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Grote betrokkenheid bij inspiratiebijeenkomst
Klimaatadaptatie

Op 27 november jl. hield de PCL op het Provinciehuis Utrecht een
inspiratiebijeenkomst over Klimaatadaptatie, onder voorzitterschap van PCL-lid
Myriam van Rooij. Naast het tegengaan van de klimaatverandering is het
belangrijk om ons aan te passen aan de veranderingen die zich toch voordoen.
Hoe kunnen we onze leefomgeving gezond en veilig houden?
Janette Bessembinder van het KNMI liet zien wat er al te merken is van de
klimaatverandering en hoe deze zich zou kunnen ontwikkelen. Stef Meijs van
het Ministerie van I&W ging in op de breedte van het adaptatievraagstuk en de
Nationale Klimaatadaptatiestrategie. Wietse Visser van de provincie Utrecht

vertelde over de activiteiten van de provincie op dit gebied. Verder waren er
deelsessies over het Seahorse woningbouwproject (Tom Munter, Van Wonen),
Adaptatie in de landbouw (Ben Schaap, WUR), Klimaat en gezondheid (Joyce
Zwartkruis, RIVM) en Bewoners en klimaatadaptatie (Heleen Mees, Universiteit
Utrecht).
De ongeveer 40 deelnemers van de provincie, gemeenten, waterschappen en
kennisinstellingen discussieerden met grote betrokkenheid over dit thema en
brachten hun ideeën in. De PCL zal deze input bundelen en aanbieden aan de
provincie Utrecht en de deelnemers aan de bijeenkomst.
Bekijk het programma en de presentaties op de website

Ontmoeting met provinciale adviesraden en
adviseurs ruimtelijke kwaliteit

Op 8 november jl. hielden de PCL Utrecht en de PRO Gelderland gezamenlijk
een bijeenkomst voor alle provinciale adviesraden leefomgeving en provinciaal
adviseurs ruimtelijke kwaliteit, met als thema de rol en positie van de
provinciale adviesraden leefomgeving onder de nieuwe Omgevingswet. Marc

Hanou van het Planbureau voor de Leefomgeving ging in zijn presentatie in op
de kansen voor omgevingskwaliteit van de nieuwe Omgevingswet. Derk-Jan
Verhaak van Rho adviseurs stond stil bij het veranderende speelveld voor
overheden. Ron Hillebrand van de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur (RLI) vertelde over de inhoudelijke koers van deze landelijke
adviesraad. Martijn Duineveld van de Wageningen Universiteit vertelde hoe
adviesraden een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat en
aansluiting kunnen houden bij de inwoners van de provincie.
De adviesraden spraken af om vaker samen te werken op thema’s die in meer
provincies spelen. Dit voornemen is meteen in de praktijk gebracht met het
uitbrengen van een gezamenlijk persbericht waarin een groot deel van de
adviesraden en adviseurs het recente PBL-signalenrapport “Zorg voor
landschap” over de noodzaak van een landschapsinclusief omgevingsbeleid,
onderschrijft.
Zie het verslag van de bijeenkomst van de adviesraden
Zie het gezamenlijke persbericht

Voorbereiding inspiratiebijeenkomst Circulaire
economie
In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds
opnieuw gebruikt. Het Rijk zet in op een circulaire economie in 2050. Ook de
provincie Utrecht wil bijdragen aan de circulaire economie. De PCL is bezig met
de voorbereiding van een bijeenkomst over dit thema, die wordt gehouden in
het voorjaar van 2020. Naast een algemene inleiding over het waarom en hoe
van circulariteit zullen in deze bijeenkomst een aantal aansprekende
praktijkvoorbeelden voor het voetlicht komen op terreinen als woningbouw,
industrie, voedsel en huishoudens.

Voorzitter en leden PCL herbenoemd

Op 25 september jl. hebben Provinciale Staten besloten om de Provinciale
Commissie Leefomgeving te herbenoemen voor vier jaar. Dit betekent dat de
PCL de komende jaren zal bijdragen aan het beleid en debat over de grote
maatschappelijke en ruimtelijke thema’s. De PCL doet dit via adviezen,
columns, gesprekken, filmpjes en bijeenkomsten. Naast voorzitter Dorien de
Wit zijn Rudi van Etteger, Alie Tigchelhoff, Piet Renooy, Fred Vos, Hugo van
der Steenhoven, Marleen van den Ham, Bas van de Griendt en Myriam van
Rooij lid van de PCL. De tiende plek is voor wisselende jonge onderzoekers
bestemd. Op dit moment draagt jonge onderzoeker Hugo Hegeman bij aan de
adviezen en activiteiten. Als inhoudelijk secretaris bereidt Josefine van der
Heijde de adviezen en activiteiten van de PCL voor.
Zie de website.

