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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving 

raken. De huidige PCL-leden zijn door uw staten op 21-9-2015 benoemd op voordracht van ons college. De leden 

worden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van PS, na afloop waarvan zij kunnen worden herbenoemd.  

 

Essentie / samenvatting 

Door terugtreden van één van de leden van de PCL, de heer drs. W.C. Verbaan, is een vacature ontstaan. Op 

basis van de gevolgde selectieprocedure draagt ons college mevrouw drs. M. van Rooij  voor om door uw staten 

benoemd te worden tot nieuw PCL-lid, overeenkomstig het Instellingsbesluit Provinciale Commissie 

Leefomgeving provincie Utrecht. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

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

voorgestelde kandidaat kan de PCL deze rol op een goede manier invulling geven.  

 

Financiële consequenties 

De PCL heeft een werkbudget van maximaal €30.000,- per jaar. Hieruit worden ook de presentiegelden betaald. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De PCL is ingesteld door Gedeputeerde Staten én door Provinciale Staten en ontleent 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 komen te vervallen, dan wordt de vraag voorgelegd of 

de provincie zelf hecht aan continuering van een dergelijk adviesorgaan. Overigens laat het Instellingsbesluit 

ontslag van de leden en de voorzitter lopende de coalitieperiode toe, mocht dat aan de orde zijn. Ook kunnen de 

voorzitter en leden van de PCL tussentijds ontslag nemen als zij dat wensen. 
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Bij het selecteren van het nieuwe lid is gekozen voor iemand die op eigen titel en vanuit persoonlijke en 

vakmatige kennis en expertise kan adviseren. Tevens is bij de selectie, naast vakinhoudelijke kennis, gezocht 

naar een kandidaat die onafhankelijk, vernieuwend en verbindend kan adviseren. De PCL kon versterking 

gebruiken bij de thema’s digitalisering en data, en invalshoek bedrijfsleven. 

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling, gedeputeerde van den Berg, en mevrouw Dekker in haar 

hoedanigheid van voorzitter van de statencommissie RGW, hebben 9 maart een gesprek gehad met de 

voorkeurskandidaat mevrouw drs. M. van Rooij. Mevrouw Dekker heeft vervolgens de woordvoerders van de 

statenfracties vertrouwelijk over dit voornemen geïnformeerd en hen gelegenheid geboden bezwaren tegen de 

voorgenomen benoeming kenbaar te maken; hier is geen gebruik van gemaakt.  

 

Effecten op duurzaamheid 

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

vestigingsklimaat voor bedrijven. 

 

Voorgesteld wordt om op voordracht van ons college: 

1. Mevrouw drs. M. van Rooij voor de duur van de zittingsperiode van PS te benoemen als lid van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving, zoals vervat in de brief met nummer 81CA348D. 

2. De heer drs. W.C. Verbaan te bedanken voor zijn inzet en hem te ontheffen van zijn taak als lid van de 

PCL zoals vervat in de brief met nummer 81CA3682. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 23 april 2018; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 maart 2018, domein Leefomgeving, nummer 81CA3347; 

 

Overwegende dat het wenselijk is 

- een nieuw lid te benoemen voor de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), omdat de heer 

Verbaan zijn lidmaatschap beëindigt; 

 

Gelet op de artikelen 2 en 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht;  

 

Gelet op de voordracht op basis van de selectieprocedure; 

 

Besluiten:  

1. Mevrouw drs. M. van Rooij voor de duur van de zittingsperiode van PS te benoemen als lid van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving zoals vervat in de brief met nummer 81CA348D, 

2. De heer drs. W.C. Verbaan te bedanken voor zijn inzet en hem te ontheffen van zijn taak als lid van de 

PCL zoals vervat in de brief met nummer 81CA3682. 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 


