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MEMORANDUM 
 
WERKGROEP TOEKOMST ONAFHANKELIJKE 
ADVISERING 

 

DATUM 05‑10‑2022 
VAN 

DOORKIESNUMMER 

Huib van Essen 
06-426000132 (Jan de Poorter) 

AAN Provinciale Staten 
 
 
 
Op 31 augustus 2021 ontving u van ons de Statenbrief met de Tussentijdse Evaluatie van de Provinciale 
Commissie Leefomgeving (PCL). Naar aanleiding van de bespreking van de Tussentijdse Evaluatie besloot de PCL 
tot opschorting van haar werkzaamheden, zij heeft GS en PS daarvan per brief op 16 september 2021 
geïnformeerd. In de weken daarna is gewerkt aan een door GS, PS en PCL gedragen voorstel om in de tweede 
helft van de zittingsperiode van de PCL (tot aan de statenverkiezingen in 2023) de samenwerking tussen PS, GS 
en PCL op een constructieve manier te laten plaatsvinden.  
 
Onderdeel van dat voorstel was het vormen van een werkgroep van PS, GS en ambtelijke organisatie over de 
toekomst van onafhankelijke advisering in het licht van de Omgevingswet. Doelstelling is om een advies hierover te 
formuleren ten behoeve van de nieuwe Staten na de verkiezingen van maart 2023. De PARK en de PCL zijn geen 
onderdeel van deze werkgroep, maar worden wel intensief betrokken bij deze werkgroep. 
 
In de bijlage vindt u het Plan van Aanpak voor de werkwijze van deze werkgroep. Het Plan van Aanpak gaat in op 
doel en opgave, aanpak, wijze van uitvoering en de planning. Het Plan van Aanpak voorziet om in twee 
werksessies tot een advies te komen. Ik heb de griffie verzocht om in samenspraak met u tot een voorstel te komen 
voor enerzijds de afvaardiging vanuit de Staten en anderzijds met datumvoorstellen te komen voor deze 
werkgroep. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar een vruchtbare samenwerking in de 
werkgroep voor de Toekomst van Onafhankelijke Advisering.  
 
Huib van Essen 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  
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