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Inleiding 

a. Algemeen 
Vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) (artikel 9.1 Wro) is elke provincie verplicht een ruimte-
lijke commissie in te stellen. Hieraan heeft de provincie Drenthe uitvoering gegeven door het 
oprichten van de commissie Leefomgeving (cieL). De cieL is vanaf januari 2014 ingesteld door 
Provinciale Staten (PS) als opvolger van de vorige Adviescommissie fysieke leefomgeving  
(Aflo). De Aflo was een adviescommissie, die voornamelijk achteraf projectadviezen richting 
Gedeputeerde Staten (GS) en PS toetste. Bij de oprichting van de cieL is gesteld dat er geen 
directe vertegenwoordigers uit betrokken organisaties in mogen zitten. Door PS is namelijk uit-
gesproken dat de cieL deskundig en onafhankelijk denkend dient te zijn. 

 
 Nu de cieL bijna twee jaar in functie is, wordt verantwoording afgelegd over de afgelopen perio-

de sinds haar oprichting. Aan PS is toegezegd dat in het najaar van 2015 de cieL 'geëvalueerd' 
zou worden, met bijgevoegde verantwoording wordt aan deze voorwaarde voldaan. Het heeft 
tijd gekost om de verandering door te voeren van Aflo naar cieL. De cieL is nu klaar om de in-
spirerende denktank in voorfases van projecten te zijn. Tevens volgt de cieL trends en ontwik-
kelingen en de uitdagingen en kansen die hierop volgen voor de provincie. 

 
 De verantwoording is uitgevoerd door het afnemen van interviews met cieL-leden en met extern 

betrokkenen; de laatste om de ervaringen van klanten en resultaten van de cieL in beeld te krij-
gen. De gesprekken hebben zowel zicht op de afgelopen periode (verantwoording) als aanbe-
velingen (werkwijze cieL toekomst) opgeleverd. Beide staan beschreven in de bijgevoegde Ver-
antwoording cieL 2014-2015, namelijk de verantwoording (in hoofdstuk 6) en aanbevelingen (in 
hoofdstuk 7). 

b. Europese aspecten 
 Niet van toepassing. 

c. Extern betrokkenen 
 Er zijn individuele interviews afgenomen bij alle leden van de cieL, de huidige en vorige secre-

taris van de cieL en bij alle stakeholders, dat wil zeggen externen die sinds de oprichting van de 
cieL om advies hebben gevraagd en ontvangen. 

Advies  

1. Verantwoording van de commissie Leefomgeving van januari 2014 t/m september 2015 te ac-
cepteren. 

2. Aanbevelingen uit hoofdstuk 7 van bijgevoegde verantwoording voor de huidige en toekomstige 
werkwijze van de cieL te onderschrijven. 

3. De cieL voort te zetten. 
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Beoogd effect 

De cieL sluit haar oprichtingsperiode definitief af en kan zich focussen op kwantitatief meer proces-
adviezen aan projectleiders van de provincie Drenthe en aan andere actoren, die in complexe ruim-
telijke processen gefaciliteerd wensen te worden. De cieL functioneert – zeker in vergelijking met an-
dere provincies – efficiënt en effectief, en is daarmee een functioneel instrument om thema's en am-
bities van de provincie Drenthe integraal te benaderen en resultaten te boeken. Ook PS, de Staten-
commissie Omgevingsbeleid en GS kunnen gevraagd en ongevraagd advies krijgen ter ondersteuning 
van hun werkzaamheden. 

Argumenten 

1.1. Hiermee spreken GS en PS vertrouwen uit in de gevolgde werkwijze van de cieL. 
 

1.2. Dit zorgt voor definitieve afsluiting van de overgangsfase van (toetsende) Aflo naar (inspire-
rende) cieL. 
 

2.1. Zo wordt de cieL als onafhankelijke en inspirerende denktank geoptimaliseerd. 
 

2.2. Hiermee heeft de provincie Drenthe een efficiënt instrument in handen om te anticiperen op 
nieuwe ontwikkelingen en om haar kerntaken/thema's integraal te benaderen. 
 

3.1. Door procesadvies in de voorfase wordt effectief en efficiënt gewerkt aan het collegepro-
gramma. 
 

3.2. Openstaan voor initiatieven uit de samenleving bespoedigt het draagvlak voor eigen provinciale 
ambities. 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Wordt uit de bestaande begroting gedekt. Het betreft een bedrag van € 25.000,-- ten laste van het 
budget RO Ontwerp en Proces 2016. 

Monitoring en evaluatie 
De cieL zal vanaf 2016 jaarlijks aan GS en PS rapporteren. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
1. Verantwoording Commissie Leefomgeving (cieL) 2014-2015 
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Ter inzage in kamer C0.39 
Geen. 
 
 
 
Assen, 14 oktober 2015 
Kenmerk: 42/3.14/2015004434 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
wa/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit   702-1 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 oktober 2015, kenmerk 
42/3.14/2015004434; 
 
gelet op de rapportage van de commissie Leefomgeving 2014-2015 en de beraadslaging in de verga-
deringen van de Statencommissie Omgevingsbeleid en PS ; 
 
 
BESLUITEN:   
 

1. om de verantwoording van de commissie Leefomgeving van januari 2014 tot en met september 

2015 te accepteren; 

2. om de aanbevelingen uit hoofdstuk 7 van bijgevoegde verantwoording voor de huidige en 

toekomstige werkwijze van de cieL te onderschrijven; 

3. om de commissie Leefomgeving (cieL) voort te zetten. 
 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll.  



