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In de commissie heerst verdeeldheid over de toegevoegde waarde van de PCL. Een aantal fracties 
vraagt zich af of deze commissie noodzakelijk is, andere fracties daarin tegen hechten juist erg veel 
waarde aan de onafhankelijke adviezen en steunen het voorstel zoals dat op tafel ligt. 
Een paar fracties geven te kennen moeite te hebben met de wijze waarop de evaluatie tot stand is 
gekomen. De gedeputeerde reageert hierop dat hij van mening is dat er een gedegen evaluatie is 
geweest, waarbij zowel GS als PS betrokken waren. 
Nav de vraag welke adviezen vanuit de PCL overgenomen zijn, geeft gedeputeerde aan dat er 
meermaals adviezen overgenomen zijjn en verwerkt in verschillende beleidstukken. Dit wordt dan 
wellicht niet expliciet vermeld, maar is wel het geval. 
De suggestie wordt gedaan om de benoemingen getrapt te laten verlopen, om de continuïteit te 
borgen. Plus dat er dan over bv 2 jaar gekeken kan worden hoe eea zich verhoudt tot de invoering en 
uitwerking van de omgevingswet. 
De gedeputeerde geeft aan dat dit bij de genoemde tussentijdse evaluatie kan worden bekeken. En 
dat er uiteraard altijd de mogelijkheid is voor leden om tussentijds te stoppen. 
Op de vraag hoe we zowel intern als extern meer aandacht kunnen genereren, antwoord de 
gedeputeerde dat dit inderdaad ook deels bij de provincie ligt, maar uiteraard ook bij de PCL zelf. Een 
signaal wat hij duidelijk mee kan geven aan de PCL. 
Het voorstel om in de toekomst meer samenwerking met de onafhankelijk adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit aan te gaan wordt breed ondersteund vanuit de commissie. 
De behandeling in de commissie gehoord hebbende, is de conclusie dat het stuk rijp is voor 
beraadslaging in Provinciale Staten, in een klein debat. 
Waarbij de fracties van de VVD en het CDA nog nadenken over een mogelijk amendement mbt de 
benoemingstermijn. 
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