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1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2.

Mededelingen en vaststelling verslag vorige vergadering

Kennismaking nieuwe leden PAL
I.v.m. met het aantreden van een tweetal nieuwe PAL-leden (Mendel Robbers en Joep Thönissen
wordt een korte voorstelronde gemaakt.
-

Update advies toerisme

De secretaris meldt dat het advies toerisme definitief is en op korte termijn aangeboden zal
worden aan zowel PS als GS. Daarnaast wordt gemeld dat de netwerkbijeenkomst m.b.t.
toerisme die gepland stond voor 17 oktober is doorgeschoven naar januari 2019. Mogelijk wordt
het PAL-advies actief bij deze bijeenkomst betrokken.
-

PAL-brief aandachtspunten digitaal omgevingsbeleid

De aandachtspunten die voortgekomen zijn uit de bespreking in de PAL-vergadering van 21
september, zijn in briefvorm ter kennis gebracht van de ambtelijke organisatie. Hierbij is
nadrukkelijk de mogelijkheid is geboden om hierover verder in gesprek te gaan met de PAL.
Ambtelijk is gereageerd dat er met de aandachtspunten aan de slag wordt gegaan.
-

Terugkoppeling commissievergaderingen Provinciale Staten

De secretaris geeft een korte terugkoppeling van onderstaande commissievergaderingen:
Algemene commissie – 10 oktober 2018
o

De stukken voor de beleidsneutrale omzetting van het omgevingsbeleid worden vrijgegeven
voor de inspraak. Besluitvorming staat gepland voor januari/februari 2019.

Commmissie Duurzame Ontwikkeling - 10 oktober 2018
o Bespreking van het onderwerp recreatieroutes staat geagendeerd voor de
overlegvergadering van 7 november.
o
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De commissie heeft ingestemd met doorschuiven van behandeling Visie Rijke
Groenblauwe Leefomgeving naar januari/februari 2019. Hiermee is deze gelijkgetrokken
met behandeling van het omgevingsbeleid.
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Commissie Bestuur & middelen – 10 oktober 2018
o

In de commissie is kort gesproken over de afdoening van de motie ‘Doorontwikkeling
erfgoedlijnen’ (nummer 814). De statencommissie heeft verzocht het onderwerp te
agenderen voor de overlegvergadering van 12 december. De betreffende motie en de
afdoening worden bij de PAL-vergadering van 23 november meegestuurd met de
vergaderstukken.

Vaststelling verslag PAL-vergadering 21-9-2018
N.a.v. het verslag wordt bepaald dat het commissieuitje plaatsvindt op vrijdag 2 november vanaf
10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Het programma zal bestaan uit een bezoek van het kasteel en
de tuin met een aansluitende lunch. Verdere informatie volgt z.s.m. per mail.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Ter bespreking

3.1
Herverdeling werkvelden PAL-leden
Met betrekking tot de werkvelden van de nieuwe leden wordt het volgende afgesproken:
Mendel Robbers  Ruimtelijke strategie
Joep Thönissen  Recreatie en Toerisme
Gerrie Andela wordt door de commissie benoemd als adviseur van de PAL voor het werkveld
‘Cultureel erfgoed en Landschap’, omdat voor dit werkveld nog niet is voorzien in een opvolger.
Daarnaast meldt de voorzitter dat PAL-lid dhr. Hocks een opdracht vanuit de Provincie ZuidHolland heeft aanvaard m.b.t. de energietransitie en hierover uitvoerig heeft gesproken met de
voorzitter. Er is geconcludeerd dat deze opdracht vooralsnog niet bijt met zijn PAL-lidmaatschap.
Daarnaast is afgesproken dat wanneer de PAL in de toekomst spreekt over een onderwerp dat
een directe relatie heeft met zijn opdracht, hij zich terughoudend op dient te stellen.
Het overzicht van ‘Leden, werkvelden en (neven)functies’ wordt door de secretaris
geactualiseerd. De leden geven wijzigingen hiervoor door bij de secretaris.
3.2
Ronde langs de velden
Ieder PAL-lid krijgt 2 minuten om een update te geven van zijn of haar werkveld.
Geen verslaglegging.
Dhr. Poppe nodigt de PAL-leden uit voor het ‘Resilience sypmosium’ op 13 november
(Congreslocatie ‘Veerkracht’, Klarenbeek). De uitnodiging hiervoor wordt aan de leden
toegestuurd.
3.3
Advies Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
De commissie bespreekt de eerste contour versie van het advies. De volgende feedback wordt
meegegeven:
-
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Het advies is redelijk abstract. Concrete voorbeelden kunnen voor verheldering zorgen.
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-

