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COMMISSIEADVIES 
 
SV BENOEMING TWEE LEDEN PCL 

 

DATUM 20‑10‑2022 
NUMMER PS PS2022RGW110 
COMMISSIE Ruimte, Groen en Water/Wonen 
VOORZITTER COMMISSIE Mw. mr. S.F. van Ulzen 
GRIFFIER COMMISSIE Dhr. drs. F.H.M. Kools 
 
 
 
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 
9 november 2022. 
 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan om Provinciale Staten 
en Gedeputeerde Staten te adviseren over het provinciaal beleid en de strategie met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving. Dit doen zij gevraagd en ongevraagd. 
De PCL bestaat uit 8 leden en een voorzitter, de tiende plek wordt ingevuld met wisselende jonge onderzoekers. 
Op 25 september 2019 hebben GS en PS de zittingsperiode van de leden en de voorzitter verlengd tot 25 
september 2023. In deze Statenvergadering is per amendement besloten te werken met een aftreedschema. Dit is 
door GS bij besluit van 8 oktober 2019 verwerkt in het instellingsbesluit. Eerder dit jaar zijn vijf leden van de 
Provinciale Commissie Leefomgeving afgetreden en is de werving voor nieuwe leden gestart. Tijdens het 
benoemingsproces heeft één kandidaat-lid zich teruggetrokken. Na uw benoemingsbesluit van 11 mei heeft een 
ander lid een betrekking verworven die niet verenigbaar was met werkzaamheden van de PCL. In dit voorstel 
stellen wij u daarom voor te besluiten twee nieuwe leden te benoemen 
Voor één van de twee kandidaten is gebruik gemaakt van de opbrengst van de selectieronde eerder dit jaar. De 
andere kandidaat is individueel benaderd en heeft zijn interesse kenbaar gemaakt. Dit omdat eerder dit jaar al een 
omvangrijke wervings- en selectieprocedure heeft plaatsgevonden. De kandidaten hebben beiden een 
selectiegesprek gehad met vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie en de griffie. Dit is gedaan vanwege 
het gedeelde opdrachtgeverschap van GS en PS. De PCL heeft een adviesrol gehad in het gesprek. In de selectie 
heeft de individuele kwaliteit van de kandidaten meegewogen, maar ook hoe profielen passen binnen de 
samenstelling van de commissie en het borgen van voldoende diversiteit daarin. Hierna hebben kandidaten een 
klikgesprek gehad met gedeputeerde Van Essen en de voorzitter van de commissie RGW Dop van Ulzen. 
 
Voorafgaand aan de commissie RGW van 12 oktober jl. is op verzoek van een uwer leden een verkort CV van de 
beide kandidaten achter de dubbele inlog gedeeld. In de commissie zelf heeft het voorstel niet tot actieve 
bespreking geleid. Besloten werd dit Statenvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de PS-vergadering van 9 
november 2022. 
 
Met dit besluit zijn tot het einde van de benoemingsperiode op 25 september 2023 alle posities binnen de PCL 
weer vervuld. 
 
Voorzitter van de commissie, 
Mw. mr. S.F. van Ulzen 
 
Commissiegriffier, 
Dhr. drs. F.H.M. Kools 
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