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Terugblik PCL op adviezen en activiteiten in 2020 voor overleg met PS 
op 24 maart 2021 
 
 
 

Advies over Programmaplan Energietransitie, 13 januari 2020 
In januari 2020 bracht de PCL advies uit over het concept Programmaplan Energietransitie. 
Hierin gaf de PCL aan blij te zijn met de voortvarende aanpak van de provincie. De PCL 
wilde de provincie aanvullend nog drie punten meegeven: 

- Het stellen van meetbare doelen: De PCL adviseerde om, zowel voor besparen als 
opwekken van hernieuwbare energie, inzichtelijk te maken hoe beide zich in de tijd 
tot elkaar verhouden en wat daarbij de concrete en liefst meetbare doelen zijn.  

- Het belang van een integrale aanpak: De energietransitie speelt een rol op alle 
beleidsterreinen, zoals woningbouw, mobiliteit, landbouw, economie, cultuur, 
recreatie en kent ook een samenhang met sociaal-maatschappelijke vraagstukken, 
zoals betaalbaarheid, gezondheid en inclusiviteit. Bovendien vragen opwekking, 
opslag en transport van energie om een plek in het landschap. Door een integraal, 
gebiedsgericht en landschapsinclusief beleid te voeren, kunnen kansen op 
verschillende terreinen tegelijk verzilverd worden en wordt het draagvlak voor de 
energietransitie groter.  

- Het creëren van bewustwording door jongeren in te schakelen als adviseurs en 
ambassadeurs: Jongeren weten als geen ander wat de urgentie is om in te grijpen en 
te veranderen in de wijze waarop we met energie omgaan. 

Reactie van de provincie op advies over Programmaplan Energietransitie 
Op 21 april 2020 heeft GS inhoudelijk gereageerd op het advies van de PCL. GS geeft aan 
betrokken te zijn bij het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES-sen), dat meer 
inzicht zal geven in de potentie van duurzame energie opwekking en energiebesparing. Het 
college onderkent het belang van een goede monitoring van de energietransitie. Ze geeft 
aan onderzoek te laten doen naar de doelen en monitoring. De provincie onderschrijft het 
belang van een integrale aanpak en van het betrekken van jongeren bij de energietransitie. 
Ze is samen met de NMU gestart met een eigentijds interactieve communicatiecampagne, 
gericht op jongeren.  
 

 

Advies Klimaatadaptatie, 3 februari 2020 
In februari 2020 bracht de PCL advies uit over Klimaatadaptatie, mede gebaseerd op de 
inspiratiebijeenkomst die de commissie over dit thema organiseerde eind 2019.  
Aanleiding voor dit advies is het feit dat het klimaat snel en sterk verandert. De 
klimaatverandering raakt alle regio’s en maatschappelijke sectoren, van landbouw en natuur 
tot economie en gezondheid. We ondervinden de gevolgen in de provincie Utrecht op dit 
moment al: vaker schade door hevige buien, storm en hagel, verdroging van natuur en 
openbaar groen, hittestress in steden en een toename van huidkanker en allergieën. 
Vanwege de urgentie adviseerde de PCL de provincie Utrecht om naast het tegengaan van 
klimaatverandering ook de aanpassing aan het veranderende klimaat een hoge prioriteit te 
geven en hier voortvarend een programma voor te ontwikkelen. Klimaatadaptatie moet een 
richtinggevend onderdeel worden van al het beleid en uitvoeringsinstrumentarium. 
Daarom adviseerde de PCL om in de Omgevingsvisie het thema Klimaatbestendigheid niet 
eenzijdig te koppelen aan waterrobuustheid, maar aan alle beleidsthema’s. De PCL 
adviseerde de provincie om “Gezonde groene leefomgeving” tot speerpunt van handelen te 
maken en om een Taskforce Klimaatadaptatie in te stellen voor de uitvoering van het 
programma. 
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Bespreking met en reactie van de provincie op advies Klimaatadaptatie 
Op 23 maart 2020 kregen wij van GS een inhoudelijke schriftelijke reactie op dit advies, 
waarin de PCL ook wordt gevraagd mee te denken over de samenstelling van de op te 
richten Takforce Klimaatadaptatie. Hierover heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met 
programmamanager Stef Meijs.  
Op 1 april 2020 heeft de PCL dit advies gepresenteerd aan en besproken met PS, in 
aanwezigheid van Huib van Essen. De opkomst was goed en er werden veel vragen gesteld. 
Statenleden vroegen om praktische voorbeelden en de PCL heeft  links naar 
Klimaatadaptatie projecten aan PS toegezonden.  
Het PCL advies is op een goede manier verwerkt in het provinciale Programma 
Klimaatadaptatie. 
 

Advies Economische visie, samen met Provinciaal Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit, 14 mei 2020 
In dit advies pleitten PARK en PCL ervoor om de taak van de provincie om toe te zien op het 
behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving nadrukkelijker tot uiting te 
laten komen in de Economische visie. PARK en PCL adviseerden de provincie om: 
- Binnen de economische visie alle beleidsterreinen van de provincie te 
verbinden. 
- Omgevingswaarden te ontwikkelen als aanvullende indicatoren voor de 
provinciale economie. 
- Te anticiperen op dramatische tegenvallers en lessen te trekken uit crises. 
- Als provincie zelf de regie te nemen bij de uitvoering van de Economische visie 
en de uitvoering niet volledig aan de markt over te laten. 
 
