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In deze Nieuwsbrief:  

• Jonge onderzoekers roepen provincie Utrecht op om vaart te maken met de 

Energietransitie 

• Gastlezing Effectief sturen met Multi-level Governance op woensdag 8 mei 

2019 

• Onverwachte mogelijkheden voor slimme en duurzame mobiliteit (column) 

• Terugblik op PCL sessie Een Boost aan Omgevingskwaliteit op de Dag van 
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de Ruimtelijke Kwaliteit 2019 

 

 
 

 

 

Jonge onderzoekers roepen provincie Utrecht op om vaart te maken met de 

Energietransitie  

 

 

  

 

 

De jonge onderzoekers van de PCL roepen de provincie Utrecht op om te werken 

aan de integrale aanpak van de energieopgave en om veel sterker in te zetten op 

energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Daarnaast adviseren zij de 

provincie om burgers meer te betrekken bij de Energieopgave en burgerinitiatieven 

te ondersteunen. Bekijk de vier video’s. 

 

Adviesfilm Energiebesparing 2019  

Adviesfilm Opwekken duurzame energie 2019   

Adviesfilm Energieopgave en burgerinitiatieven 2019  

Adviesfilm Samenhangende aanpak energieopgave 2019  

 

 

 

  

 

Effectief sturen met Multi-level Governance: uitdagingen voor de provincie 

PCL gastlezing Prof. Martijn van der Steen op woensdag 8 mei 2019  
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Martijn van der Steen  

 

 

 

Om resultaat te boeken bij het werken aan grote maatschappelijke opgaven zoals 

de energietransitie of de woningbouwopgave, is een goede samenwerking tussen 

de verschillende overheidslagen en maatschappelijke partners noodzakelijk. 

Hoogleraar Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft samen 

met anderen een essay geschreven over de uitdagingen die zich daarbij voordoen 

met als titel “Effectief sturen met Multi-level Governance” (NSOB 2018). Op 

verzoek van de PCL houdt hij op 8 mei 2019 een gastlezing op het Provinciehuis 

Utrecht. De bijeenkomst duurt, inclusief discussie, van 12.00 tot 13.30 uur. Je bent 

van harte welkom om deze lezing bij te wonen en mee te doen met de discussie. 

Graag aanmelden via bijgaande link.  

 

 

 

 

 

Onverwachte mogelijkheden voor slimme en duurzame mobiliteit (column)  
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In de column Onverwachte mogelijkheden voor slimme en duurzame mobiliteit laat 

PCL-lid Hugo van der Steenhoven zijn gedachten gaan over mogelijkheden om de 

files te verminderen. Hij concludeert dat één van de oplossingen voor het grijpen 

ligt.   

 

 

 

 

 

Terugblik op PCL sessie Een Boost aan Omgevingskwaliteit op de Dag van 

de Ruimtelijke Kwaliteit 2019 

De PCL hield op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit (14 februari 2019) een sessie 

over Omgevingskwaliteit in energielandschappen. PCL-leden Rudi van Etteger en 

Bas van de Griendt hielden een presentatie over de Energieopgave voor de 

provincie Utrecht en de ruimtelijke consequenties. Daarna stonden zij stil bij 

voorbeelden van grote transities uit het verleden waar wij bij de energietransitie 

van kunnen leren, zoals de Kustverdediging Deltaplan en Ruimte voor de Rivier. In 

kleine groepjes werd bevlogen gediscussieerd over de aspecten functionaliteit, 

duurzaamheid en schoonheid.    
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Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

E: pcl@provincie-utrecht.nl 

T: 030 258 2449 

www.provincie-utrecht.nl/pcl 

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief 

via pcl@provincie-utrecht.nl.  

 

Foto's 

Fietsbrug nieuwbouw-

wijk, Windmolens 

Nieuwegein, fietsers 

Utrecht en luchtfoto van 

de Vecht uit Beeldbank 

provincie Utrecht  

 

  

 

 

  

 

 

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 

verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 

 

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 

overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde 

persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u 

om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.  


