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AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Huib Van Essen en Voorzitter commissie RGW Dop Van Ulzen

DOORKIESNUMMER 06-54354107 (Marie Louise Engelsman)

ONDERWERP
Voorstel procesaanpak tussentijdse evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving en 
vervolgstappen

Aanleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is ingesteld door zowel Gedeputeerde Staten (GS) als 
Provinciale Staten (PS). Bij de herbenoeming van de leden van de PCL is afgesproken om PS te betrekken bij de 
evaluatie, naast de PCL en GS. In dit memo wordt een procesaanpak voorgesteld waarin betrokkenheid van PS 
bij de tussentijdse evaluatie van de PCL en de te nemen vervolgstappen zijn opgenomen en we graag uw inbreng 
ophalen.

Voorgeschiedenis
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) adviseert GS en PS over onderwerpen die raken aan de kwaliteit 
van de leefomgeving. Dit doen zij onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd. Na een evaluatie in 2015 heeft de PCL 
een nieuwe koers ingezet in een volledig nieuwe samenstelling. Op 22 januari 2019 (GS) en op 18 februari 2019 
(PS) is besloten de huidige zittingsperiode van de PCL te verlengen tot en met 25 september 2019, zodat GS en 
PS in nieuwe samenstelling in de gelegenheid waren de leden te herbenoemen voor een nieuwe zittingsperiode 
van vier jaar. In september 2019 heeft PS op voordracht van GS de zittende PCL-leden herbenoemd voor een 
volle termijn van vier jaar tot september 2023. Hierbij is afgesproken om de PCL halverwege de termijn, in 2021, 
tussentijds te evalueren. En ook om een aftreedschema te maken waarbij geregeld wordt dat een deel van de 
leden tussentijds terugtreden en nieuwe leden kunnen worden geworven om de continuïteit van de PCL te 
waarborgen. Ook is afgesproken PS te betrekken bij deze evaluatie en bij de mogelijke benoeming van nieuwe 
leden. In dit memo schetsen wij hoe deze evaluatie vormgegeven wordt. 

Wettelijke grondslag
De PCL is een wettelijk adviesorgaan van de provincie Utrecht en is gebaseerd op artikel 9.1. van de Wet 
ruimtelijke ordening. De commissie is ingesteld door middel van een instellingsbesluit dat zijn wettelijk grondslag 
kent in de provinciewet artikel 82. Hierin is opgenomen dat PCL-leden worden benoemd voor een termijn van vier 
jaar en ook tussentijdse benoemingen voor de duur van vier jaar moeten worden gedaan. Op het moment dat de 
Omgevingswet van kracht is, komt de wettelijke basis op grond van artikel 9.1. Wro voor het instellen van de PCL 
te vervallen. Het instellingsbesluit blijft na invoering van de Omgevingswet wel juridisch van kracht op grond van 
de provinciewet artikel 82 en moet tekstueel geactualiseerd naar de nieuwe situatie. Het instellingsbesluit kan, 
indien gewenst, ook actief worden ingetrokken door PS en GS.

Aanpak en betrokkenheid PS bij tussentijdse evaluatie en vervolg van de PCL
De onderstaande procesaanpak geeft puntsgewijs weer hoe de tussentijdse evaluatie wordt vormgegeven en op 
welke manieren PS betrokken wordt bij de tussentijdse evaluatie en het vervolg daarop. De periode waarin deze 
procesaanpak wordt uitgevoerd, loopt van mei tot in september 2021.

Voorstel procesaanpak tussentijdse evaluatie:
1. De tussentijdse evaluatie vloeit voort uit het GS besluit van 22 januari 2019 en uit het statenbesluit van 

18 februari 2019; 
2. En heeft betrekking op de eerste twee jaar van de benoemingstermijn (september 2019 - mei/juni 2021);
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https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-februari/12:30/PS2019RGW01-02-Besluit-Verlenging-zittingsperiode-PCL-w-g.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-februari/12:30/PS2019RGW01-02-Besluit-Verlenging-zittingsperiode-PCL-w-g.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-februari/12:30/PS2019RGW01-02-Besluit-Verlenging-zittingsperiode-PCL-w-g.pdf
https://maxius.nl/provinciewet/artikel82
https://maxius.nl/wet-ruimtelijke-ordening/artikel9.1
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/25-september/10:30/Statenvoorstel-herbenoeming-Provinciale-Commissie-Leefomgeving-PS2019RGW07


3. De basis van de evaluatie zijn gesprekken over het functioneren van de PCL in deze periode en de 
samenwerking tussen PCL enerzijds en GS en PS anderzijds; 

4. Vragen waarop de evaluatiegesprekken gebaseerd worden zijn:
Terugkijkend:

o Zijn de adviezen en adviesproducten zoals dialogen, lezingen, blogs, presentaties e.d., van de 
PCL bruikbaar en toepasbaar? Hebben ze invloed gehad op beleid?

o Zijn de goede onderwerpen gekozen en behandeld door de PCL?
o Zijn de adviezen vanuit meerdere visies belicht?
o Was de timing van het uitbrengen van de adviezen goed?
o Was de vorm van de adviezen bruikbaar?
o Hoe is de adviesrelatie tussen PCL en PS/GS?

Vooruitkijkend:
o Wat zijn aandachtspunten voor het vervolg?
o Welke rol moet de PCL spelen na invoering van de Omgevingswet?

We zijn benieuwd of u nog aanvullende suggesties heeft? 

5. De afvaardiging van PS wordt in samenspraak met de griffie en de commissie RGW vorm gegeven en 
gepland; 

We betrekken graag een afvaardiging vanuit de Commissie RGW, namens PS hierbij. Mocht u 
hierbij betrokken willen worden, dan vernemen we dat graag. We gaan hierbij uit van 
maximaal 1 afgevaardigde per fractie. 

6. De afvaardigingen van GS en de ambtelijke organisatie worden gekozen aan de hand van betrokkenheid 
bij de verschillende adviezen van de PCL;

7. Voor de evaluatie worden een aantal gesprekken met de volgende groepen gevoerd: 
a. een afvaardiging van PS, 
b. een afvaardiging van GS;
c. betrokkenen uit de ambtelijke organisatie;
d. de PCL;

8. De tussentijdse evaluatie wordt door de ambtelijke organisatie gecoördineerd en uitgevoerd;
9. De gesprekken worden geleid door een gespreksleider uit de ambtelijke organisatie;
10. Op basis hiervan wordt een beknopt evaluatierapport opgeleverd. Dit evaluatierapport wordt ook aan de 

PCL aangeboden en met de PCL besproken; 
11. GS zal op basis van deze tussentijdse evaluatie in afstemming met de voorzitter van de commissie 

RGW en voorzitter van de PCL een voorstel doen voor het vervolg;
12. Hierin wordt verwerkt dat drie huidige PCL-leden hebben aangegeven in september 2021 terug te willen 

treden als gevolg van het aftreedschema;
13. Volgens de huidige planning zullen de uitkomsten van de evaluatie en een plan van aanpak voor het 

vervolg en mogelijke werving in de commissievergadering RGW van 8 september aanstaande kunnen 
worden geagendeerd;

Naar aanleiding van de reacties op dit memo met de procesaanpak in de Statencommissie RGW van 19 mei a.s., 
de uitkomsten van de evaluatie en de bespreking van hiervan in de Statencommissie RGW van 8 september 
2021, wordt het vervolgproces (mogelijke werving leden, wijziging instellingsbesluit e.d.) verder vormgegeven.
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