Concept PAL-werkprogramma 2020/2021
Het werkprogramma dient als een dynamisch document wat inzicht geeft in de lopende trajecten, het document wordt dus regelmatig bijgewerkt.
Onderwerp

Activiteit(en)

Toelichting

Gedragscode PAL

Opgesteld in samenwerking

Begin 2020 heeft de PAL in samenwerking met het CvA een gedragscode opgesteld om elke vorm en schijn van

met het CvA

belangenverstrengeling tussen de provincie Zuid-Holland, de PAL en henzelf te vermijden. Aan het begin van iedere
vergadering wordt de PAL gevraagd of er onderwerpen op de agenda staan waarbij de gedragscode bij hen van toepassing
is.

Uitgestelde lunchlezing

Met betrekking tot het onderwerp “Natuurlijk Kapitaal in Zuid-Holland” zijn samen met de provinciale organisatie en

Natuurlijk Kapitaal in
Zuid-Holland

Grootschalig logistieke
bedrijventerreinen

Naturalis activiteiten verricht om vooruitlopend op een eventueel advies, een lunchlezing te organiseren. Deze activiteit is
mede om organisatorische reden uitgesteld naar een later moment.
Advies aangeboden op 10
juni 2020

De statencommissie Ruimte, Wonen en Economie vraagt in haar brief van 10 december 2019 advies aan de PAL 'over de
wijze waarop PS en GS op een goede manier om kunnen gaan met zowel het instrument Provinciaal programma
bedrijventerreinen als met grootschalige logistieke bedrijventerreinen in de A12-corridor en in de provincie Zuid-Holland in

September 2020 toelichting
advies bij de Commissie
RWE

het algemeen.'

Nieuwe PAL-leden en

Sollicitatieprocedure ingezet

In juli verwelkomt de PAL twee nieuwe leden Maja van der Voet (Mobiliteit) en Benno Schepers (Energie).

Jongerenadviseurs

in april
Naar analogie van de samenstelling van de PCL in Utrecht is het idee ontstaan om ook twee jongeren-vertegenwoordigers
als adviseur te benoemen. In juli zijn Johnno Kuipers en Ka-Chun Lo voor deze positie aangetrokken.

Werkbezoek
gemeente Zuidplas

25 september 2020

In de oriënterende fase van het advies m.b.t. de A12 corridor heeft er een bezoek aan de burgemeester van de gemeente
Zuidplas plaatsgevonden. Tijdens het gesprek is de PAL uitgenodigd om op werkbezoek te gaan naar de gemeente. De
gemeente Zuidplas maakt interessante ontwikkelingen door zoals de eventuele komst van een vijfde dorp. Verder heeft het
bezoek inzicht verschaft in de lokale implementatie van het PAL-advies.

Watermanlezing

Brief richting GS

In juni 2020 heeft de PAL een voorstel bij GS ingediend om ter ere van Dhr. Waterman een lezing rond het thema water te
organiseren. GS heeft positief gereageerd op dit voorstel en wil de eerste lezing groots aanpakken. De organisatie van de
lezing wordt door GS opgepakt.
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Omgevingsbeleid

Advies aangeboden op 19
februari 2021

De PAL is om advies gevraagd voor het Ontwerp - Omgevingsbeleid in de brief van Gedeputeerde Staten aan de
Provinciale Staten (PZH-2020-753228931).
De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een beleidsneutrale implementatie van de omgevingswet. Dit betekent dat de
omgevingsvisie over het algemeen geen beleidswijzigingen betekent, behalve in de modules die als beleidsrijk zijn
aangemerkt.

Participatie

Advies aangeboden op 19
februari 2021

De Provincie Zuid-Holland staat voor grote opgaven in relatie tot het ruimtelijk beleid. In het vormgeven van dit beleid
speelt externe inbreng via diverse vormen van participatie, onderdeel van het Omgevingsbeleid, een belangrijke rol. Ook
in het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt in diverse passages hiernaar verwezen. Mede om die reden heeft de PAL zich
over het traject bij de ontwikkeling van enkele beleidsnoties, zoals “de Rijke Groenblauwe Leefomgeving” gebogen over
participatie als instrument en heeft de PAL op 21 juni 2019 een lunchlezing georganiseerd over dit onderwerp. Daarbij
kwamen de door Provinciale Staten vastgestelde participatievisie en –principes uitgebreid aan de orde: een maatwerk
participatiestrategie in plaats van een blauwdruk, die recht doet aan de diversiteit aan opgaven waar de provincie voor
staat. De strategie is toepasbaar bij de provinciale beleids- en uitvoeringsprocessen en biedt tevens een benaderingswijze
voor het omgaan met initiatieven van buiten.