Rapportage 
Commissie Leefomgeving (cieL) 

Periode 2014-2015 
 

 
 

 

 



1.  Aanleiding Rapportage 

Begin 2014 is vanuit de provincie Drenthe de commissie Leefomgeving (cieL) ontstaan uit de 

toenmalige Adviescommissie fysieke leefomgeving (commissie Aflo). De ambitie, die daarbij gesteld 

werd, is de cieL naast haar adviesfunctie, tevens meer een ‘bron van inspiratie’ te laten zijn voor 

complexe ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen. Nu de cieL ruim anderhalf jaar (bijna 2 jaar) actief 

is, is het tijd voor een terugblik. In onderhavige rapportage wordt enerzijds verantwoording afgelegd 

over de werkzaamheden en resultaten van deze provinciale commissie en anderzijds wordt inzicht 

gegeven in de werking en verdere ambitie van de cieL.  

2. Inleiding 

Op de Dag van de Ruimte op 15 juni jl. in het provinciehuis te Assen heeft de provincie Drenthe met 

de presentatie van Prof. G. Teisman (Erasmusuniversiteit Rotterdam) duidelijk gemaakt de kanteling 

van beleids- en bestuursprocessen serieus te nemen en daarmee in de ambtelijke organisatie aan de 

slag te willen gaan (proceskunst). Burgerparticipatie, initiatieven van ondernemerscollectieven, 

coörperaties, etc. zijn zeer actueel, en de provincie Drenthe wil daarop anticiperen. De ideale 

ambtenaar hierbij is degene die - de provinciale ambitie en kaders kennende - regelmatig in de 

samenleving staat, de praktijk kent, een relevant netwerk heeft binnen en buiten de provincie 

Drenthe en integraal werkt. Voor het slagen van een project is daarbij niet slechts het projectresultaat 

van belang, maar juist ook het proces. Hoe neem je vanaf het begin de behoeften en cultuur vanuit 

de samenleving mee en zorg je ervoor dat de hoge ambitie van de provincie op verschillende thema's 

wordt behaald?  

 

  
 

3. Van Aflo naar cieL 

Onze commissie Leefomgeving (cieL) – sinds januari 2014 ingesteld door Provinciale Staten Drenthe - 

blijkt een enorme verbetering t.o.v. de vorige commissie Adviescommissie fysieke leefomgeving 

(Aflo), die voornamelijk (achteraf) toetsend opereerde. Adviseren aan de voorkant van het proces 

door de cieL wordt door de meeste betrokkenen als zeer positief ervaren. Een sterk uitgangspunt van 

de provincie Drenthe bij de oprichting van de cieL is geweest om de voorwaarde te stellen dat de cieL 

niet wordt opgebouwd middels directe vertegenwoordiging, maar juist dient te bestaan uit 

onafhankelijke, inspirerende en vernieuwende denkers. Met deze insteek loopt Drenthe in de pas en 

vaak zelfs voorop ten opzichte van andere provincies. 

 

Een kijkje bij de andere provincies levert het volgende beeld op: 

• Noord-Holland: Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)  

• Zuid-Holland: Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)  



• Noord-Brabant: Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant (POC)  

• Gelderland: Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Gelderland (PRO)  

• Limburg: Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL)  

• Overijssel: Strategische Adviescommissie voor het Fysieke Domein (STRAC)  

 

De cieL Drenthe heeft de meeste gelijkenis met de leefomgevingscommissies in de provincies Utrecht 

en Zuid Holland. Deze hebben voorwaarden van onafhankelijkheid en deskundigheid op kerntaken 

van de provincie gesteld. Vele andere provincies werken met directe vertegenwoordiging (d.w.z. 

vertegenwoordiging in de commissie uit waterschappen, milieuorganisaties, provinciale 

landschappen, ondernemersverenigingen, etc.), waardoor individuele commissieleden teveel de 

nadruk zouden kunnen leggen op hun vertegenwoordigde achtergrond. Dit blijkt geen onafhankelijke 

adviezen op te leveren en onvoldoende vernieuwend te zijn. Drenthe is met haar cieL wel op koers en 

loopt voorop in de inspirerende denktankfunctie die de cieL voor GS en PS kan hebben. Dit doordat 

de cieL niet werkt met directe vertegenwoordiging, maar is opgebouwd uit een mix van professionals 

met een diversiteit in deskundigheid en vaardigheden, waarbij de commissie als onafhankelijk team 

een (proces)advies geeft. 

 

4. Samenstelling en werkwijze cieL 

De cieL bestaat inclusief de voorzitter uit 6 leden en heeft nog 1 vacature. De leden zijn onafhankelijk 

en zijn deskundig op een of meer werkvelden van de provincie Drenthe. Eens in de maand komen zijn 

plenair bij elkaar.  

