijkse) en niet-functionele (niet-dagelijkse) aankooplocaties  

in regio’s met een grote winkelleegstand.
e. Stel een inventarisatie op van door gemeenten aangegeven verzorgingsgebieden van winkelcentra, bekijk of de 

gebieden overlap vertonen en bespreek de resultaten met de gemeenten.
f. Stimuleer en ondersteun in regio’s met een grote winkelleegstand de gemeenten om te komen tot regionale  

retailvisies.
g. Stel in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) een grens aan de mogelijkheid om nog plancapaciteit toe te 

voegen aan een winkelgebied
h. Volg kritisch het onderzoek naar een “meter voor meter” regeling voor het inruilen van winkelmeters binnen de 

bestaande winkelgebieden voor winkelmeters buiten de bestaande winkelgebieden.
Klik hier

Reactie GS en PS

De PCL heeft van de provincie een ontvangstbevestiging gekregen voor het advies. Ook heeft de PCL het advies 
besproken met gedeputeerde Mirjam Maasdam en betrokken ambtenaren. 
In het afgelopen jaar zijn door GS en PS beleidsmatige stappen gezet met de Statenbrief + notitie maatschappelijk 
vastgoed (GS, 19-12-2017), het vaststellen van de Retailvisie (PS, 5-2-2018) en de Landbouwvisie (PS, 27-9-2018). 
In de reactiebrief aan de PCL is aangegeven dat het PCL advies wordt betrokken bij de opstelling van de Retailvisie. 
Daarna volgt een inhoudelijke reactie van GS op het advies, waarin ook op leegstand erfgoed en naar verwachting ook 
op leegstand van agrarisch vastgoed zal worden ingegaan. 

Impact

Omdat de PCL nog geen inhoudelijke reactie op dit advies heeft ontvangen is nog niet aan te geven wat de impact 
van het advies is.

http://www.provincie-utrecht.nl/pclleegstandokt2017
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Welke andere activiteiten 
ontplooide de PCL in 2017?

Bespreking PCL jaarprogramma met GS en PS

De PCL heeft haar jaarprogramma voor 2017 besproken met de teamleiders van de provincie, met GS en PS en 
heeft de input die hieruit naar voren kwam verwerkt.

Werkbezoek aan Veenweidegebied

De voortgaande bodemdaling in de veenweidengebieden vraagt om een integrale toekomstgerichte aanpak. Om zich 
te oriënteren op dit thema heeft de PCL in januari 2017 een werkbezoek gebracht aan de buurt Kanis in Kamerik en 
het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld.
Wethouder Tymon de Weger van de gemeente Woerden vertelde over de gemeentelijke aanpak van dit vraagstuk, 
Gert Jan van den Born (Planbureau voor de Leefomgeving) vertelde over de beleidsstudie Dalende bodems, stijgende 
kosten, die het PBL heeft uitgevoerd. Bert de Groot (Hoogheemraad HDSR en eigenaar BoerBert in Kamerik) hield een 
presentatie over de visie van het Hoogheemraadschap op de waterhuishouding in het veenweidegebied en de relatie 
met bodemgebruik, nu en in de toekomst. Hans Mankor van de provincie Utrecht hield een presentatie over het 
provinciale beleid voor het Veenweidegebied. Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum gaf een rondleiding 
op het Veenweiden Innovatiecentrum. 
De PCL heeft bij dit werkbezoek inspiratie opgedaan voor de adviesanimatie Naar een duurzame toekomst van het 
Veenweidegebied.

 

PCL gastlezing Duurzame Landbouw Rogier Schulte en Bert de Groot

WERKBEZOEK AAN KANIS Foto: Manschot Grafimedia
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In de aanloop naar het advies over de Landbouwvisie heeft de PCL professor Rogier Schulte gevraagd om in een PCL 
vergadering input te leveren en om daarna voor bestuurders en ambtenaren van de provincie een gastlezing te houden 
over duurzame landbouw en over zijn ervaringen in Ierland als adviseur van de regering op dit terrein. De PCL heeft  
Bert de Groot gevraagd om hierop te reageren vanuit de Utrechtse situatie. Rogier Schulte is hoogleraar Farming 
Systems Ecology aan de Wageningen Universiteit. Bert de Groot is hoogheemraad bij Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden en heeft een biologische melkveehouderij in Kamerik. 
De PCL heeft zich bij het advies Trots, Circulair, Slim over de herijking van de Landbouwvisie laten inspireren door deze 
bijdragen. 

 

 

PCL Heidag Digitalisering en Data

In het voorjaar van 2017 hield de PCL een Heidag over Digitalisering en Data. De PCL heeft zich op deze dag  
door deskundigen laten informeren over ontwikkelingen, kansen en bedreigingen op het gebied van datagebruik en  
Open Data bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. 
Ook de mogelijkheden van data uitwisseling tussen organisaties kwamen aan bod. 
De volgende thema’s werden behandeld: Open data en de overheid, Open data en mobiliteit en Open data en natuur. 
De PCL heeft de input van deze dag benut voor het advies Strategisch omgaan met data. 

ROGIER SCHULTE, BERT DE GROOT EN FRED VOS (PCL) Foto: Manschot Grafimedia
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Evaluatie samenwerking binnen PCL door Jonge Honden

In de zomer van 2017 heeft de PCL door bureau Jonge Honden uit Utrecht een evaluatie laten uitvoeren van de samen-
werking binnen de PCL. Het doel hiervan was om na te gaan of iedereen tevreden is met de werkprocessen of dat er 
verbeteringen mogelijk zijn. 
De uitkomst was dat de voorzitter, leden en secretarissen de samenwerking als positief en inspirerend ervaren. Wel is 
de tijdsinvestering groter dan verwacht, mede door het grote aantal adviesthema’s. Daarnaast is er behoefte om meer 
zicht te krijgen op de impact van de adviezen bij de provincie en om de zichtbaarheid van de PCL verder te vergroten. 
Ook bestaat de wens om nieuwe werkvormen te verkennen. Op basis van de evaluatie zijn werkafspraken gemaakt.

GASTLEZING ROGIER SCHULTE IN FOYER PROVINCIEHUIS Foto: Manschot Grafimedia
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De PCL heeft een jaarbudget van maximaal €30.000,=. Dit is bestemd voor presentiegelden, zaalkosten en activiteiten. 
De voorzitter van de PCL ontvangt €352,= en de leden van de PCL €250,= presentiegeld per plenaire vergadering, 
inclusief voorbereidingstijd. De voorzitter en leden ontvangen vanaf april 2017 daarnaast €100,= presentiegeld voor 
deelname aan de werkgroep bijeenkomsten, inclusief voorbereidingstijd. 

Jaarrekening 2016/2017

2016 2017 Totaal

Presentiegelden en zaalkosten 
plenaire vergaderingen

e 18.824 e 18.829 e 37.653

Presentiegelden werkgroepen e - e 4.199 e 4.199

Activiteiten (Adviezen, discussie-
bijeenkomsten, nieuwsbrieven)

e 4.855 e 13.832 e 18.687

Totaal e 23.679 e 36.860 e 60.539

De kosten voor activiteiten zijn in 2017 substantieel hoger dan in 2016. Dit komt doordat 2016 het eerste jaar van 
de PCL in de vernieuwde opzet en samenstelling was. Het was het opstartjaar. 

In 2017 heeft de PCL zich verder ontwikkeld. Ze heeft in 2017 een nieuwe adviesvorm (animatiefilm) toegepast, 
meer geïnvesteerd in communicatie (nieuwsbrieven, illustraties adviezen) en het samenwerkingsproces binnen de 
PCL laten evalueren. 
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