Perspectief landelijk
gebied

Advisering in maart 2021

In februari 2020 heeft de PAL aandacht besteed aan de ontwikkelingen m.b.t. de PAS uitspraak in relatie met de
stikstofproblematiek en de gevolgen voor de situatie in Zuid-Holland. Deze discussie heeft geleid tot het advies “Perspectief
Landelijk gebied” in maart 2021.
De stikstofcrisis raakt de provincie Zuid-Holland hard. Hoewel ook andere sectoren stikstofemissies veroorzaken moet de
grootste reductie worden gehaald in het landelijk gebied met de landbouw als belangrijkste bron van de uitstoot. De
stikstofemissie is echter niet het enige probleem dat het landelijk gebied van Zuid-Holland treft. Tegelijkertijd spelen er
andere vraagstukken zoals de bodemdaling, de verminderde bodemkwaliteit (bodem -vruchtbaarheid, -dichtheid, gezondheid en -structuur), het waterbeheer, de teruglopende biodiversiteit en, vooral in het Groene Hart, de CO2-uitstoot
uit veen. Daarnaast zijn er ruimtelijke claims vanuit de energietransitie, de woningbouwopgave, de aanleg van infrastructuur
en bedrijventerreinen. Alle raken het landelijk gebied, de agrarische sector en de bedrijfsvoering van de boeren in ZuidHolland ernstig. Reden voor de PAL om haar advies over de stikstofproblematiek niet te beperken tot louter deze kwestie
maar ruimer te adviseren over een integraal perspectief op de conditie, het gebruik, de economische vitaliteit en de
inrichting van het landelijk gebied.

Impact van vergrijzing
op de woningmarkt

Versie 16 april 2021

31 maart 2021: deelname
informatiebijeenkomst

De Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie heeft op 13 maart jl. het onderwerp impact van vergrijzing op de
woningmarkt besproken. Naar aanleiding van deze bespreking , heeft de commissie besloten een informatiebijeenkomst te

vergrijzing op de
woningmarkt

organiseren zodat zij o.a. meer inzicht krijgt in de rollen en verantwoordelijkheden van diverse overheden en belangrijke
spelers, de doelgroepen die te maken hebben met vergrijzing en ervaringen met de woonzorgwijzer.

Mogelijk advies in de loop
van 2021

Door een aantal Statenleden is gevraagd of een afgevaardigde van de PAL wil meeluisteren met de informatiebijeenkomst
op woensdag 31 maart. De uitkomsten en vervolgstappen van deze bijeenkomst worden vervolgens in een
commissievergadering geagendeerd waarbij mogelijk ook onderdeel van bespreking is het vragen van advies aan de PAL
over dit thema.

Drinkwaterverordening

Consultatievorm wordt

Eind februari kreeg de PAL het verzoek om gezamenlijk naar de ontwerpregels drinkwaterverordening en het ontwerp

+ Waterprogramma

verkend.

waterprogramma te kijken. Op 16 maart vindt er overleg plaats over de consultatievorm die wordt gekozen voor dit
onderwerp.

Advisering mei 2021
In lijn met Artikel 2.41 van de Milieuwet wordt de PAL geconsulteerd. Lid 1. Provinciale staten en gedeputeerde staten
stellen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk een provinciale milieucommissie in, die door provinciale
staten en gedeputeerde staten vooraf wordt gehoord over maatregelen en plannen, die van betekenis zijn voor het
provinciale milieubeheer.
Beide onderwerpen hebben een eigen tijdlijn. De inzage voor de drinkwaterverordening is inmiddels (maart 2021) verlopen,
maar de provincie heeft de intentie uitgesproken in het proces tijd vrij te maken voor een mogelijk advies van de PAL.
Het besluit tot herziening van het ontwerp programma staat gepland op 6 juli 2021. Een advies van de PAL zou in het
ontwerp meegenomen kunnen worden wanneer deze in mei wordt aangeleverd.
Monitor Leefomgeving

Advisering juni 2021

De provincie is bezig met het ontwikkelen van een Monitor leefomgeving, de monitor is bedoeld om een stabiel systeem
aan ontwikkelingen binnen de provincie te koppelen. In navolging van het advies Omgevingsbeleid wordt de PAL gevraagd
om zijn licht te laten schijnen over de monitor. De monitor zit midden in haar ontwikkeltraject waarbij het aanleveren van het
framewerk bij PS in juni (voor het zomerreces) op de agenda staat. Het is niet schadelijk voor het proces wanneer de
indicatoren later dan juni worden vastgesteld.