 

De huidige samenstelling per september 2015: 

- De heer Andries van den Berg (landschapsarchitect Bugel Hajema adviseurs, lector 

Hanzehogeschool) 

- Mevrouw Liesbeth Engelsman (planoloog, beleidsontwikkelaar provincie Overijssel) 

- De heer Patrick Cnubben (chemicus, manager Energy Valley Foundation) 

- Mevrouw Willeke Sprokholt (planoloog, Dienst Regelingen)  

- De heer Martin van Wijck (stedenbouwkundige, eigenaar adviesbureau I&O) 

- Mevrouw Bianca Hoogendoorn (ondernemer, Partner Narmada Academie, voorzitter Vice 

Versa Noord) 

 

Secretaris van de cieL: De heer Rink Vegelin (provincie Drenthe) 

 

De Drentse cieL heeft zich ontwikkeld tot een inspirerende denktank, die zich tot taak heeft gesteld 

gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot processen met een ruimtelijk startpunt.  

 

De cieL vergadert plenair maandelijks op een dinsdagavond meestal op het provinciehuis te Assen. De 

vergaderingen zijn openbaar. Naast de provincie kunnen gemeenten, stakeholders en individuele 

burgers een beroep doen op de cieL. Naast de maandelijkse vergadering is de cieL vooral buiten het 

provinciehuis actief. Dit gebeurt in duo’s (minimaal 2 cieL-leden), die naar buiten gaan om met direct 

betrokkenen in één of hooguit twee sessies een procesadvies uit te brengen. 

 

De cieL denkt in de voorfase op een creatieve en inspirerende wijze mee over processen, draagt het 



procesadvies over aan de betreffende projectleider (veelal van provincie/gemeente), en stelt zich 

beschikbaar voor het volgende advies. De cieL is vanuit de provincie Drenthe ingesteld als vrije 

denktank met als doel in heel de provincie Drenthe projecten en processen efficienter te laten 

verlopen, de samenleving meer te betrekken, thema's te stapelen, om daarmee concreet te werken 

aan de kracht van Drenthe. 

 

 

 

5. Vragen ten behoeve van de rapportage 

Hoofdvraag is: Hoe heeft de cieL in de periode 2014-2015 gefunctioneerd én welke kansen zijn 

hieruit af te leiden voor de toekomst? Deze vraag is aan zoveel mogelijk in- en extern betrokkenen 

gesteld, namelijk: 

 met alle cieL-leden, met Brenda Vrieling (vml. secretaris) en Rink Vegelin (huidige secretaris); 

 met een PS-lid en GS-lid; 

 met externe relaties uit het relevante netwerk. 

 

Tevens heeft de cieL in haar vergadering van 1 september jl. op basis van de eerste resultaten van de 

individuele interviews een interne evaluatie uitgevoerd.  

 



 

 



6. Resultaten interviews 

Samengevat hebben alle interviews een uitvoerig en redelijk eenduidig beeld gegeven over het 

functioneren van de cieL in de afgelopen 1½ jaar en de toegevoegde waarde voor de provincie 

Drenthe. De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder vermeld. 

 

Van toetscommissie naar inspirerende denktank 

Het vinden van de juiste deskundigen afkomstig uit verschillende disciplines en een complete mix aan 

persoonlijke vaardigheden, ambities en verantwoordelijkheid heeft de nodige opstarttijd gekost. 

Vervolgens is de cieL - met de huidige groep van 6 commissieleden - enige tijd bezig geweest om 

vorm en structuur te geven aan een efficiente en effectieve manier van werken. Deze manier van 

werken is ook al toegepast, er zijn meerdere adviezen afgegeven, waarvan de meeste positief zijn 

overgenomen en geimplementeerd. Ambitie van de cieL is het aantal procesadviezen te verhogen om 

nog meer te bereiken voor Drenthe. 

 

Adviesvorming 

Gemeenten die de cieL om advies hebben gevraagd zijn tevreden over het procesadvies. Niveau van 

de adviezen is kwalitatief hoog. Adviezen in Emmen en Ruinen zijn overgenomen. Ook is het cieL-

advies voor de oude verwarmingsketelfabrikant Nefit in Buinen overgenomen door de gemeente 

Borger-Odoorn. Direct daarna werd het complex verkocht en weer in gebruik genomen na jaren 

leegstand (vanaf 2010). 

 

Wat in de afgelopen periode als leerpunt kan worden gezien, is dat de cieL minder lang bij een project 

betrokken zou moeten blijven. Het is belangrijk te onderkennen dat de cieL kort en bondig haar 

advies geeft en overdraagt aan de betrokken projectleider. De cieL staat als adviseur naast het project 

en de projectleider houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Bij de cieL ligt de uitdaging om in beperkte 

tijd het speelveld van actoren, kansen, bedreigingen en ambities te overzien. En daarmee de 

projectleider te inspireren, de problematiek van een andere kant te bekijken en een procesadvies te 

geven waar de projectleider zelf mee verder kan. Hiermee blijft er voor de cieL ruimte om ook voor 

andere delen in Drenthe beschikbaar te zijn.  