-

-

De volgende volgorde voor visievorming mag meer benadrukt worden in het advies: 1. Wat
gebeurt er wanneer je niets doet? 2. Wat wil ik dat er gebeurt? 3. Kan ik dat zelf? 4. Wie heb
ik daarbij nodig?
Benadruk in het advies dat de rol van ‘Netwerkende overheid’ o.b.v. NSOB-kwadrant ook
inhoudt dat randvoorwaarden tot stand komen vanuit de eigen doelen. De rolomschrijving uit
de visie nijgt meer naar de rol van ‘Responsieve overheid’ waarbij randvoorwaarden tot stand
komen o.b.v. van inbreng vanuit de omgeving.
Belangrijk doel van de omgevingswet is het realiseren van een meer integrale benadering.
De PAL concludeert dat juist de integraliteit en de verbinding met andere beleidsterreinen bij
de visie RGBL (als belangrijke beleidsrijke module binnen het omgevingsbeleid) ontbreekt.

De secretaris verwerkt de feedback in het advies en legt een gewijzigde versie voor aan de leden
van de PAL. Daarnaast gaat de secretaris in gesprek met de behandelend ambtenaar over de
bevindingen van de PAL en wordt het onderwerp geagendeerd voor het overleg met
gedeputeerde Weber op 15 november.
3.4

Gezamenlijk advies PAL/PCL

De PAL vindt het van essentieel belang dat er meerdere provinciale adviescommissies betrokken
gaan worden bij een advies. Daarbij gaat het wat de PAL betreft niet zozeer om een uitgebreid
inhoudelijk advies, maar om een “brandbrief” aan de verschillende provincies en het Rijk waarin
de nadruk ligt op het belang van een meer integrale benadering en andere manier van werken bij
de grote uitdagingen (zoals energietransitie, landbouwtransformatie en bodemdaling) waar de
overheid de komende jaren mee te maken krijgt.
Om hiertoe te komen stelt de commissie voor om op korte termijn een gezamenlijk overleg te
plannen met een afvaardiging uit beide commissies waarin de kernboodschap en het
vervolgproces van een dergelijke brief worden afgestemd. De secretaris neemt contact op met de
secretaris van de PCL om te komen tot een gezamenlijke werkgroep.
3.5

Provinciale Statenverkiezingen 2019

Voor het overleg met gedeputeerde Weber worden de volgende onderwerpen ter bespreking
geagendeerd:
1. Evalueren statenperiode 2015-2019 en functioneren en advisering van de PAL
2. Vooruitblik PAL-werkprogramma statenperiode 2019-2023
3. Bevindingen PAL visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
De secretaris werkt o.b.v. bovenstaande een gespreksnotitie uit die voorafgaand aan de
gedeputeerde toegestuurd wordt.
3.6

Invulling lunchlezingen ‘Kringlooplandbouw’ en ‘Waterbeheer in droge en natte

tijden’
Er wordt afgesproken dat ingezet wordt op een lunchlezing over ‘Waterbeheer in droge en natte
tijden’ aansluitend op de PAL-vergadering van 23 november. Vanuit de leden worden mogelijke
sprekers benaderd.
De lunchlezing over ‘Kringlooplandbouw wordt ingepland op vrijdag 21 december. Dhr. Martin
Scholten wordt hiervoor benaderd als spreker. Dhr. Poppe legt hiervoor het eerste contact.
Daarnaast wordt voorgesteld om in het tweede deel van de lezing in te gaan op praktijk
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voorbeelden van kringlooplandbouw binnen de provincie Zuid-Holland en deze te spiegelen aan
de inbreng van dhr. Scholten. Hiervoor neemt de secretaris contact op met dhr. Hans Koot
(Provincie Zuid-Holland).
Daarnaast wordt geopperd om een lunchlezing te organiseren over de uitkomsten van ‘De grote
omgevingstest’ wanneer deze bekend zijn. Het onderwerp wordt opgenomen in het overzicht van
mogelijke lunchlezing onderwerpen.
3.7
Jaarplanning vergaderingen 2019
De vergaderplanning voor 2019 wordt als volgt vastgesteld:
Vrijdag 25 januari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 26 april
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 21 juni
Vrijdag 19 juli
Zomerreces
Vrijdag 20 september
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 22 november
Vrijdag 20 december
4.

Stukken ter kennisname

Geen opmerkingen
5.

Rondvraag

Geen vragen
6.

Sluiting

De voorzitter sluit om 12.10 uur de vergadering.
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