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Reactie op uw advies over evaluatie en
toekomst PCL

Geachte heer, mevrouw,
Op 15 april 2019 heeft u uw advies over evaluatie en toekomst PCL aangeboden aan GS en PS. Het advies
bevat bevindingen en voornemens naar aanleiding van evaluerende gesprekken die u met ons en met de
ambtelijke organisatie heeft gevoerd over de werkzaamheden van de PCL over de afgelopen 3,5 jaar. Wij
danken u van harte voor dit advies en hebben het advies meegenomen in het besluit over de benoeming van de
PCL voor een nieuwe zittingsperiode.
GS en PS geven hier graag een reactie op uw advies over de evaluatie en toekomst van de PCL. Hieronder is
per voornemen de reactie van GS en PS weergegeven. Wij beschouwen dit als een aanscherping van de focus
van de PCL voor de komende zittingsperiode.
1.
Ook de komende jaren is het voor PS en GS van de provincie Utrecht waardevol om advies te krijgen
van een onafhankelijke commissie die adviseert over de kwaliteit van de leefomgeving, met een doorkijk naar
de lange termijn en in een brede, maatschappelijke context.
Reactie GS en PS: Wij geven met dit besluit tot herbenoeming invulling aan dit advies.
2.
De PCL focust op de grote maatschappelijke opgaven, met een integrale blik en met oog voor de
kwaliteit van de leefomgeving, in het bijzonder gericht op gezondheid, natuur & landbouw en circulariteit.
Reactie GS en PS: Wij onderschrijven het belang van advisering door de PCL over de grote maatschappelijke
opgaven. Wij vragen de PCL zich te focussen op de thema’s die zijn benoemd in het coalitieakkoord voor de
periode 2019-2023: ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. Via de dynamische jaarprogrammering zullen wij de
momenten benutten om met de PCL in gesprek te blijven over de onderwerpen waar zij over willen adviseren;
dit laat onverlet dat de PCL ons ook óngevraagd kan adviseren.
3.
De PCL werkt agenderend, verdiepend, losmakend. Levert tegenspraak en houdt een spiegel voor.
Daarvoor benut de PCL een waaier aan adviesvormen.
Reactie GS en PS: Wij waarderen deze werkwijze van de PCL en stellen variatie in de adviesvormen op prijs
om het gesprek over maatschappelijke opgaven te voeden.
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4.
De PCL volgt met name de grote opgaven door de jaren heen, en kiest momenten om opnieuw te
adviseren over voortgang of stagnatie, specifieke dilemma’s of terugkerende kwesties. Bijvoorbeeld druk op de
ruimte of nieuwe financieringsvormen.
Reactie GS en PS: Wij stellen het op prijs dat de PCL een vinger aan de pols houdt bij de grote opgaven en,
wanneer zij hier aanleiding toe ziet, opnieuw adviseert. Daarnaast vragen wij de PCL scherp te zijn op de timing
van hun advisering, in alle stadia van beleidsvorming of -uitvoering.
5.
De PCL benadert de adviesthema’s vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven en maakt
dilemma’s zichtbaar.
Reactie GS en PS: Wij ondersteunen het voornemen van de PCL om recht te doen aan verschillende
perspectieven die bestaan rondom de adviesthema’s omdat dit de inspirerende waarde van PCL adviezen voor
alle politieke geledingen vergroot.
6.
De PCL besteedt per adviesthema ook aandacht aan een passende rol van de provincie, in lijn met het
thema en in relatie tot relevante partners in en buiten de provincie. Uitspaak uit de evaluatie: ‘Je gaat er niet
altijd over, maar je bent er wel van’.
Reactie GS en PS: Wij omarmen dit streven en vragen de PCL hierbij nadrukkelijk om in haar advisering
aandacht te besteden aan de vraag of de formele rol van provincie bij opgaven in maatschappelijk opzicht als
passend of voldoende kan worden gezien.
7.
De PCL bevordert meningsvorming en organiseert daartoe lezingen, werkbezoeken en
expertmeetings.
Reactie GS en PS: Wij omarmen dit streven van de PCL.
8.
De PCL werkt verder in een evenwichtige en diverse samenstelling met verschillende achtergronden
en ervaring en besteedt aandacht aan verschillende visies die er in de samenleving leven.
Reactie GS en PS: Wij vragen de PCL halverwege hun zittingsperiode (dus na 2 jaar) een voortgangsgesprek
met ons te voeren. Tijdens dat gesprek zal zeker ook aandacht gegeven worden aan de vraag of het belichten
van de verschillende visies voldoende naar voren is gekomen. Ook komt dan aan de orde of de advisering nog
voldoende vernieuwend is in de huidige samenstelling, of dat advisering baat kan hebben bij (gedeeltelijke)
vernieuwing van het ledenbestand. Mede op basis daarvan kijken wij naar de samenstelling van de PCL.
9.
Ook in de komende periode reserveert de PCL de zetel van haar tiende lid voor jonge onderzoekers.
Reactie GS en PS: Wij ondersteunen dit van harte.
10.
De PCL kiest voor samenwerking met de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie, en
samenwerking met adviescommissies van andere provincies, waar dat vanuit inhoud en effectiviteit wenselijk
is.
Reactie GS en PS: Wij vernemen graag begin 2020 hoe ARK en PCL hun rolinvullingen zien (onderscheidend
maar wel in elkaars verlengde) en welke vormen van samenwerking worden beoogd. Daarbij is het van belang
dat de inspirerende werking van de advisering op hoog niveau blijft.
11.
De PCL versterkt de zichtbaarheid en profilering van haar adviezen.
Reactie GS en PS: Wij hechten er waarde aan dat de adviezen van de PCL bij ons zichtbaar zijn en zullen
kijken hoe wij hieraan kunnen bijdragen.
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