Geconsolideerd Instellingsbesluit provinciale commissie leefomgeving

Gebaseerd op besluit van 1 maart 2008 tot samenvoeging van drie
Adviescommissies (nr 2007INT213059) en op besluit van 18 augustus 2015 tot wijziging van het
instellingsbesluit (nr 815D76FC) .

Artikel 1
Adviesfunctie
1.
Er is een provinciale commissie leefomgeving van de provincie Utrecht, in dit besluit
commissie genoemd. Dit is tevens de commissie bedoeld in de artikelen 2.41 van de Wet
milieubeheer en artikel 53 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
2.
De commissie wordt vooraf gehoord door gedeputeerde staten en provinciale staten over
beleidsmaatregelen en beleidsplannen die van betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake
de leefomgevingskwaliteit, waaronder:
a. het provinciale milieubeleid;
b. het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid;
c. het provinciale beleid inzake de waterhuishouding, inclusief de daarmee verband houdende
aspecten van de bestuurlijke organisatie van het waterschapsbestel;
d. aangelegenheden betreffende de openbare drink- en industriewatervoorziening, de
organisatie van de openbare drinkwatervoorziening daaronder begrepen;
e. het provinciale duurzaamheidsbeleid;
f. de integratie van het brede strategische beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, groen,
water en milieu, waaronder begrepen natuur, landbouw, landschap, openluchtrecreatie en de
leefbaarheid van het landelijk gebied;
g. de doorwerking van het brede strategische beleid, als bedoeld onder f., in andere
beleidsvelden en omgekeerd.
3.
Gedeputeerde staten en provinciale staten stellen de commissie in de gelegenheid in een zo
vroeg mogelijk stadium van de voorbereiding van bedoelde maatregelen en plannen mee te
denken, met ideeën te komen, alternatieven aan te dragen en, desgewenst, daarover meerdere
adviezen uit te brengen.
4.
De commissie is bevoegd gedeputeerde staten en provinciale staten uit eigen beweging van
advies te dienen omtrent algemene vraagstukken betreffende het provinciaal omgevingsbeleid
op de terreinen bedoeld in het tweede lid.
Artikel 2
Samenstelling commissie
1.
De commissie bestaat uit ten hoogste tien leden, met inbegrip van de voorzitter.
2.
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk benoemen de leden van de commissie
op grond van hun deskundigheid op het werkterrein van de commissie.
3.
In de commissie hebben, naast de voorzitter, leden zitting die kennis en ervaring hebben op
één of meerdere gebieden van de provinciale kerntaken:
a.
duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer;
b.
milieu, energie & klimaat;
c.
vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden;
d.
regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer;
e.
regionale economie;
f.
culturele infrastructuur & monumentenzorg;
g.
kwaliteit van het openbaar bestuur.
4.
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk kunnen voor elk lid een
plaatsvervanger benoemen.
5.
De leden hebben in de commissie zitting zonder last.
6.
Leden van gedeputeerde staten en provinciale staten en personen die zijn aangesteld in dienst
van de provincie, dan wel van een gemeenschappelijk orgaan of openbaar lichaam dat is
ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, stichting, maatschap,
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vennootschap, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij waar de provincie
aan deelneemt, kunnen niet lid of plaatsvervangend lid van de commissie zijn.
Artikel 3
Benoeming en ontslag
1.
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk benoemen de voorzitter.
2.
De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
3.
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.
4.
De leden en de plaatsvervangende leden, bedoeld in artikel 2, kunnen te allen tijde ontslag
nemen door een schriftelijke kennisgeving aan gedeputeerde staten en provinciale staten.
5.
Gedeputeerde staten en provinciale staten gezamenlijk kunnen de leden, met inbegrip van de
voorzitter en de plaatsvervangers schorsen en ontslaan.
Artikel 4
Voordracht voor benoeming, schorsing en ontslag
1.
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.
2.
Alvorens een voordracht wordt gedaan omtrent de benoeming, het ontslag of de schorsing van
de voorzitter, wordt de commissie gehoord.
3.
Alvorens een voordracht wordt gedaan omtrent de benoeming, het ontslag of de schorsing van
de overige leden en de plaatsvervangend leden wordt de voorzitter gehoord.
4.
Onverminderd het bepaalde in het tweede en het derde lid, kunnen gedeputeerde staten en
provinciale staten gezamenlijk besluiten in afwijking van het bepaalde in het derde lid een
voordracht op een andere wijze tot stand te laten komen.
Artikel 5
Werkgroepen, deskundigen en toelichting
1.
De commissie kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen naar eigen inzicht ad-hoc
werkgroepen instellen, hetzij uit haar midden, hetzij door inschakeling van andere externe
deskundigen.
2.
De commissie kan zich naar eigen inzicht ook anderszins laten bijstaan door deskundigen die
geen lid van de commissie zijn.
3.
Leden van gedeputeerde staten en provinciale staten en personen die zijn aangesteld in dienst
van de provincie, dan wel van een gemeenschappelijk orgaan of openbaar lichaam dat is
ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, stichting, maatschap,
vennootschap, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij waar de provincie
aan deelneemt, kunnen desgevraagd vergaderingen van de commissie bijwonen voor het geven
van een toelichting en het verstrekken van informatie.
Artikel 6
Secretariaat
Gedeputeerde staten voorzien in het secretariaat van de commissie.
Artikel 7
Vergaderfrequentie
De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt of indien tenminste drie leden van de
commissie hem daarom schriftelijk en met opgave van redenen hebben verzocht.
Artikel 8
Openbaarheid van vergaderingen
1.
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.
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2.

Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar indien de in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur genoemde belangen op de in dat artikel bedoelde wijze kunnen
worden geschaad.

Artikel 9

Advisering

1. Het advies van de commissie wordt uitgebracht overeenkomstig de meerderheid van stemmen van
de aanwezige leden.
2. Op verzoek van een lid dan wel leden wordt een afwijkend standpunt in het advies van de
commissie opgenomen. Het afwijkende standpunt, dan wel afwijkende standpunten, kan dan wel,
kunnen tevens in een afzonderlijke nota bij het advies worden gevoegd.
3. Het advies van de commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door of namens de voorzitter.
4. Het advies wordt door de voorzitter uitgebracht aan gedeputeerde staten of provinciale staten. Een
advies dat is gericht aan gedeputeerde staten wordt in afschrift gezonden aan provinciale staten. Een
advies dat is gericht aan provinciale staten wordt in afschrift gezonden aan gedeputeerde staten.
Artikel 10
Jaarprogramma en Jaarverslag
1.
De commissie stelt jaarlijks een programma vast voor het eerstvolgende jaar. Bij de
voorbereiding hiervan betrekt de commissie gedeputeerde staten en provinciale staten, dan
wel leden uit hun midden.
2.
De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit.
3.
De commissie zendt het verslag aan gedeputeerde staten en aan provinciale staten.
Artikel 11
Nadere regels
De commissie stelt zo nodig nadere regels over haar werkwijze en die van de werkgroepen en doet
daarvan mededeling aan gedeputeerde staten en provinciale staten.
Artikel 12
Overgangsrecht en Intrekken
1. De Verordening Provinciale commissie landelijk gebied Utrecht 1996 wordt ingetrokken.
2. Het besluit van Gedeputeerde Staten van 26 november 1996 inzake de herstructurering,
samenstelling en werkwijze van de Provinciale Planologische Commissie wordt ingetrokken.
3. Op het moment dat artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Staatsblad 2006, 566) in werking
treedt wordt de laatste zinsnede van artikel 1, eerste lid ‘en artikel 53 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening’ vervangen door: en 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
4. Indien artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening in werking treedt na 1 april 2008 blijft de
Verordening Provinciale commissie landelijke gebied Utrecht 1996 van toepassing tot de datum van
inwerkingtreding van artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Artikel 13
Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2008. Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit
wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 april 2008, treedt het in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1
mei 2008.
Artikel 14
Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving
provincie Utrecht.
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