 

 



Flexibel blijven én toekomstgerichte agenda maken 

Sinds de oprichting heeft de cieL voornamelijk geanticipeerd op vragen van projectleiders met een 

ruimtelijke insteek van provincie en gemeenten (gevraagd procesadvies). Daarnaast maakt de cieL 

bewust tijd om trends en ontwikkelingen te volgen, om deze te kunnen meegeven aan Provinciale 

Staten (PS), de provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid, GS en andere betrokken Drentse 

actoren (ongevraagd procesadvies). Voor de toekomst blijft de doelstelling van de cieL het geven van 

gevraagd en ongevraagd advies. Dit gebeurt door een team mensen, dat verder kijkt dan de normale 

dagelijkse praktijk en nieuwe wegen inslaat. 

 

  

 

Zichtbare cieL 

In de opstartfase was de cieL nog niet erg zichtbaar. Wat de cieL laat zien, is kwalitatief goed 

ontvangen. Toch zijn er kwantitatief nog onvoldoende adviezen. Ook is onvoldoende bekend hoe de 

adviezen van de cieL hebben doorgewerkt; hierdoor is de cirkel niet sluitend. De cieL heeft dit in haar 

interne terugblik op 1 september jl. besproken en er is afgesproken dat de adviezen van de cieL: 

 

 kwalitatief van hoog niveau blijven; 

 kwantitatief omhoog zullen gaan; 

 gecommuniceerd worden middels diverse communicatiemiddelen; 

 ingaan op vragen uit de samenleving. 

 

Op welke manier aan deze afspraken vorm worden gegegeven is nog niet exact duidelijk (bv. digitaal, 

website, nieuwsbrief). Geconcludeerd kan worden dat de cieL zichtbaarheid en transparantie van 

groot belang vindt, en het tevens essentieel vindt om gegarandeerd te zijn van voldoende input 

vanuit projectleiders, bestuur en samenleving.  

 



7.  Aanbevelingen voor de toekomst 

 

In de interviews is uitvoerig stilgestaan bij kansen voor de toekomst en verbetermogelijkheden.  

De belangrijkste conclusies staan hieronder vermeld. 

 

1. Gelieerd aan provincie Drenthe, maar als vrij instrument inzetbaar 

De commissie Leefomgeving (cieL) hoort – ook al staat het enigzins los als vrije en inspirerende 

denktank - bij provincie Drenthe. Hier kunnen we het beste helder over zijn. In de zichtbaarheid 

laten zien dat de cieL een commissie/instrument van de provincie is. Dat betekent o.a. geen 

aparte website voor de cieL. Als provincie Drenthe moeten we profiteren van de cieL. Als bestuur 

en organisatie de cieL als procesinstrument benutten en gebruiken in het belang van de 

samenleving. De cieL heeft een positief effect op het vaak ambtelijke imago van een provincie, 

namelijk in die zin dat de cieL (als herkenbare provinciale commissie) andere processen met de 

samenleving in gang zet en dat dit een positief effect op het imago van de provincie Drenthe 

heeft. De cieL in combinatie met de provincie Drenthe moet zichtbaar zijn. Qua werkstructuur is 

het tevens van belang dat de cieL zich focust op het geven van gevraagd en ongevraagd 

procesadvies, op het inspireren van actoren in het belang van de Drentse provinciale ambities. 

Qua structuur zit dat niet zozeer in vergaderen en verslaglegging, maar meer in het gebruik van 

snelle (digitale) media. Hiermee kan een individueel cieL-lid initiatieven en inspiratie uit de 

samenleving opdoen, delen en uitwerken. Om tijdsefficient te werken is het essentieel dat de cieL 

voldoende door de provinciale organisatie gefaciliteerd wordt.  

 

2. Brede samenstelling 

De cieL dient – ook voor de toekomst - zo breed mogelijk te zijn samengesteld qua inhoudelijke 

achtergrond, expertise en thematiek; maar ook qua persoonlijkheid en vaardigheden. Een cieL 

met ondernemers en andere professionals spreekt de samenleving meer aan dan een puur 

provinciale club met ambtenaren (hoe professioneel die ook kunnen zijn), en daarmee krijg je 

meer geregeld en wordt er beter geluisterd en aangenomen.  

 

3. Vraaggestuurd en inspirerend 

De cieL gaat niet zelf aan de slag, maar reageert actief op vragen. Haar huidige werkwijze om 

input binnen te halen is het maandelijkse inloopspreekuur op dinsdagmiddag (voorafgaand aan 

de vergadering van de cieL). De cieL heeft als doel het faciliteren van vragen uit de samenleving 

en daarom dient het aanbeveling om de mogelijkheden om input te verkrijgen uit te breiden. Een 

mogelijkheid daarvoor zou kunnen zijn dat de ambtelijke organisatie op basis van de provinciale 

begroting een lange termijnagenda maakt, en dat deze wordt gedeeld met de cieL. Zo ontstaat er 

een lange termijnagenda, waarin de proceskunst van de cieL én trends/ontwikkelingen vanuit de 

toekomst/maatschappij geïntegreerd zijn. Hierdoor wordt het effect van de cieL direct in de 

provinciale organisatie toegepast. De cieL kan een goede bijdrage leveren aan het toepassen van 

proceskunst (vraaggestuurd, integraal werken) binnen de provincie Drenthe. 

