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lnleiding

Op 10 oktober 2012 hebben uw Staten ingestemd met het voorstel om de Adviescommissie voor de

Fysieke Leefomgeving (AFLO) te moderniseren en om te vormen naar een onafhankelijk advies-

orgaan dat zich richt op strategische advisering voor een duurzame ruimtelijke ordening (statenstuk

2012-541).

Waar de AFLO voorheen een adviserende rol had als het beleid veelal al was gevormd, zal de nieuwe
commissie vooral aan de voorkant van het proces ideeën uit de Drentse samenleving voorleggen aan

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe. De nieuwe AFLO zal haar adviezen en be-

leidsimpulsen op een slimme en creatieve manier ontwikkelen, bijvoorbeeld door het organiseren van

workshops en symposia. Er is gekozen voor een vorm waarin vijf leden en een voorzitter elk een net-

werk en een kennisdomein meebrengen. Deze netwerken bestaande uit inwoners en ondernemers uit
de provincie, (noordelijke) kennisinstellingen en overheden zullen ten behoeve van de adviezen wor-
den benut. De commissie wordt vooralsnog ingesteld voor een periode van twee jaar.

Op grond van de Provinciale Omgevingsverordening dienen de leden van de AFLO door uw Staten te
worden benoemd.

Advies

1. De voorzitter en leden van de AFLO voor een periode van vooralsnog twee jaar benoemen

Voorzitter
- De heer Andries van den Berg, directeur en landschapsarchitect Bugelhajema, lector

Kenniscentru m Noorderru i mte Hanzehogeschool

Leden
- Mevrouw Liesbeth Engelsman, planoloog, beleidsontwikkelaar Stedelijke Omgeving &

Demografie Provincie Overijssel en freelance consultant
- De heer Patrick Cnubben, chemicus, manager Energy Valley Foundation
- De heer Dennis Moet, specialist duurzaamheid, eigenaar GIDZ werkplaats voor publieke

ruimte, water, groen & duurzaamheid en docent HogeschoolWindesheim Flevoland

- Mevrouw Willeke Sprokholt, planoloog, werkzaam bij Dienst Regelingen, Ministerie EZ,

natuurgids
- De heer Martin van Wijck, stedenbouwkundige, eigenaar ruimtelijk-sociaalcultureel

adviesbureau l&O

2. Het Reglement op de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving Drenthe intrekken

Beoogd effect

Wezenlijke en onafhankelijke adviezen gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe,
gericht op onderwerpen als energie, demografie, economie en leefbaarheid.
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Argumenten

1.1. De voorzitter en de leden verschillen in kennis en ervaring en brengen elk hun eigen netwerk
mee. Daarnaast zijn de karakters, denkwijzen en invalshoeken van deze zes mensen comple-
mentair aan elkaar. De verwachting is dat deze commissie daarmee veel energie en creativiteit
zal genereren.

ln de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland is men positief over het op een dergelijke
wijze inzetten van een adviescommissie.

2.1. De samenstelling en de werkw'rjze van de nieuwe AFLO strookt niet langer met de omschrijving
opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening en het Reglement op de Adviescommrssre

voor de Fysieke Leefomgeving Drenthe. Voorgesteld wordt om het reglement in te trekken. De

benodigde wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening wordt meegenomen bij de her-
ziening die in de loop van 2014 ter besluitvorming aan uw Sfafen zal worden voorgelegd.

Uitvoering

Tijdsplanning
De leden van de AFLO worden benoemd voor een periode van twee jaar

Financiën
Bijdragen van derden
Lasten voor de provincie

Dekking

Programmanummer: 5 (ruimtelijke kwaliteit)
Programmanummer: 6 (waterhuishouding)

2014

€ 25.000.--

2014
€ 15.000,--

€ 10.000,--

2015

€ 25.000,--

2015
€ 15.000,--

€ 10.000,--

Begroting

Programmanummer 5, Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ordening

ln de eerste Bestuursrapportage van 2014 zal deze budgettair neutrale wijziging worden ven¡verkt.

Europese context
Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie
ln de zomer van 2014 zal het functioneren van de AFLO worden geëvalueerd

Extern betrokkenen
De AFLO zal haar netwerk, bestaande uit inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en ondenruijs-

instellingen benutten voor haar adviezen.

Gommunicatie
De keuze om met een gemoderniseerde vorm van de AFLO verder te gaan en de benoeming van de

voorzitter en de leden zal via de pers worden gecommuniceerd.
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Niet van toepassing

Assen,3l oktober2013
Kenm erk: 441 3.7 1201 3007875

J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris
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Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 oktober 2013, kenmerk
4413.712013007875;

BESLUITEN

tot het benoemen van de voorzitter en leden van de Adviescommissie voor de Fysieke Leefom-
geving voor een periode van vooralsnog twee jaar.

Voorzitter
- De heer Andries van den Berg, directeur en landschapsarchitect Bugelhajema, lector

Kenniscentru m Noorderru i mte Hanzehogeschool

Leden
- Mevrouw Liesbeth Engelsman, planoloog, beleidsontwikkelaar Stedelijke Omgeving &

Demografie Provincie Overijssel en freelance consultant
- De heer Patrick Cnubben, chemicus, manager Energy Valley Foundation
- De heer Dennis Moet, specialist duurzaamheid, eigenaar GIDZ werkplaats voor publieke

ruimte, water, groen & duurzaamheid en docent Hogeschool Windesheim Flevoland
- Mevrouw Willeke Sprokholt, planoloog, werkzaam bij Dienst Regelingen, Ministerie EZ,

natuurgids
- De heer Martin van Wijck, stedenbouwkundige, eigenaar ruimtelijk-sociaalcultureel

adviesbureau l&O

il tot het intrekken van het Reglement op de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving
Drenthe.

Assen, 18 december2Ol3

Provinciale Staten voornoemd,

wa/coll

, griffier voorzitter