Bespreking met en reactie van de provincie op advies Economische visie 
Op 11 september 2020 hebben PARK en PCL het advies over de Economische visie 
besproken met de gedeputeerden Robert Strijk en Huib van Essen. Het gesprek spitste zich 
toe op de vraag of de Economische visie zich specifiek moet richten op ondernemers, 
arbeidsmarkt en economische groei of op het bevorderen van brede welvaart. Hierover 
werden ideeën uitgewisseld. 
 

Blog Openbare ruimte in de anderhalve meter samenleving, 22 juni 2020 
Op 22 juni 2020 publiceerde de PCL de blog “Openbare ruimte in de anderhalve meter 
samenleving”, waarin Piet Renooy de toenemende druk op de openbare ruimte als gevolg 
van de Coronacrisis met humor beschrijft. De behoefte aan groen en recreatiemogelijkheden 
dicht bij huis pleit volgens de PCL voor een voortvarende uitwerking van de ‘groen groeit 
mee” aanpak van de provincie. 
 

Advies Sociale Agenda, 29 juni 2020 
In juni 2020 bracht de PCL advies uit over de Sociale Agenda. De PCL gaf aan het positief te 
vinden dat de provincie een Sociale Agenda gaat opstellen en met een “sociale bril” naar alle 
beleidsterreinen wil kijken. Met dit advies leverde de PCL input voor deze agenda. De PCL 
vroeg de provincie in dit advies het waarom en waartoe van de Sociale Agenda duidelijk te 
maken en de werking van de sociale bril te concretiseren. Ze adviseerde de provincie om de 
focus te leggen op drie ambities: toegankelijkheid, inclusiviteit en participatie. Ter 
concretisering van de sociale bril bood de PCL een checklist aan. Deze checklist bevat de 
volgende punten: 

1. Verantwoordelijkheid bij ambtelijke opdrachtgevers en programmaleiders 
2. Doorlichting huidige werkwijze en programma’s 
3. Doelen op maat per programma 
4. Bestaande en nieuwe instrumenten 
5. Data en verhalen verzamelen 
6. Periodieke rapportage 
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De PCL werkte het principe van de “sociale bril” in dit advies uit voor de thema’s 
Energietransitie en Mobiliteit.  
 
Bespreking met en reactie van de provincie op advies Sociale Agenda 
Op 14 september 2020 heeft de PCL het advies over de Sociale Agenda besproken met 
gedeputeerde Hanke Bruins Slot, vervangend projectleider Marie Louise Engelsman en 
opgavemanager Arthur Wetzel. Dit was een open en prettig gesprek. 
Op 27 oktober 2020 ontving de PCL een inhoudelijke schriftelijke reactie van GS op het 
advies over de Sociale Agenda. Hierin gaf GS aan de adviezen over het kiezen van 
kernthema’s, concretisering van de Sociale Agenda en het belang van monitoring te 
onderschrijven. Het advies om alle beleidsthema’s na te lopen op sociale aspecten 
onderschrijft GS niet. Zij wil liever starten waar de energie zit. De gedachte van GS is dat 
een gerichte keuze voor een aantal projecten met potentie zorgt voor het aanjagen van het 
sociale gedachtengoed. 
Op 2 december heeft de PCL het advies over de Sociale Agenda besproken met Provinciale 
Staten, in aanwezigheid van gedeputeerde Rob van Muilekom. De opkomst was goed en er 
werden veel vragen gesteld, vooral over de scope van de Sociale Agenda.  

 
Blog Klimaatadaptatie, dat kan je zelf! 19 augustus 2020 
Op 19 augustus 2020 publiceerde de PCL de blog “Klimaatadaptatie, dat kan je zelf!” In deze 
blog pleitte PCL-lid Marleen van den Ham voor vergroening van de leefomgeving om hitte en 
droogte te bestrijden. Zij liet met praktische voorbeelden zien dat iedereen hier persoonlijk 
aan kan bijdragen.  
 

Reactie PCL op Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim 
Omgevingsverordening, 2 november 2020 
In deze reactie op de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening 
gaf de PCL aan enthousiast te zijn over de Ontwerp Omgevingsvisie. De duurzame ambities 
van de provincie Utrecht komen hierin op een samenhangende en aansprekende wijze naar 
voren.  
In dat kader gaf de PCL aan dat de Ontwerp Interimverordening zorgen oproept bij de PCL. 
Deze vindt de PCL qua doorvertaling van de ambities, breedte en diepgang niet in 
overeenstemming met de Ontwerp Omgevingsvisie. De PCL mist bijvoorbeeld de uitwerking 
van de ambities op het gebied van klimaatadaptatie en circulariteit in regelgeving. De PCL 
sprak de verwachting en het vertrouwen uit dat de definitieve Omgevingsverordening op 
deze punten wel in lijn zal zijn met de Omgevingsvisie.   
 
Reactie van de provincie op advies Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim 
Omgevingsverordening en bespreking met GS 
In de schriftelijke reactie van GS van 26 januari 2021 geeft GS aan dat de thema’s 
circulariteit en klimaatadaptatie voor de provinciale organisatie nieuwe onderwerpen zijn en 
dat de provincie is gestart om via een pragmatische aanpak de meest passende en 
effectieve werkwijze te vinden. GS geeft aan graag in gesprek te gaan met de PCL om de 
aangegeven onderwerpen verder te bespreken.  
In de bespreking van het PCL werkprogramma 2021 met GS, heeft GS aangegeven de 
thema’s circulariteit en klimaatadaptatie te willen behartigen met een stimulerend beleid, 
regionaal programmeren en het opstellen van convenanten. GS vindt het te vroeg om 
hierover regels op te nemen in de Interim Omgevingsverordening.  
 
 
 


