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Titel: Statenvoorstel verlenging zittingsperiode Provinciale Commissie Leefomgeving
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Bijlage(n): geen
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) bestaat uit 8 leden en een voorzitter, de tiende plek wordt
ingevuld met wisselende jonge onderzoekers. GS en PS gezamenlijk hebben de voorzitter en de leden van de
PCL per 21 september 2015 benoemd voor de zittingsperiode van Provinciale Staten, en daarmee tot 20 maart
2019. Dit zou betekenen dat een besluit tot (her)benoeming van de PCL voor de nieuwe statenperiode nog door
GS en PS in de huidige samenstelling genomen zou moeten worden, dan wel dat er geen PCL in functie is tot het
moment van een dergelijk besluit door GS en PS in nieuwe samenstelling
Essentie / samenvatting
Voorgesteld wordt de zittingsperiode van de huidige PCL te verlengen tot en met 25 september 2019, zijnde de
vergaderdatum van Provinciale Staten.
Deze verlenging maakt het mogelijk dat GS en PS in nieuwe samenstelling een benoemingsbesluit kunnen
nemen, op basis van eigen overwegingen en gebruikmakend van de lopende evaluatie door de PCL zelf. Bij dat
nieuwe besluit in nieuwe samenstelling uiterlijk op 25 september 2019, kan ook het Instellingsbesluit PCL worden
aangepast, gericht op een zittingsperiode van 4 jaar maar niet precies samenvallend met de zittingsperiode van
PS.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Advisering van de PCL draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid en strategie van de provincie met betrekking
tot de kwaliteit van de leefomgeving. Met het verlengen van de zittingsperiode van de huidige voorzitter en leden
kan de PCL haar adviesfunctie voortzetten, in afwachting van een nieuw benoemingsbesluit.

Wettelijke grondslag
-

Provinciewet, art. 82

-

Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1.
PS2019RGW01

-

Wet Milieubeheer, art. 2.41

-

Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht, art. 1 tot en met 4

Financiële consequenties
Dekking van de kosten die samenhangen met het functioneren van de PCL vindt plaats vanuit structureel budget
zoals opgenomen in de Begroting.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
N.v.t.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Overwogen is om GS en PS in huidige samenstelling te laten besluiten op de nieuwe zittingsperiode van de PCL
van 4 jaren. Dit doet geen recht aan de eigen overwegingen en beelden die GS en PS in nieuwe samenstelling
kunnen hebben bij deze onafhankelijke adviescommissie.
Effecten op duurzaamheid
Advisering van de PCL draagt bij aan een grotere kwaliteit van onze leefomgeving.
Voorgesteld wordt
Om de benoeming van de huidige voorzitter en leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) te
verlengen tot en met 25 september 2019.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Besluit
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 18 februari 2019,
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 22 januari 2019, afdeling leefomgeving, nr. 81E37462;
Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk in nieuwe
samenstelling, op basis van eigen overwegingen en gebruikmakend van de lopende evaluatie door de PCL zelf,
een besluit tot benoeming van de PCL voor een nieuwe zittingsperiode kunnen nemen,
en overwegende dat het wenselijk is dat de PCL in afwachting van bovengenoemd besluit haar adviesfunctie kan
voortzetten,
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet, artikel 9.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.41 van de Wet
milieubeheer en artikelen 1 tot en met 4 van het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving van de
provincie Utrecht;
Besluiten:
De benoeming van de huidige voorzitter en leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) te
verlengen tot en met 25 september 2019.

Provinciale Staten van Utrecht,
w.g.
Voorzitter,

Griffier,

3/5 PS2019RGW01

Toelichting

1.

2.

Wettelijke grondslag
-

Provinciewet, art. 82

-

Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1

-

Wet milieubeheer, art. 2.41

-

Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht, art. 1 tot en met 4
Beoogd effect

Advisering van de PCL draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid en strategie met betrekking tot de kwaliteit
van de leefomgeving. Door het verlengen van de benoeming van de voorzitter en de leden kan de PCL haar
adviesfunctie voortzetten.
3.

Effecten op duurzaamheid

Advisering van de PCL draagt bij aan een grotere kwaliteit van onze leefomgeving.
4.

Argumenten

Teneinde GS en PS in nieuwe samenstelling gelegenheid te geven om een nieuw benoemingsbesluit te nemen,
gebaseerd op eigen overwegingen en gebruikmakend van de lopende evaluatie door de PCL zelf, en geen
periode te laten ontstaan waarin er geen PCL in functie is, wordt voorgesteld om de benoeming van de voorzitter
en leden van de PCL te verlengen tot 25 september 2019, zijnde de vergaderdatum van PS. Daarmee wordt de
feitelijke zittingsperiode van de huidige PCL 4 jaren.
De PCL is ingesteld door GS en door PS gezamenlijk en ontleent haar wettelijke basis aan de Provinciewet, de
Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening. De PCL is in ieder geval tot de inwerkingtreding van de
Omgevingswet in de wet verankerd. Advisering door de PCL draagt bij aan de ontwikkeling van provinciaal beleid
en strategie ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving.
5.

Kanttekeningen

Het Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht koppelt de benoeming van de
voorzitter en leden van de PCL aan de duur van de zittingsperiode van Provinciale Staten. Bij het besluit dat GS
en PS in nieuwe samenstelling uiterlijk 25 september 2019 zullen nemen over benoeming van voorzitter en leden
van de PCL, zal ook worden bezien hoe het Instellingsbesluit zodanig kan worden aangepast dat de
zittingsperiode van de PCL weliswaar in beginsel 4 jaren is maar dat daarover voortaan door GS en PS
gezamenlijk in hun nieuwe samenstelling kan worden besloten.
6.

Financiën

Dit besluit leidt niet tot extra kosten, er van uitgaande dat de PCL in beginsel continuïteit heeft als
adviescommissie van GS en PS. De kosten die samenhangen met het functioneren van de PCL worden gedekt
vanuit structureel budget zoals opgenomen in de Begroting.
7.

Realisatie

Het besluit tot verlenging van de benoeming van de voorzitter en de leden van de PCL wordt na vaststelling en
ondertekening door GS en PS door GS verzonden aan de betreffende leden en voorzitter.
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8.

Juridisch

De PCL is een onafhankelijke adviescommissie en adviseert gevraagd en ongevraagd aan GS en PS over
onderwerpen die raken aan de kwaliteit van de leefomgeving. De PCL is ingesteld door GS en PS. Dit betekent
dat zowel GS als PS besluiten over het (her)benoeming en ontslag van de leden en de voorzitter van de PCL.
9.

Europa

Er is niet gebleken dat er Europeesrechtelijke risico’s zijn.
10.

Communicatie

N.v.t.
11.

Bijlagen

Geen
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