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Geachte leden van GS en PS,
Verzoek tot contact
Naar aanleiding van het provinciale Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 ‘Zuid-Holland:
slimmer, schoner en sterker’ treden wij graag in overleg met u om te vernemen hoe
wij u met de programmering van onze lezingen en adviezen deze collegeperiode
kunnen bedienen. Onze programmering voor dit jaar staat beschreven in ons PALjaarprogramma 2015. Dit programma is mede gebaseerd op gesprekken waarin de
wensen voor PAL-lezingen en -adviezen van de toenmalige leden van GS en PS zijn
besproken.
Uw wensen voor PAL-lezingen en -adviezen
Wij zijn ingesteld door zowel GS als PS om u (dus zowel GS als PS) te adviseren
ten behoeve van al het provinciaal beleid dat gaat over of invloed heeft op de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Wij werken bij voorkeur vraaggestuurd en
vernemen daarom graag van u over welke thema’s u deze collegeperiode onze
lezingen en adviezen wilt laten gaan. De werkvelden waarop de PAL adviseert treft u
in onze PAL-PowerPoint, die ingaat op wie wij zijn en wat wij doen.
Vruchten van uw input
Er is op 8 juni dit jaar reeds een eerste kennismakings- en introductiegesprek met de
Statenleden geweest, zie het Verslag overleg PS-PAL. Dit overleg is voor ons
aanleiding geweest om op verzoek van PS op 25 september dit najaar een PALlunchlezing te organiseren over de Omgevingswet. Daarnaast zullen wij volgend jaar
op verzoek van PS een PAL-lunchlezing over het landbouwbeleid organiseren.
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