Vaste bewoning
vakantieparken

Mogelijk advies in de loop
van 2021

Tijdens de februari vergadering is door een van de PAL-leden het discussiestuk Permanente bewoning vakantieparken
ingebracht. In het discussiestuk wordt duidelijk dat er rond dit onderwerp interessante ontwikkelingen gaande zijn, met
verschillende opvattingen van het Rijk en de provincie. De kamer is voor permanente bewoning, maar de provincie gaat
minder enthousiast met deze trendbreuk aan de slag. De provincie herkent dat er een aantal verloederde/verwilderde
parken zijn en willen hier maatwerk bieden. Hiervoor is de provincie in gesprek met een aantal parken. De PAL wil ten
behoeve van deze gesprekken een aantal aanbevelingen naar de provincie opstellen.
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Klimaat binnen het
Omgevingsbeleid

Advisering Oktober 2021

Circulair binnen het
Omgevingsbeleid

Advisering Oktober 2021

Op dit moment vraagt GS de PAL om advies te geven over de onderwerpen Circulair en Klimaat. Bij deze onderdelen is de
voorgestelde handelswijze dus nog niet gevolgd, de intentie is dus om de PAL in het vervolg aan de voorkant van het traject
te betrekken. Echter is ervoor gekozen om een inhaalactie te doen en de PAL toch te vragen om op de ontwerpen die nu
liggen te adviseren. Dit onderdeel is gevraagd advies, maar als de PAL ongevraagd advies wil geven op natuur zou dit bij
een aantal fracties in de staten goed terecht komen.
De onderdelen Circulair en Klimaat worden 28 oktober besproken in de integrale commissie van provinciale staten. Zij
moeten het onderwerp vervolgens vrijgeven voor inspraak, de inspraak start dan vanaf 1 nov tot half december en beslaat
een periode van 6 weken.

Gezond & Veilig ZuidHolland

Advisering herfst 2021

Webpagina provincie over Circulair
Webpagina provincie over Klimaat
De PAL is in de startnotitie genoemd als adviescommissie voor dit onderwerp. Tijdens de Integrale Commissievergadering
is het onderwerp in relatie tot het omgevingsbeleid behandeld. Het programma Gezond & Veilig rapporteert haar voortgang
jaarlijks aan GS, deze heeft recentelijk (december 2020) plaatsgevonden. Het volgende rapportagemoment wordt in
december verwacht, mocht hier komende periode versnelling in komen dan zal dit met de PAL worden gecommuniceerd.
De PAL streeft naar een advies rond de herfst. Het onderwerp lijkt hiermee een vergelijkbare urgentie te hebben als de
onderwerpen Circulair en Klimaat.
In Mei 2018 is een lezing georganiseerd over ‘de stad als gezonde habitat’. Dit is nog geen aanleiding geweest voor een
PAL-advies op dit onderwerp. De aandacht voor het onderwerp lijkt wel steeds meer toe te nemen, ook bij de provincie. Zo
heeft de provincie in maart 2019 de ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ gepubliceerd.

Nieuwe voorzitter en

Najaar 2021

PAL-lid

Contact ambtelijke
organisatie

Webpagina provincie over Gezonde Leefomgeving
De positie van voorzitter zal dit najaar opnieuw ingevuld moeten worden, de PAL draagt Adrienne Vriesendorp voor. Verder
wordt er een vacature open gezet m.b.t. het thema Veiligheid. De PAL wil de voorzitterswissel aangrijpen om de
samenwerking met de provincie op een aantal punten te verbeteren.
-

De PAL streeft ernaar om in de aanloop tot een adviesthema de ambtelijke organisatie mee te nemen.
Het aanbiedingsproces van PAL-adviezen en de externe communicatie worden geëvalueerd met de organisatie.

-

De provinciesecretaris wordt jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering zodat dit contact niet
verwaterd.
De mogelijkheden om in advisering of middels een webinar samen te werken met Kennis Zuid-Holland worden

-

verkend.
Werkbezoek

Najaar 2021

De PAL heeft in het verleden met enige regelmaat werkbezoeken afgelegd bij aansprekende voorbeelden als het gaat om
leefomgevingskwaliteit. Afgelopen jaar is de PAL op bezoek geweest bij de gemeente Zuidplas, dit bezoek werd door de
gemeente Zuidplas en door de PAL-leden erg gewaardeerd. Er zal worden verkent of het mogelijk is om deze lijn de
komende jaren door te trekken. Hierbij is echter wel behoefte aan suggesties vanuit de PAL voor interessante locaties.
Het zou mooi zijn om een werkbezoek te koppelen aan een adviesonderwerp van de PAL.
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Gereedschapskist PAL:

Kalender

-

Lunchlezing
Schriftelijk advies

Vastgestelde data:
19 maart → PAL-vergadering

-

Politiek bestuurlijke toelichting/overleg (GS en/of PS)
Uitnodiging voor ambtelijke toelichting + gesprek in PAL
vergadering

-

16 april → PAL-vergadering bijpraten
provincie secretaris
21 mei → PAL-vergadering

Werkbezoek
Debat organiseren
Extern adviseur

-

18 juni → PAL-vergadering
17 september → PAL-vergadering
Q3 webinar Gezond & veilig

-

15 oktober → PAL-vergadering
19 november → PAL-vergadering
17 december → PAL-vergadering

-
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Optionele activiteiten:
?? september → Webinar /

-

Lunchlezing Natuurlijk Kapitaal in
Zuid-Holland?
?? november → Webinar /
Lunchlezing