 



4. Lichte – doch duidelijke - aansturing cieL vanuit de provincie 

Provincie moet de cieL niet teveel aansturen. Functie van cieL heeft het in zich dat provincie erop 

moet kunnen vertrouwen dat het functioneert. Vrijheid vereist immers verantwoordelijkheid. 

Toch moeten de kaders (financieel, resultaat) vanuit de provincie Drenthe aan de cieL helder zijn, 

en cieL moet daar ook op aanspreekbaar zijn.  

 

5. Ambtelijke provinciale organisatie faciliteert 

Vrijheid laten voor de cieL, maar provincie moet wel managen op hoofdlijnen dat de cieL 

rendement levert en professioneel opereert. De provincie stuurt op eigen verantwoordelijkheid 

van de professionele cieL (provincie als goede procesbegeleider). Voor een efficiënt gebruik van 

de (maandelijkse) vergadertijd is het van belang dat secretaris en voorzitter van de cieL 

regelmatig contact met elkaar hebben, en beiden vanuit hun rol een goede voorbereiding van de 

vergadering neerzetten. Aanvullend is het aan te bevelen dat de provincie de voor de cieL 

benodigde materialen (communicatie- en PR-materiaal) faciliteert. De provincie draagt er zorg 

voor dat de cieL kan functioneren. De cieL moet ook op de provincie kunnen steunen 

(wederzijdse afhankelijkheid).  

 

6. Ingaan op de grote vraag naar cieL-adviezen 

Alle geïnterviewden geven aan dat de cieL een hoge toegevoegde waarde heeft of nog meer kan 

hebben, met name door hun vrije denktankfunctie. PS, GS, ambtenaren hebben allen behoefte 

aan processen en adviezen om de besluitvorming in de veranderende maatschappij met al haar 

uitdagingen (klimaatverandering, digitalisering, terugtrekkende overheid, deregulering, 

leegstand, krimp, energietransitie, cradle to cradle, circulaire economie) te ondersteunen.  

 

7. Ingaan op de wens geïnspireerd te worden door cieL (ongevraagd advies) 

GS,  gemeenten, provinciale statencommisie Omgevingsbeleid, geinterviewde provinciale 

ambtenaren hebben naast de gewenste adviesmogelijkheden op het gebied van processen ook 

aangegeven dat zij zeer de behoefte hebben om regelmatig geïnspireerd te worden door 

professionals met oog op tendensen en ontwikkelingen, die zij in hun eigen werk graag mee 

zouden willen nemen (bv. door het geven van presentaties door de cieL aan PS, aan de 

statencommissie Omgevingsbeleid, aan gemeenten en provincie). 

 

8. Gebruik de cieL 

De cieL kan meer roepen dan ons bestuur. In haar vrije denktankfunctie kan de cieL meer roepen 

en ook meer uitlokken in de samenleving. Gebruik die kans. 

 



Rapportage 
Commissie Leefomgeving (cieL) 

Periode 2014-2015 
 

 
 

 

 



1.  Aanleiding Rapportage 

Begin 2014 is vanuit de provincie Drenthe de commissie Leefomgeving (cieL) ontstaan uit de 

toenmalige Adviescommissie fysieke leefomgeving (commissie Aflo). De ambitie, die daarbij gesteld 

werd, is de cieL naast haar adviesfunctie, tevens meer een ‘bron van inspiratie’ te laten zijn voor 

complexe ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen. Nu de cieL ruim anderhalf jaar (bijna 2 jaar) actief 

is, is het tijd voor een terugblik. In onderhavige rapportage wordt enerzijds verantwoording afgelegd 

over de werkzaamheden en resultaten van deze provinciale commissie en anderzijds wordt inzicht 

gegeven in de werking en verdere ambitie van de cieL.  

2. Inleiding 

Op de Dag van de Ruimte op 15 juni jl. in het provinciehuis te Assen heeft de provincie Drenthe met 

de presentatie van Prof. G. Teisman (Erasmusuniversiteit Rotterdam) duidelijk gemaakt de kanteling 

van beleids- en bestuursprocessen serieus te nemen en daarmee in de ambtelijke organisatie aan de 

slag te willen gaan (proceskunst). Burgerparticipatie, initiatieven van ondernemerscollectieven, 

coörperaties, etc. zijn zeer actueel, en de provincie Drenthe wil daarop anticiperen. De ideale 

ambtenaar hierbij is degene die - de provinciale ambitie en kaders kennende - regelmatig in de 

samenleving staat, de praktijk kent, een relevant netwerk heeft binnen en buiten de provincie 

Drenthe en integraal werkt. Voor het slagen van een project is daarbij niet slechts het projectresultaat 

van belang, maar juist ook het proces. Hoe neem je vanaf het begin de behoeften en cultuur vanuit 

de samenleving mee en zorg je ervoor dat de hoge ambitie van de provincie op verschillende thema's 

wordt behaald?  

