
Procesvoorstel PCL-GS-PS  
 
Korte historie en aanleiding 
Bij de start van de bestuursperiode 2019 - 2023 heeft Provinciale Staten een mandaat en opdracht gegeven aan de PCL 
voor het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan GS en PS over de ruimtelijke inrichting en de leefomgeving 
in de provincie Utrecht. Afgesproken is om halverwege de termijn een evaluatie uit te voeren en tevens te komen tot een 
gedeeltelijke wisseling van de samenstelling van de PCL. Op 31 augustus jl. is de rapportage Tussentijdse evaluatie 
Provinciale Commissie Leefomgeving uitgebracht. Bij deze evaluatie zijn er gesprekken gevoerd met een 
vertegenwoordiging van PS, GS / organisatie en de PCL zelf. GS hebben in de bijbehorende statenbrief over de 
evaluatie de aanbevelingen overgenomen en vervolgacties geformuleerd voor de werkwijze m.b.t. de advisering door de 
PCL in de komende periode. Voorafgaand hieraan zijn de conclusies en aanbevelingen, en vervolgacties besproken in 
een gesprek tussen de gedeputeerde, commissievoorzitter en voorzitter van de PCL.  
De tussentijdse evaluatie is besproken in de commissie RGW van 8 september. Op 13 september heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen gedeputeerde Van Essen en de voorzitter van de PCL Mw. De Wit. In dat overleg is teruggeblikt 
op de evaluatie en commissiebehandeling en vooruitgekeken om in lijn van de aanbevelingen van de evaluatie zaken te 
verbeteren en een gezamenlijke sessie met PS, GS en de PCL te organiseren over het werkprogramma voor 2022. 16 
september is een brief ontvangen van de PCL waarin zij aangeeft gezien haar ongenoegen over de evaluatie en de wijze 
van bespreking in de commissie haar werkzaamheden vooralsnog op te schorten. 23 september jl. is mede namens 
gedeputeerde Van Essen en commissievoorzitter Van Ulzen door de commissaris een brief gezonden aan de voorzitter 
van de PCL met uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek heeft op 28 september jl. plaatsgevonden. In dit gesprek is 
afgesproken komende periode stappen te zetten ten behoeve van het wederzijds herstel van het vertrouwen en 
verbetering van de samenwerking voor het restant van deze bestuursperiode. 
Eerste stap was het gesprek tussen de leden De Wit en Van Rooij namens de PCL, voorzitter van de commissie RGW 
Van Ulzen, gedeputeerde Van Essen en commissaris Oosters. Dit gesprek heeft op 13 oktober jl. plaatsgevonden.  
 
Resultaten van het overleg op 13 oktober 
Tijdens het overleg hebben de leden van de PCL aangegeven dat ze teleurgesteld zijn in de kwaliteit en inhoud van de 
evaluatie. Daarnaast hebben ze het als ongemakkelijk ervaren dat het gesprek in de commissie RGW niet ging over de 
adviezen van de PCL of de wijze waarop de aanbevelingen uit de evaluatie zouden kunnen worden toegepast, maar 
werd gedomineerd door de inbreng van een aantal woordvoerders die aandrongen op het beëindigen van de 
werkzaamheden van de PCL. Als gevolg van het verloop van deze bespreking zijn bij de PCL vragen ontstaan over de 
wenselijkheid van, en het draagvlak voor, het werk van de PCL. Voordat de PCL de werkzaamheden weer kan oppakken 
wil ze graag eerst in gesprek met GS, PS en organisatie. . De leden van de PCL geven aan te willen ervaren dat het 
werk van de PCL in een behoefte voorziet. Dit mede in het licht van de werving van nieuwe leden van PCL; het zou een 
vreemde figuur zijn die aan te trekken, terwijl mogelijk het idee leeft de PCL op te heffen zodra de wettelijk verplichting 
ertoe met het in werking treden van de omgevingswet (verwachting medio 2022) vervalt. 
 
