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Adviesthema’s 
2019

Regionale 
energieopgave

In februari 2019 heeft 
de PCL vier korte 
adviesfilms uitgebracht

In februari 2019 heeft de PCL vier korte adviesfilms uitgebracht waarin de jonge onderzoekers van de 
PCL een oproep aan de provincie doen om vaart te maken met de energietransitie en meer werk te 
maken van een samenhangende aanpak van de energietransitie, energiebesparing, opwekking van 
duurzame energie en het ondersteunen van burgerinitiatieven.
Achtergrondinformatie: In 2016 heeft de PCL het advies “Vinger aan de pols bij de Energietransitie” 
uitgebracht. De PCL heeft toen aangekondigd de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van 
de provinciale Energieagenda. 

Maatschappelijke 
opgaven en 
Omgevingskwaliteit

In april 2019 hebben 
PCL Utrecht en PAL 
Zuid-Holland het 
advies “Checklist voor 
Omgevingskwaliteit” 
uitgebracht

Overheden, bedrijven, organisaties en burgers in Nederland staan gezamenlijk voor grote 
maatschappelijke opgaven zoals de klimaatopgave, de energietransitie, de woningbouwopgave, de 
transformatie van de landbouw, de aanpak van bodemdaling in de veenweidegebieden en de 
mobiliteitsopgave. Deze opgaven hangen sterk met elkaar samen en hebben een grote impact op de 
leefomgeving. 

In het advies “Checklist voor Omgevingskwaliteit” roepen PCL Utrecht en PAL Zuid-Holland de 
provincies op om een krachtige rol te spelen bij de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en 
daarbij een goede omgevingskwaliteit steeds als dubbeldoelstelling te hanteren. 

Advies over Evaluatie 
en toekomst PCL 

In april 2019 heeft de 
PCL het advies 
“Evaluatie en toekomst 
PCL” uitgebracht

De zittingstermijn van de huidige PCL loopt af in september 2019. De PCL heeft in april 2019 advies 
uitgebracht aan de provincie over de adviesrol van de PCL daarna. 
De PCL benut hierbij haar eigen ervaringen van de afgelopen vier jaar met het adviseren van de 
provincie en de uitkomst van de gesprekken die zij begin 2019 heeft gevoerd met GS, PS en 
ambtenaren.
Kort samengevat neemt de PCL waar dat de provincie zich in een overgangssituatie bevindt. 
Opgavegericht werken met een integrale blik wordt steeds meer kenmerkend voor de provinciale 
werkwijze. De provincie heeft te midden van andere overheden, regionale samenwerkingsverbanden, 
organisaties en burgers haar rol en positie te bepalen en is daarin nog zoekende. Ook komt de 
Omgevingswet eraan die andere werkwijzen met zich meebrengt. In deze veranderende context wil 
de PCL ook de komende periode een rol van betekenis vervullen met gevraagde en ongevraagde 
adviezen.

Woningbouw en 
Omgevingskwaliteit 
in de provincie 
Utrecht

Adviesfilm in 
voorbereiding

De provincie Utrecht is één van de meest aantrekkelijke regio’s voor wonen, werken en studeren in 
Europa en kent een sterke bevolkingsgroei. Daardoor is er sprake van een zeer grote 
woningbehoefte. Er zijn verschillende manieren om hieraan tegemoet te komen, bijvoorbeeld 
binnenstedelijk of juist op uitleglocaties. De PCL bereidt een adviesfilm voor waarin de verschillende 
opties op creatieve wijze worden verbeeld.

Klimaatadaptatie

In mei 2019 starten de 
voorbereidingen voor 
een PCL advies over 
klimaatadaptatie

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 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. 
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Activiteiten 2019

Gastlezing Sturen in 
netwerken

Op 8 mei 2019 hield 
prof. Martijn van der 
Steen op verzoek van 
de PCL een gastlezing 
over Sturen in 
netwerken.

Om resultaat te boeken bij het werken aan grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie 
of de woningbouwopgave, is een goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en 
maatschappelijke partners noodzakelijk. Hoogleraar Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit 
Rotterdam) heeft samen met anderen een essay geschreven over de uitdagingen die zich daarbij 
voordoen met als titel “Effectief sturen met Multi-level Governance” (NSOB 2018). 
Op 8 mei 2019 hield Martijn van der Steen op verzoek van de PCL op het Provinciehuis een 
gastlezing met als titel: “Veranderend samenspel: Sturen in Netwerken.” 
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