 

  
 

3. Van Aflo naar cieL 

Onze commissie Leefomgeving (cieL) – sinds januari 2014 ingesteld door Provinciale Staten Drenthe - 

blijkt een enorme verbetering t.o.v. de vorige commissie Adviescommissie fysieke leefomgeving 

(Aflo), die voornamelijk (achteraf) toetsend opereerde. Adviseren aan de voorkant van het proces 

door de cieL wordt door de meeste betrokkenen als zeer positief ervaren. Een sterk uitgangspunt van 

de provincie Drenthe bij de oprichting van de cieL is geweest om de voorwaarde te stellen dat de cieL 

niet wordt opgebouwd middels directe vertegenwoordiging, maar juist dient te bestaan uit 

onafhankelijke, inspirerende en vernieuwende denkers. Met deze insteek loopt Drenthe in de pas en 

vaak zelfs voorop ten opzichte van andere provincies. 

 

Een kijkje bij de andere provincies levert het volgende beeld op: 

• Noord-Holland: Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)  

• Zuid-Holland: Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)  



• Noord-Brabant: Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant (POC)  

• Gelderland: Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid Gelderland (PRO)  

• Limburg: Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL)  

• Overijssel: Strategische Adviescommissie voor het Fysieke Domein (STRAC)  

 

De cieL Drenthe heeft de meeste gelijkenis met de leefomgevingscommissies in de provincies Utrecht 

en Zuid Holland. Deze hebben voorwaarden van onafhankelijkheid en deskundigheid op kerntaken 

van de provincie gesteld. Vele andere provincies werken met directe vertegenwoordiging (d.w.z. 

vertegenwoordiging in de commissie uit waterschappen, milieuorganisaties, provinciale 

landschappen, ondernemersverenigingen, etc.), waardoor individuele commissieleden teveel de 

nadruk zouden kunnen leggen op hun vertegenwoordigde achtergrond. Dit blijkt geen onafhankelijke 

adviezen op te leveren en onvoldoende vernieuwend te zijn. Drenthe is met haar cieL wel op koers en 

loopt voorop in de inspirerende denktankfunctie die de cieL voor GS en PS kan hebben. Dit doordat 

de cieL niet werkt met directe vertegenwoordiging, maar is opgebouwd uit een mix van professionals 

met een diversiteit in deskundigheid en vaardigheden, waarbij de commissie als onafhankelijk team 

een (proces)advies geeft. 

 

4. Samenstelling en werkwijze cieL 

De cieL bestaat inclusief de voorzitter uit 6 leden en heeft nog 1 vacature. De leden zijn onafhankelijk 

en zijn deskundig op een of meer werkvelden van de provincie Drenthe. Eens in de maand komen zijn 

plenair bij elkaar.  

 

De huidige samenstelling per september 2015: 

- De heer Andries van den Berg (landschapsarchitect Bugel Hajema adviseurs, lector 

Hanzehogeschool) 

- Mevrouw Liesbeth Engelsman (planoloog, beleidsontwikkelaar provincie Overijssel) 

- De heer Patrick Cnubben (chemicus, manager Energy Valley Foundation) 

- Mevrouw Willeke Sprokholt (planoloog, Dienst Regelingen)  

- De heer Martin van Wijck (stedenbouwkundige, eigenaar adviesbureau I&O) 

- Mevrouw Bianca Hoogendoorn (ondernemer, Partner Narmada Academie, voorzitter Vice 

Versa Noord) 

 

Secretaris van de cieL: De heer Rink Vegelin (provincie Drenthe) 

 

De Drentse cieL heeft zich ontwikkeld tot een inspirerende denktank, die zich tot taak heeft gesteld 

gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot processen met een ruimtelijk startpunt.  

 

De cieL vergadert plenair maandelijks op een dinsdagavond meestal op het provinciehuis te Assen. De 

vergaderingen zijn openbaar. Naast de provincie kunnen gemeenten, stakeholders en individuele 

burgers een beroep doen op de cieL. Naast de maandelijkse vergadering is de cieL vooral buiten het 

provinciehuis actief. Dit gebeurt in duo’s (minimaal 2 cieL-leden), die naar buiten gaan om met direct 

betrokkenen in één of hooguit twee sessies een procesadvies uit te brengen. 

 

De cieL denkt in de voorfase op een creatieve en inspirerende wijze mee over processen, draagt het 



procesadvies over aan de betreffende projectleider (veelal van provincie/gemeente), en stelt zich 

beschikbaar voor het volgende advies. De cieL is vanuit de provincie Drenthe ingesteld als vrije 

denktank met als doel in heel de provincie Drenthe projecten en processen efficienter te laten 

verlopen, de samenleving meer te betrekken, thema's te stapelen, om daarmee concreet te werken 

aan de kracht van Drenthe. 

 

 

 

5. Vragen ten behoeve van de rapportage 

Hoofdvraag is: Hoe heeft de cieL in de periode 2014-2015 gefunctioneerd én welke kansen zijn 

hieruit af te leiden voor de toekomst? Deze vraag is aan zoveel mogelijk in- en extern betrokkenen 

gesteld, namelijk: 

 met alle cieL-leden, met Brenda Vrieling (vml. secretaris) en Rink Vegelin (huidige secretaris); 

 met een PS-lid en GS-lid; 

 met externe relaties uit het relevante netwerk. 

 

Tevens heeft de cieL in haar vergadering van 1 september jl. op basis van de eerste resultaten van de 

individuele interviews een interne evaluatie uitgevoerd.  

