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Gevraagde besluiten:
1.
2.

de heer R Löhr en de heer G.J. Hospers per 9 november 2022 te benoemen als lid van de Provinciale
Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023;
per 9 november 2022 ontslag te verlenen aan de heer R.K. Dijksterhuis.

Inleiding:
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan om Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten te adviseren over het provinciaal beleid en de strategie met betrekking tot de fysieke
leefomgeving. Dit doen zij gevraagd en ongevraagd.
De PCL bestaat uit 8 leden en een voorzitter, de tiende plek wordt ingevuld met wisselende jonge onderzoekers.
Op 25 september 2019 hebben GS en PS de zittingsperiode van de leden en de voorzitter verlengd tot 25
september 2023. In deze Statenvergadering is per amendement besloten te werken met een aftreedschema. Dit is
door GS bij besluit van 8 oktober 2019 verwerkt in het instellingsbesluit.
Eerder dit jaar zijn vijf leden van de Provinciale Commissie Leefomgeving afgetreden en is de werving voor nieuwe
leden gestart. Tijdens het benoemingsproces heeft één kandidaat-lid zich teruggetrokken. Na uw
benoemingsbesluit van 11 mei heeft een ander lid een betrekking verworven die niet verenigbaar was met
werkzaamheden van de PCL. In dit voorstel stellen wij u daarom voor te besluiten twee nieuwe leden te benoemen
Voor één van de twee kandidaten is gebruik gemaakt van de opbrengst van de selectieronde eerder dit jaar. De
andere kandidaat is individueel benaderd en heeft zijn interesse kenbaar gemaakt. Dit omdat eerder dit jaar al een
omvangrijke wervings- en selectieprocedure heeft plaatsgevonden. De kandidaten hebben beiden een
selectiegesprek gehad met vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie en de griffie. Dit is gedaan vanwege
het gedeelde opdrachtgeverschap van GS en PS. De PCL heeft een adviesrol gehad in het gesprek. In de selectie
heeft de individuele kwaliteit van de kandidaten meegewogen, maar ook hoe profielen passen binnen de
samenstelling van de commissie en het borgen van voldoende diversiteit daarin. Hierna hebben kandidaten een
klikgesprek gehad met gedeputeerde Van Essen en de voorzitter van de statencommissie RGW Van Ulzen.
Met dit besluit zijn tot het einde van de benoemingsperiode op 25 september 2023 alle posities binnen de PCL
weer vervuld.
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Juridische en andere relevante kaders:
De PCL is een onafhankelijke adviescommissie en adviseert gevraagd en ongevraagd aan GS en PS over
onderwerpen die raken aan de kwaliteit van de leefomgeving. De PCL is ingesteld door GS en PS. Dit betekent dat
zowel GS als PS besluiten over benoeming en ontslag van de leden en de voorzitter van de PCL.
Dit besluit kent zijn wettelijke grondslag in:
- Provinciewet, art. 82
- Wet ruimtelijke ordening, art. 9.1
- Wet milieubeheer, art. 2.41

Argumentatie:
1.
2.

Om de advisering door de PCL voort te kunnen zetten is de benoeming van twee nieuwe leden noodzakelijk.
De aftredende leden dient ontslag te worden verleend.

Doelen en brede welvaart indicatoren:
Bij de uitvoering van ons omgevingsbeleid is het vormgeven van omgevingskwaliteit een belangrijke voorwaarde.
Met het begrip omgevingskwaliteit beogen wij om diverse kwaliteiten met elkaar te verknopen en met elkaar in
samenhang te beschouwen. Wij streven naar behoud en versterking van omgevingskwaliteit zowel met onze
interne beleidsprocessen als via onafhankelijke advisering door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
(PARK) en de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL). Dit besluit draagt bij aan de gestelde doelen in
meerjarendoel 1.1.6 van de programmabegroting.
Participatie:
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel. De selectie heeft plaatsgevonden met betrokkenheid
van ambtelijke organisatie, griffie, PCL, verantwoordelijk gedeputeerde en commissievoorzitter van RGW.
Financiële consequenties:
De presentiegelden voor leden van de PCL worden gedekt uit de reguliere begroting.
Vervolg:
Na uw besluit zijn de nieuwe leden benoemd en krijgen zij een schriftelijke bevestiging hiervan.
De benoemingsperiode loopt tot 25 september 2023. Dat geldt ook voor de leden en de voorzitter die nu al deel
uitmaken van de PCL. Als dan een nieuwe benoemingsperiode volgt, dan kunnen de op 11 mei 2022 en 9
november 2022 benoemde leden tot halverwege die periode herbenoemd worden. Voor de posities van de drie
zittende leden en de voorzitter worden dan normaal gesproken nieuwe kandidaten gezocht.
Dit jaar wordt een werkgroep gevormd met het doel een advies voor PS te formuleren voor de toekomst van
onafhankelijk advies. Dit zal eerste kwartaal 2023 aan PS worden voorgelegd. Dat advies kan leiden tot een besluit
dat consequenties heeft voor de benoemingsperiode.
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Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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Ontwerp-besluit

Besluit op 09‑11‑2022 tot vaststelling van Benoeming twee leden Provinciale Commissie Leefomgeving.
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 09‑11‑2022.
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30‑08‑2022
met nummer UTSP-1745350103-22214,
van afdeling SLO, team SRO.
Overwegende dat:
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan om
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten te adviseren over het provinciaal beleid en de strategie met
betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Twee leden dienen te worden benoemd om alle posities binnen de PCL te vervullen zodat de PCL haar
advisering voort kan zetten.
Besluiten:
1.
2.

de heer R Löhr en de heer G.J. Hospers per 9 november 2022 te benoemen als lid van de Provinciale
Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023;
per 9 november 2022 ontslag te verlenen aan de heer R.K. Dijksterhuis.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters
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