
 

  

 

 

 

In deze Nieuwsbrief: 

 Myriam van Rooij versterkt de PCL 

 Anouk van Twist denkt graag na over lange termijn 

 Drie stevige uitgangspunten voor slimme mobiliteit: 

 Omgevingskwaliteit als dubbeldoelstelling bij grote opgaven 

 Vijf samenhangende adviezen 

 
 

 

Myriam van Rooij versterkt de PCL 

Op 23 april 2018 hebben Provinciale Staten Myriam van Rooij benoemd als lid van 

de PCL. In het dagelijks leven is Myriam directeur bij het KNMI. Zij versterkt de 

PCL met haar kennis en ervaring op het gebied van energie en klimaat, 

digitalisering en data en publiek-private samenwerking. Myriam draagt momenteel 



 

bij aan de PCL adviesthema’s Slimme mobiliteit en Regionale Energieopgave. 

 
 

 

Myriam: ”Het is al niet eenvoudig voor elk domein 

oplossingen te bedenken. De kunst gaat echter 

zitten in het bij elkaar brengen van allerlei 

invalshoeken. Meervoudige oplossingen zijn nodig 

gezien de grote impact van allerlei ontwikkelingen 

die in gezamenlijkheid beschouwd moeten 

worden” 
 

 
 

  

 

Anouk van Twist denkt graag na over lange termijn  

Sinds april 2018 draait Anouk van Twist als jonge onderzoeker tijdelijk mee in de 

PCL. Zij studeert Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. 

Anouk werkt mee aan de PCL adviesthema’s Omgevingsvisie en Wonen, 

recreatie, werken. 

 
 

 

Anouk: “Het lijkt mij leuk om in het kader van de 

PCL kwesties die raken aan de leefomgeving in 

Utrecht te analyseren en te onderzoeken. Graag 

wil ik met de PCL bijdragen aan een 

langetermijnvisie voor de provincie Utrecht.” 

 

 
 

 

Zie de website voor meer informatie over de leden van de PCL. 

  

Drie stevige uitgangspunten voor slimme mobiliteit 

Op 29 mei 2018 bracht de PCL het advies Slimme Mobiliteit uit. De PCL 

adviseert de provincie om drie stevige uitgangspunten te hanteren die richting 

geven en fungeren als toetsingskader bij keuzes, ontwikkeling en samenwerking 

op het gebied van mobiliteit: 

 Een gezonde en inclusieve samenleving (iedereen doet mee) 

 Een hoge kwaliteit van natuur, landschap, landbouw en watervoorziening, 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/provinciale-commissie-leefomgeving-pcl/


 

waarbij de kwaliteiten van de bodem een belangrijke weegfactor zijn 

 Een circulaire economie met een voortvarende energietransitie 

Deze uitgangspunten heeft de PCL eerder ook aan de provincie meegegeven als 

basis voor de Omgevingsvisie. Concreet betekent dit volgens de PCL dat het 

zwaartepunt bij mobiliteitsoplossingen eerder moet liggen bij het slim inrichten en 

slim gebruiken van de ruimte dan in de verdere uitbreiding van infrastructuur. Zie 

het advies. 

 

Om input op te halen voor het adviesthema Slimme mobiliteit heeft de PCL op 15 

maart 2018 de Expertmeeting Smart Mobility gehouden, waarin de PCL in gesprek 

ging met zeven mobiliteitsexperts over hun visie op mobiliteit en hun ervaringen 

met nieuwe concepten en experimenten. De uitkomsten van deze meeting zijn 

verwerkt in het advies. Zie ook het verslag van de expertmeeting. 

 

  

 

 

PCL expertmeeting Smart Mobility 15 maart 

Foto: Josefine van der Heijde 

 
 

 

Omgevingskwaliteit als dubbeldoelstelling bij grote opgaven 

Op 6 juni 2018 hield de PCL de discussiebijeenkomst Maatschappelijke opgaven 

en Omgevingskwaliteit. Voorzitter was Dorien de Wit, voorzitter van de PCL. 

Sprekers waren Rudi van Etteger (Wageningen Universiteit en PCL), Boris Hocks 

(Posad Spatial Strategies) en Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut). 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/305590/pcl-advies_slimme_mobiliteit_-_29_mei_2018.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/305590/verslag_expertmeeting_smart_mobility_-_15maart_2018.pdf


 

Deelnemers waren de provinciale adviescommissies leefomgeving, de provinciale 

adviseurs ruimtelijke kwaliteit en andere betrokkenen bij de kwaliteit van de 

leefomgeving. Aanleiding voor deze bijeenkomst vormen de grote 

maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, 

woningbouwopgave en transformatie van de landbouw. De leefomgeving zal in 

samenhang met deze ontwikkelingen opnieuw vormgegeven moeten worden. De 

conclusie was dat omgevingskwaliteit bij de aanpak van al deze maatschappelijke 

opgaven een dubbeldoelstelling moet zijn. Zie voor een kort verslag van deze 

discussiebijeenkomst en de presentaties de website. 

  

 
 

 

Deelnemers discussie Omgevingskwaliteit 

 

Jan Willem Erisman 

 
 

 

Boris Hocks 

Foto’s: Manschot Grafimedia 

 

Dorien de Wit en Rudi van Etteger 

  

 
 

 

Vijf samenhangende adviezen 

De PCL brengt in 2018 vier adviezen uit: over Slimme mobiliteit, 

Wonen/werken/recreatie, de Regionale energieopgave en de Landbouw. Deze 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/provinciale-commissie-leefomgeving-pcl/


 

hangen sterk met elkaar samen en komen aan het eind van het jaar samen in een 

PCL adviesfilm over Omgevingskwaliteit. 

 

  

 

 

Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

E: pcl@provincie-utrecht.nl 

T: 030 258 2449 

www.provincie-utrecht.nl/pcl 

Colofon 

Luchtfoto Harmelen en foto weiland uit Beeldbank provincie Utrecht 
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