Commissievoorzitter Van Ulzen heeft het idee dat de gang van zaken afgelopen periode bij de PCL veel emotie heeft 
opgeroepen. Zij zou graag door willen spreken over het herstel van vertrouwen en het maken van constructieve en 
werkbare afspraken voor de tweede helft van deze bestuursperiode. Zij wijst erop dat de kritiek door enkele van de 
woordvoerders uit de commissie naar voren is gebracht en dat er niet uit de evaluatie is gebleken dat de PCL haar werk 
zou moeten beëindigen. 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat noch bij GS, en naar zijn indruk, noch bij PS in meerderheid wordt aangestuurd 
op de beëindiging van de werkzaamheden van de PCL. Hij heeft er begrip voor dat dit bij de PCL mogelijk anders is 
beleefd. 
Commissaris Oosters wijst erop dat PS in 2019 bewust heeft besloten de PCL een nieuw mandaat en een nieuwe 
opdracht te geven voor een periode die gelijk loopt met de bestuursperiode van Provinciale Staten. Tussentijdse 
beëindiging van dat mandaat is dan ook niet aan de orde. Inherent aan de politieke samenstelling van Provinciale Staten 
is dat er verschil van opvatting bestaat over nut en noodzaak van de PCL. Juist daarom is de PCL als onafhankelijk 
adviesorgaan gepositioneerd en zijn Provinciale Staten vrij om al of niet gebruik te maken van de adviezen. 
 
 
Met inachtname van het bovenstaande en rekening houdend met de aanbevelingen uit de evaluatie concludeerden de 
aanwezigen dat het verstandig is om aan de hand van een tweeledig procesvoorstel te peilen of er bij de PCL, PS en GS 
draagvlak is voor het maken van afspraken over de werkzaamheden van de PCL tot aan de Statenverkiezingen van 
2023.  
 
Procesvoorstel 
1 Op welke wijze en met welke programmering kan in de tweede helft van de zittingsperiode van de PCL de 
samenwerking tussen PS, GS en PCL op een constructieve en productieve manier gestalte krijgen? 



 
PS en GS kunnen vaker en explicieter gebruik maken van de mogelijkheid van gevraagde advisering. In de evaluatie 
was al voorgesteld dat PS, GS en PCL hier een heldere werkwijze voor afspreken. Bij deze werkwijze is het gewenst om 
voorafgaand aan het opstellen van het werkprogramma eerst te inventariseren voor welke onderwerpen en met welke 
focus  GS en PS adviezen willen vragen aan de PCL. Voorstel is om op basis van de langetermijnplanning van 
programma’s binnen de provincie en input vanuit de Staten te komen tot een met de PCL afgestemd concept-
werkprogramma voor de resterende Statenperiode. Dit concept-werkprogramma zal worden besproken tijdens een PUB- 
bijeenkomst in december. Doel van deze bijeenkomst met inbreng vanuit PS, PCL, GS en organisatie is om een 
werkprogramma 2022-2023 te creëren met draagvlak.  
 
 
Ook kunnen er dan afspraken worden gemaakt – in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie – om verdere 
verbeteringen aan te brengen in het samenwerkingsproces tussen PCL en organisatie om zaken zoals de timing en de 
praktische toepasbaarheid nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van GS en PS. Bij elk afgerond advies wordt 
overlegd hoe en in welke setting dit te presenteren en bespreken met GS en PS. 
Na de PUB-bijeenkomst zal de voorgenomen wisseling van de helft van de leden van de PCL in gang worden gezet. 
 
2 Hoe kunnen we ons komend jaar gezamenlijk een beeld vormen over onafhankelijke advisering na de 
statenverkiezingen van 2023 – ook in het licht van de omgevingswet? 
 
Naar aanleiding van de evaluatie is afgesproken medio 2022 stil te staan bij de werkwijze/ advisering m.b.t. de PCL, ook 
als moment om de inwerkingtreding van de Omgevingswet te markeren. Voorgesteld wordt hiervan een gezamenlijk 
traject te maken en daarvoor een werkgroep in te stellen waarin vertegenwoordiging van PS, GS, organisatie, griffie en 
PCL zijn vertegenwoordigd. De werkgroep wordt gevraagd eind 2022 een advies uit te brengen over de gewenste 
onafhankelijke advisering over de kwaliteit ven de leefomgeving. . Dit advies wordt aangeboden aan de nieuwe 
Provinciale Staten, die uiteindelijk een keuze zullen kunnen maken over de gewenste adviesstructuur. De werkgroep 
wordt geadviseerd haar taak breed op te vatten en ook de relatie met de taken van de PARK te leggen. Kader wordt 
gevormd door de wijzigingen in regelgeving rond onafhankelijke advisering bij inwerkingtreding van de Omgevingswet en 
ervaringen met PCL en PARK. 
 
 


