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Onderwerp Statenbrief:
Rapportage Tussentijdse Evaluatie PCL en vervolgstappen
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
In september 2019 is afgesproken medio 2021 de PCL tussentijds te evalueren. De evaluatie is gebaseerd op
gesprekken met afvaardigingen van uw Staten, van GS / programmamanagers, en van de PCL zelf. De
rapportage bevat conclusies en aanbevelingen voor de advisering en werkwijze met betrekking tot de PCL. De
aanbevelingen bevatten daarnaast input voor het werven van vier nieuwe PCL – leden, ter vervanging van vier
aftredende leden.
Inleiding
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een wettelijk adviesorgaan en is ingesteld door zowel
Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS). De PCL adviseert GS en PS over onderwerpen die raken
aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doet zij onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd.
In september 2019 hebben PS op voordracht van GS de toen zittende PCL-leden herbenoemd voor een volle
termijn van vier jaar tot in september 2023. Ook is met PS afgesproken om de PCL halverwege de termijn, in
2021, tussentijds te evalueren en om door middel van een aftreedschema van een deel van de leden halverwege
de benoemingsperiode afscheid te nemen. Nieuwe leden kunnen vervolgens worden geworven om de continuïteit
van de PCL te waarborgen.
De tussentijdse evaluatie is nu uitgevoerd (zie bijlage). De aanpak voor deze tussentijdse evaluatie is gebaseerd
op het memo ‘Voorstel procesaanpak tussentijdse evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving en
vervolgstappen’, dat op 19 mei in de Statencommissie Ruimte Groen en Water is besproken. Bij de evaluatie zijn
gesprekken gevoerd met afvaardigingen van PS, GS/Programmamanagers en met de PCL zelf. De conclusies en
aanbevelingen uit deze tussentijdse evaluatie zijn input voor de advisering en werkwijze van en met de PCL.
Toelichting
Aanbevelingen uit Rapportage tussentijdse evaluatie PCL
In paragraaf 3.1 zijn de conclusies opgenomen. Op basis van deze conclusies zijn in paragraaf 3.2 de volgende
aanbevelingen geformuleerd, die zowel betrekking hebben op de advisering door PCL, als op de werkwijze aan
de kant van GS en PS ten aanzien van de advisering:


Het belang van een onafhankelijke commissie van deskundigen die GS en PS gevraagd en ongevraagd
adviseren – met een brede en integrale invalshoek – is groot. Voor de PCL wordt aanbevolen in haar
advisering zo vernieuwend (nieuwe insteek, nieuw onderwerp, nieuwe partners) en scherp mogelijk te
zijn (‘het mag schuren’ en geen ‘open deuren’).



Het is gewenst in de PCL-advisering meer aandacht te geven aan de concrete toepasbaarheid van de
PCL-adviezen in de praktijk . Dit kan worden bereikt door het betrekken van minder geijkte
adviespartners bij de adviezen en/of deze invalshoek bij de PCL-leden zelf te versterken. Inzicht in de
praktische toepasbaarheid kan ook worden opgenomen in het profiel voor nieuw te werven PCL-leden.



PS en GS kunnen vaker en explicieter gebruik maken van de mogelijkheid van gevraagde advisering.
Voorgesteld wordt dat PS en GS hier gezamenlijk 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 GS en PS adviezen willen vragen aan de PCL.



De timing van de advisering door de PCL verder verbeteren, waarbij de PCL haar advisering afstemt op
de geplande beleidsvorming en besluitvorming door GS en PS (termijnagenda).



Continuering van de samenwerking tussen PCL en PARK, met per adviestraject een heldere afbakening
van rol en inbreng van PCL en PARK.



Om de werklast van de PCL beheersbaar te houden is een scherpe afbakening van het werkpakket van
de PCL nodig, met voldoende ruimte voor ongevraagde advisering.



Mede naar aanleiding van deze evaluatie 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.

Follow up aanbevelingen en werkafspraken
Vooruitlopend op de agendering in de Statencommissie RGW zijn de bovengenoemde aanbevelingen besproken
in overleg tussen gedeputeerde dhr. Van Essen, voorzitter van de Statencommissie RGW mw. Van Ulzen, en
voorzitter van de PCL mw. De Wit.
De PCL heeft in dit overleg aangegeven voor haar eigen advisering in de komende periode zo goed mogelijk
invulling te geven aan de aanbevelingen, vanzelfsprekend met behoud van haar eigen onafhankelijke positie.
Daarbij gaat het onder meer om de items, ’vernieuwend en scherp’, aandacht voor concrete toepasbaarheid,
timing en de continuering van de samenwerking met de PARK. Daarnaast zal de PCL alert zijn op voldoende
afbakening van haar werkzaamheden in haar werkprogramma, om een te grote werklast te voorkomen.
Een belangrijke aanbeveling heeft betrekking op gevraagde advisering: gerichte adviesaanvragen vanuit GS en
PS. In ieder geval wordt in het laatste kwartaal 2021 door de organisatie bij PS en GS geïnventariseerd voor
welke onderwerpen advies van de PCL gewenst is, inclusief tijdpad, met een zo helder mogelijke adviesvraag.
Daarbij biedt de termijnagenda houvast. Deze gevraagde adviezen vormen input voor het werkprogramma van de
PCL.
Daarnaast is er aantal concrete punten afgesproken, waaronder:

Regelmatige afstemming tussen PCL en GS, via overleg met gedeputeerde Van Essen, maar ook met
de portefeuillehouders binnen GS/programmamanagers van onderwerpen waarover de PCL adviseert /
gaat adviseren;

Opnemen van kennis/competentie concrete toepasbaarheid in de praktijk in het profiel van nieuwe PCL
– leden;

Adviezen van de PCL worden altijd besproken met de relevante Statencommissie, waarbij de PCL
aanwezig is om het advies waar nodig verder toe te lichten;

Voldoende aandacht in GS en PS voor de bespreking van het jaarlijkse werkprogramma van de PCL.
’In lijn met het aftreedschema worden er op korte termijn vier nieuwe PCL – leden geworven, ter vervanging van
vier aftredende leden’ Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen, waarbij het proces zo snel mogelijk
verloopt zonder in te boeten op zorgvuldigheid:

Juli 2021: PCL doet 1e voorzet voor profiel(en);

Augustus - september 2021: Afvaardiging van PS (bijvoorbeeld dezelfde groep als bij evaluatie) en
gedeputeerde Van Essen kijken mee met het profiel;

September – oktober 2021: Ambtelijke organisatie / griffie organiseert werving en voorlopige selectie,
met betrokkenheid van de PCL;

Oktober 2021: Definitieve selectie door gedeputeerde dhr. Van Essen en voorzitter Statencommissie
RGW mw. Van Ulzen;

Begin november 2021: GS nemen besluit over voordracht nieuwe PCL-leden;

24 november 2021: statenvoorstel voordracht nieuwe leden PCL wordt geagendeerd in Statencommissie
RGW;



15 december 2021: benoeming nieuwe leden door PS (statenvoorstel).

Financiële consequenties
Geen
Vervolgprocedure / voortgang
Werving, selectie en benoeming 4 nieuwe PCL leden, volgens bovenstaand proces;
Medio 2022 opnieuw stil te staan bij de werkwijze/advisering m.b.t. de PCL met de bij de evaluatie
betrokken afvaardiging van PS.
Bijlagen
1.
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