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PCL en PAL roepen provincies op om krachtige 
rol te spelen bij grote opgaven  
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PCL Utrecht en PAL Zuid-Holland roepen de provincies op om een krachtige rol 

te spelen bij de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven zoals klimaat, 

energie, woningbouw en mobiliteit. Zij adviseren om daarbij een goede 

omgevingskwaliteit steeds als dubbeldoelstelling te hanteren. 

Lees het advies.  

  

 

  

 

PCL adviseert provincie Utrecht om 
woningbouwbeleid helemaal te richten op 
binnenstedelijk en binnendorps bouwen  
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In het advies Woningbouw en Omgevingskwaliteit in de provincie Utrecht 

verkent de PCL de verschillende opties om in te spelen op de woningbehoefte 

in de provincie. De PCL adviseert de provincie om het woningbouwbeleid 

volledig te richten op binnenstedelijk en binnendorps bouwen met hoge eisen 

aan de kwaliteit van de leefomgeving en om geen grote uitbreidingslocaties te 

plannen.  Daarnaast adviseert zij de provincie om maximaal in te zetten op 

doorstroming in de bestaande woningvoorraad. 

Lees het advies. Bekijk de video.  

  

 

  

 

Presentaties Jacqueline Cramer en Martien 
Dijkstra over Circulaire economie  
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De PCL gaat in het najaar aan de slag met het thema Circulaire economie. In de 

circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw 

gebruikt. Om het thema te verkennen heeft de PCL emeritus hoogleraar 

Jacqueline Cramer gevraagd om een presentatie te houden in de PCL 

vergadering van 16 juli. Jacqueline benadrukte dat er een transitie nodig is op 

drie niveaus: op het niveau van het bedrijf of bedrijventerrein, het niveau van de 

productketen of sector en op het niveau van de stad, regio of provincie. Hierbij 

zijn transitiemakelaars die een strategie ontwikkelen en partijen aan elkaar 

verbinden van groot belang. Strategisch adviseur Martien Dijkstra van de 



 

provincie vertelde dat de provincie Circulaire economie tot concernopgave heeft 

benoemd en benadrukte dat circulariteit onderdeel moet zijn van de aanpak van 

alle beleidsopgaven. 

De PCL gaat verder met dit adviesthema. Graag horen wij over interessante 

voorbeelden in de provincie Utrecht of in andere provincies.  

  

 

  

 

Jonge onderzoeker Anouk van Twist blikt terug 
op gastlezing hoogleraar Martijn van der Steen  

  

  

  



 

Om resultaat te boeken bij de grote maatschappelijke opgaven, zoals 

energietransitie of woningbouw is een goede samenwerking tussen de 

overheidslagen en maatschappelijke partners noodzakelijk. 

Hoogleraar Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam) hield op 

uitnodiging van de PCL de gastlezing “Veranderend Samenspel: Sturen in 

netwerken.” Daarin riep hij de provincie op om bij elke opgave waar zij aan 

werkt haar sturingsstrategie en rol bewust te kiezen. De ene opgave leent zich 

voor het sturen met regelgeving, de andere voor een gelijkwaardige 

netwerksamenwerking of een ondersteunend beleid. Welke aanpak het meest 

effectief is hangt samen met de aard en urgentie van de opgave en met de 

partners die aan de opgave werken. Jonge onderzoeker Anouk van Twist was 

bij de lezing en blikt er in een column op terug.  

  

 

  

 

Jonge onderzoeker Hugo Hegeman stelt zich 
voor  
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Mijn naam is Hugo en afgelopen jaar heb ik mijn studie Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond. Thema’s die mij 

tijdens deze studie vooral aanspraken zijn technologische innovatie en de 

impact hiervan op de samenleving, mobiliteitsvraagstukken in steeds 

complexere steden, duurzaamheid en onderwijs. Mijn interesse gaat hierbij 

specifiek uit naar hoe beleid rondom deze thema’s tot stand komt, in 

samenwerking tussen overheden en andere stakeholders. In september start ik 

met de Master Urban Governance, waarin ik mijn kennis nog verder wil 

ontwikkelen. Sinds kort ben ik actief als jonge onderzoeker bij de Provinciale 

Commissie Leefomgeving. Ik ben erg gemotiveerd om mijn frisse blik te werpen 

op de uitdagende beleidsterreinen waarmee de provincie Utrecht zich 

bezighoudt en op een integrale en creatieve wijze advies uit te brengen over 

deze thema’s. Ik kijk er naar uit om de beleidspraktijk van de provincie te leren 

kennen! 

Hugo Hegeman 

LinkedIn 

Hugojhegeman@gmail.com  

  

 

  

 

Aankondiging adviesthema Klimaatadaptatie  
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De klimaatverandering leidt tot grotere extremen in het klimaat: hogere 

temperaturen, stijgende zeespiegel, langere periodes van droogte en frequenter 

voorkomen van storm en hevige regenval. 

Om de leefomgeving veilig en leefbaar te houden voor mens en dier is het 

belangrijk om over de volle breedte van het provinciale beleid in te spelen op 

deze veranderingen. De provincie Utrecht staat aan de start van 

beleidsontwikkeling over dit thema. De PCL zal hierbij adviseren.  

  

  
  

Heeft u vragen? 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 



 

E: pcl@provincie-utrecht.nl 

T: 030 258 2449 

www.provincie-utrecht.nl/pcl 

  

  

 

  

 

  

 

   

  
 

  

 

Dit bericht is verzonden door de Provinciale Commissie Leefomgeving, onafhankelijke adviescommissie 

van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Wilt u deze mail niet meer 

ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.  
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