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Voordrachten tot benoeming lid Provinciale
Adviescommissíe Leefomgevingskwaliteit (PAL) 2020

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is een onafhankelijke commissie
van externe deskundigen die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en
ongevraagd adviseert over onden¡verpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving
(milieu, groen, water, ruimte, mobiliteit, energie en economie).
Het voorstel betreft de benoeming van twee nieuwe leden van de PAL: mw. Maja van der Voet Kurbatsch en dhr. Benno Schepers. De benoeming vraagt een eigenstandig besluit van zowel
Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS).
Het besluit wordt voorbereid door het Comité van Aanbeveling (CvA) van de PAL. Het CvA
bestaat uit drie Statenleden en twee Gedeputeerden. De voorzitter van de PAL, dhr. J. Helder,

adviseert het Comité. Op dit moment zijn dhr. G. van de Breevaart (voorzitter), mw. D. van
Woerden - Kerssen, dhr. T. van Rijnberk, mw. A. Koning en dhr. B. Potjer lid.

lnhoud
Vanwege het overlijden van dhr. lmmers en de lidmaatschap beëindiging van dhr. Hocks staan er
twee posities in de PAL open. Op grond van het reglement van de PAL nemen zowel GS als PS
een eigenstandig besluit over benoeming van leden van de PAL, op voordracht van het Comité
van Aanbeveling (CvA) voor de PAL.
Het CvA heeft de werving en selectie van nieuwe PAl-leden als kerntaak en stelt de voordracht
op. Het CvA verzorgt de organisatie van (her)benoemingen van PAl-leden en (gesprekken over)
statutenwijzigingen.

Voorstellen tot benoeming
Op basis van de selectieprocedure (zie onder'proces') draagt het CvA de volgende personen ter
benoeming voor.

Maja van der Voet - Kurbatsch
Het CvA is zeer positief over de visie van mw. Van der Voet - Kurbatsch op mobiliteit en haar
vermogen handelingsperspectieven voor de provincie te schetsen. ln de bijlage is een
samenvatting van het CV van mw. Van der Voet - Kurbatsch opgenomen.
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Benno Schepers
Het CvA waardeert de expertise van dhr. Schepers op het gebied van energie en zijn analytisch
vermogen. ln de bijlage is een samenvatting van het CV van dhr. Schepers opgenomen.

Juridisch kader
PS en GS benoemen gezamenlijk de voorzitter en leden van de Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit (artikel 3 Reglement van de PAL). Besluituorming vindt parallel in GS en
PS plaats. De voordracht ten behoeve van Provinciale Staten loopt in dit geval niet (zoals te doen
gebruikelijk) via GS, maar is een eigenstandige bevoegdheid van PS.
Ten aanzien van de samenstelling van de PAL schrijft het Reglement (artikel 2) voor wat betreft
de deskundigheid van de leden voor:
De leden van de commissie worden benoemd op grond van hun deskundigheid op één of

.
.

meer van de werkvelden van de commissie, kennis van de bestuurlijke & maatschappelijke
omgeving van de provincie en de competentie om als lid van een adviesteam te functioneren
GS en PS dragen er zorg voor dat in de commissie op elk moment in ieder geval
deskundigheid aanwezig is op de volgende werkvelden: Groen & Water (waaronder onder
meer natuur, landschap, ecologische hoofdstructuur, landbouw, landinrichting, gebieds(programma's), water, kust en waterveiligheid); Verkeer & Milieu (waaronder onder meer
verkeer- & vervoersbeleid, openbaar vervoer, mobiliteit, luchtvaart, milieu, bodem, energie,
klimaat, externe veiligheid); Ruimte & Leefomgeving (waaronder onder meer ruimtelijke
visievorming, cultuurhistorie, archeologie (samengebracht onder de term cultureel erfgoed),
recreatie & toerisme, economie, kennis & innovatie, bedrijventerreinen, greenports).

Ter voorbereiding van benoemingen bestaat een Comité van Aanbeveling (artikel 4 van het
reglement).
Er is tijdelijke geheimhouding op de benoemingsbesluiten van GS en PS van toepassing
(Provinciewet artikel 91 en artikel 25,lid2 en WOB artikel 10)vanwege de procedure tot
besluitvorming en vanwege 'eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de te benoemen
personen' en het belang van betrokken personen om als eerste kennis te nemen van hun
benoeming. Zodra de benoeming kenbaar is gemaakt aan de betrokken leden, vervalt de
geheimhouding.

Proces
Provinciale Staten hebben de brief van dhr. Hocks, waarin hij zijn lidmaatschap van de PAL
opzegt, en het begeleidend schrijven van het CvA als ingekomen stukken ontvangen in april

2020.
Het CvA heeft de vacatures uitgezet na het ontvangen van de brief van dhr. Hocks via de
gebruikelijke provinciale kanalen en het eigen netwerk. Bij de eerste selectieronde heeft het CvA
zich gebogen over de CV's en motivatie van de kandidaten. Daarna zijn per vacature twee
kandidaten op gesprek uitgenodigd.
Zodra GS en PS een eenduidig voorstellen tot benoeming hebben genomen, zal het Comité van
Aanbeveling de kandidaten hierover informeren.
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De PAL zal het nieuwe lid daarna op haar website voorstellen

Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,

a
a

Gelet op Artikel 82,91 en 25 van de Provinciewet en artikel 2.41 van de Wet
milieubeheer;
Artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur;
Het Reglement van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit;
De voordracht van het Comité van Aanbeveling voor de PAL;

Besluiten

1.

Mw. Maja van der Voet - Kurbatsch te benoemen tot lid van de Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit, voor de periode van 1 juli 2020 tol

l

)uli 2024

2.

Dhr. Benno Schepers te benoemen tot lid van de Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit, voor de periode van 1 juli 2020lot 1 iuli 2O24.

3.

Geheim te verklaren de besluitvorming en bijbehorende stukken op grond van artikel 91
en 25 van de Provinciewet en artikel 10 de Wet openbaarheid bestuur en de
geheimhouding op te heffen, onder voorbehoud van overeenkomstige positieve
besluitvorming door Provinciale Staten, tot na het moment dat het besluit ter kennisname
is gebracht aan de benoemde leden.

Den Haag, 1 juli 2020
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

\

!
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