 



 

 



6. Resultaten interviews 

Samengevat hebben alle interviews een uitvoerig en redelijk eenduidig beeld gegeven over het 

functioneren van de cieL in de afgelopen 1½ jaar en de toegevoegde waarde voor de provincie 

Drenthe. De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder vermeld. 

 

Van toetscommissie naar inspirerende denktank 

Het vinden van de juiste deskundigen afkomstig uit verschillende disciplines en een complete mix aan 

persoonlijke vaardigheden, ambities en verantwoordelijkheid heeft de nodige opstarttijd gekost. 

Vervolgens is de cieL - met de huidige groep van 6 commissieleden - enige tijd bezig geweest om 

vorm en structuur te geven aan een efficiente en effectieve manier van werken. Deze manier van 

werken is ook al toegepast, er zijn meerdere adviezen afgegeven, waarvan de meeste positief zijn 

overgenomen en geimplementeerd. Ambitie van de cieL is het aantal procesadviezen te verhogen om 

nog meer te bereiken voor Drenthe. 

 

Adviesvorming 

Gemeenten die de cieL om advies hebben gevraagd zijn tevreden over het procesadvies. Niveau van 

de adviezen is kwalitatief hoog. Adviezen in Emmen en Ruinen zijn overgenomen. Ook is het cieL-

advies voor de oude verwarmingsketelfabrikant Nefit in Buinen overgenomen door de gemeente 

Borger-Odoorn. Direct daarna werd het complex verkocht en weer in gebruik genomen na jaren 

leegstand (vanaf 2010). 

 

Wat in de afgelopen periode als leerpunt kan worden gezien, is dat de cieL minder lang bij een project 

betrokken zou moeten blijven. Het is belangrijk te onderkennen dat de cieL kort en bondig haar 

advies geeft en overdraagt aan de betrokken projectleider. De cieL staat als adviseur naast het project 

en de projectleider houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Bij de cieL ligt de uitdaging om in beperkte 

tijd het speelveld van actoren, kansen, bedreigingen en ambities te overzien. En daarmee de 

projectleider te inspireren, de problematiek van een andere kant te bekijken en een procesadvies te 

geven waar de projectleider zelf mee verder kan. Hiermee blijft er voor de cieL ruimte om ook voor 

andere delen in Drenthe beschikbaar te zijn.  

 

 



Flexibel blijven én toekomstgerichte agenda maken 

Sinds de oprichting heeft de cieL voornamelijk geanticipeerd op vragen van projectleiders met een 

ruimtelijke insteek van provincie en gemeenten (gevraagd procesadvies). Daarnaast maakt de cieL 

bewust tijd om trends en ontwikkelingen te volgen, om deze te kunnen meegeven aan Provinciale 

Staten (PS), de provinciale Statencommissie Omgevingsbeleid, GS en andere betrokken Drentse 

actoren (ongevraagd procesadvies). Voor de toekomst blijft de doelstelling van de cieL het geven van 

gevraagd en ongevraagd advies. Dit gebeurt door een team mensen, dat verder kijkt dan de normale 

dagelijkse praktijk en nieuwe wegen inslaat. 

 

  

 

Zichtbare cieL 

In de opstartfase was de cieL nog niet erg zichtbaar. Wat de cieL laat zien, is kwalitatief goed 

ontvangen. Toch zijn er kwantitatief nog onvoldoende adviezen. Ook is onvoldoende bekend hoe de 

adviezen van de cieL hebben doorgewerkt; hierdoor is de cirkel niet sluitend. De cieL heeft dit in haar 

interne terugblik op 1 september jl. besproken en er is afgesproken dat de adviezen van de cieL: 

 

 kwalitatief van hoog niveau blijven; 

 kwantitatief omhoog zullen gaan; 

 gecommuniceerd worden middels diverse communicatiemiddelen; 

 ingaan op vragen uit de samenleving. 

 

Op welke manier aan deze afspraken vorm worden gegegeven is nog niet exact duidelijk (bv. digitaal, 

website, nieuwsbrief). Geconcludeerd kan worden dat de cieL zichtbaarheid en transparantie van 

groot belang vindt, en het tevens essentieel vindt om gegarandeerd te zijn van voldoende input 

vanuit projectleiders, bestuur en samenleving.  

 



7.  Aanbevelingen voor de toekomst 

 

In de interviews is uitvoerig stilgestaan bij kansen voor de toekomst en verbetermogelijkheden.  

De belangrijkste conclusies staan hieronder vermeld. 

 

1. Gelieerd aan provincie Drenthe, maar als vrij instrument inzetbaar 

De commissie Leefomgeving (cieL) hoort – ook al staat het enigzins los als vrije en inspirerende 

denktank - bij provincie Drenthe. Hier kunnen we het beste helder over zijn. In de zichtbaarheid 

laten zien dat de cieL een commissie/instrument van de provincie is. Dat betekent o.a. geen 

aparte website voor de cieL. Als provincie Drenthe moeten we profiteren van de cieL. Als bestuur 

en organisatie de cieL als procesinstrument benutten en gebruiken in het belang van de 

samenleving. De cieL heeft een positief effect op het vaak ambtelijke imago van een provincie, 

namelijk in die zin dat de cieL (als herkenbare provinciale commissie) andere processen met de 

samenleving in gang zet en dat dit een positief effect op het imago van de provincie Drenthe 

heeft. De cieL in combinatie met de provincie Drenthe moet zichtbaar zijn. Qua werkstructuur is 

het tevens van belang dat de cieL zich focust op het geven van gevraagd en ongevraagd 

procesadvies, op het inspireren van actoren in het belang van de Drentse provinciale ambities. 

Qua structuur zit dat niet zozeer in vergaderen en verslaglegging, maar meer in het gebruik van 

snelle (digitale) media. Hiermee kan een individueel cieL-lid initiatieven en inspiratie uit de 

samenleving opdoen, delen en uitwerken. Om tijdsefficient te werken is het essentieel dat de cieL 

voldoende door de provinciale organisatie gefaciliteerd wordt.  

 

2. Brede samenstelling 

De cieL dient – ook voor de toekomst - zo breed mogelijk te zijn samengesteld qua inhoudelijke 

achtergrond, expertise en thematiek; maar ook qua persoonlijkheid en vaardigheden. Een cieL 

met ondernemers en andere professionals spreekt de samenleving meer aan dan een puur 

provinciale club met ambtenaren (hoe professioneel die ook kunnen zijn), en daarmee krijg je 

meer geregeld en wordt er beter geluisterd en aangenomen.  

 

3. Vraaggestuurd en inspirerend 

De cieL gaat niet zelf aan de slag, maar reageert actief op vragen. Haar huidige werkwijze om 

input binnen te halen is het maandelijkse inloopspreekuur op dinsdagmiddag (voorafgaand aan 

de vergadering van de cieL). De cieL heeft als doel het faciliteren van vragen uit de samenleving 

en daarom dient het aanbeveling om de mogelijkheden om input te verkrijgen uit te breiden. Een 

mogelijkheid daarvoor zou kunnen zijn dat de ambtelijke organisatie op basis van de provinciale 

begroting een lange termijnagenda maakt, en dat deze wordt gedeeld met de cieL. Zo ontstaat er 

een lange termijnagenda, waarin de proceskunst van de cieL én trends/ontwikkelingen vanuit de 

toekomst/maatschappij geïntegreerd zijn. Hierdoor wordt het effect van de cieL direct in de 

provinciale organisatie toegepast. De cieL kan een goede bijdrage leveren aan het toepassen van 

proceskunst (vraaggestuurd, integraal werken) binnen de provincie Drenthe. 

 



4. Lichte – doch duidelijke - aansturing cieL vanuit de provincie 

Provincie moet de cieL niet teveel aansturen. Functie van cieL heeft het in zich dat provincie erop 

moet kunnen vertrouwen dat het functioneert. Vrijheid vereist immers verantwoordelijkheid. 

Toch moeten de kaders (financieel, resultaat) vanuit de provincie Drenthe aan de cieL helder zijn, 

en cieL moet daar ook op aanspreekbaar zijn.  

 

5. Ambtelijke provinciale organisatie faciliteert 

Vrijheid laten voor de cieL, maar provincie moet wel managen op hoofdlijnen dat de cieL 

rendement levert en professioneel opereert. De provincie stuurt op eigen verantwoordelijkheid 

van de professionele cieL (provincie als goede procesbegeleider). Voor een efficiënt gebruik van 

de (maandelijkse) vergadertijd is het van belang dat secretaris en voorzitter van de cieL 

regelmatig contact met elkaar hebben, en beiden vanuit hun rol een goede voorbereiding van de 

vergadering neerzetten. Aanvullend is het aan te bevelen dat de provincie de voor de cieL 

benodigde materialen (communicatie- en PR-materiaal) faciliteert. De provincie draagt er zorg 

voor dat de cieL kan functioneren. De cieL moet ook op de provincie kunnen steunen 

(wederzijdse afhankelijkheid).  

 

6. Ingaan op de grote vraag naar cieL-adviezen 

Alle geïnterviewden geven aan dat de cieL een hoge toegevoegde waarde heeft of nog meer kan 

hebben, met name door hun vrije denktankfunctie. PS, GS, ambtenaren hebben allen behoefte 

aan processen en adviezen om de besluitvorming in de veranderende maatschappij met al haar 

uitdagingen (klimaatverandering, digitalisering, terugtrekkende overheid, deregulering, 

leegstand, krimp, energietransitie, cradle to cradle, circulaire economie) te ondersteunen.  

 

7. Ingaan op de wens geïnspireerd te worden door cieL (ongevraagd advies) 

GS,  gemeenten, provinciale statencommisie Omgevingsbeleid, geinterviewde provinciale 

ambtenaren hebben naast de gewenste adviesmogelijkheden op het gebied van processen ook 

aangegeven dat zij zeer de behoefte hebben om regelmatig geïnspireerd te worden door 

professionals met oog op tendensen en ontwikkelingen, die zij in hun eigen werk graag mee 

zouden willen nemen (bv. door het geven van presentaties door de cieL aan PS, aan de 

statencommissie Omgevingsbeleid, aan gemeenten en provincie). 

 

8. Gebruik de cieL 

De cieL kan meer roepen dan ons bestuur. In haar vrije denktankfunctie kan de cieL meer roepen 

en ook meer uitlokken in de samenleving. Gebruik die kans. 

 


