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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering. Er wordt voorgesteld om agendapunt 3.1 ‘Stand
van zaken omgevingsbeleid’ als eerste agendapunt te behandelen i.v.m. de aanwezige gasten.
Er wordt ingestemd met dit voorstel.
3.1 Stand van zaken omgevingsbeleid
Aron Duindam en Olga Arandjelovic schuiven aan om een toelichting te geven op de stand van
zaken omgevingsbeleid.
Op 12 oktober heeft de PAL een brief verzonden aan de ambtelijke organisatie (gericht aan dhr.
Duindam) met daarin aandachtspunten voor het digitaal omgevingsbeleid. Dhr. Duindam dankt de
PAL voor deze brief en geeft aan dat de punten uit de brief herkenbaar zijn.
In de eerste proeffase is gebleken dat de er minder gebruik is gemaakt van de digitale omgeving
dat verwacht. Dit is een trigger geweest om extra nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in
de gebruikers. Hiervoor zijn een HBO-trainee en een ‘UserXperience’ designer begonnen om
meer vanuit de gebruiker geredeneerd het systeem te bekijken en zo de gebruiksvriendelijkheid
omhoog te krijgen.
De PAL is benieuwd of de PAL-brief gezorgd heeft voor meer ruimte om te investeren de digitale
omgeving. Hierop wordt aangegeven dat de brief de vermoedelijke verbeterpunten heeft
bevestigd en verder heeft gespecificeerd en urgentie heeft gegeven. Dit heeft er mede voor
gezorgd dat ruimte gemaakt is om meer de aandacht te vestigen op gebruikerservaring.
Vanuit de PAL wordt nogmaals het belang van verbeelding benadrukt. Mevrouw Arandjelovic
geeft aan dat dit wordt erkent, maar dat ze tot op heden gehinderd worden door het feit dat het
beleid van de provincie nog maar weinig verbeeldingskracht bevat. Dat komt nu ook heel helder
naar voren. Het is zaak deze de komende jaren specifieker te gaan maken.
Ook het managen van verwachtingen wordt benoemd als nadrukkelijk aandachtspunt. In de
provinciale digitale omgeving staat alleen provinciaal beleid. Naar gebruikers moet ook helder
naar voren gebracht worden dat het dus geen volledig beeld geeft van beleid en regels op alle
niveau’s.
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Momenteel ligt het omgevingsbeleid ter inspraak en wordt begin 2019 behandeld in provinciale
staten. Met het oog op de verkiezingen (maart 2019) is ambtelijk de verwachting dat inspraak en
reacties voornamelijk agenderend zullen zijn t.a.v. een nieuw college en de nieuwe Staten, omdat
je nu naar alle waarschijnlijkheid niet meer zoveel gaat veranderen. Het is dus vooral aan het
volgende college om echt richting te geven aan de verandering.
Vanuit de PAL wordt geconstateerd dat een omgevingsvisie van bv. Provincie Utrecht veel
inhoudelijker lijkt te zijn. Mevrouw Arandjelovic geeft hierop aan dat bij de provinie bewust is
gekozen voor beleidsneutrale omzetting (en dus vooral een operatie onder de moterkap), maar
dat de ambitienotitie wel onderdeel is van het omgevingsbeleid. Daarnaast ligt het er ook vooral
aan hoe je iets in de etalage zet. Want ook bij de Pronincie Utrecht zal het meerendeel
beleidsneutraal zijn, maar wordt het anders gepresenteerd.
De PAL vraagt zich af hoe de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zich verhoudt tot de ambitie
om meer verbeeldingskracht te realiseren omdat dit een redelijk abstract document is. Dit komt
deels omdat het traject RGBL 1,5 jaar geleden al is gestart. Daarnaast is de visie opzich een
algemeen verhaal over GroenBlauw, maar in de bijlage is voor deelterreinen opgenomen wat de
verschuivingen zijn. Dan zie je ook dat deze visie maar op 6 deelterreinen concrete
beleidswijzigingen met zich mee brengt. Het gaat dan nog meer om accentverschuivingen dan
grote beleidswijzigingen. De aanpak van het omgevingsbeleid maakt wel dat dit soort zaken
inzichtelijk worden gemaakt.
Tot slot wordt nog doorgepraat over het belang van goede verbeelding in kaarten. De PAL vraagt
zich af of er niet gewoon meer aandacht en inspanning moet gaan naar het experimenteren met
en ontwikkelen van grafische verbeeldingen in kaart materiaal. Hierbij wordt de wijze waarop met
kaartmateriaal gewerkt wordt binnen het kwaliteitsteam Brainport Avenue als voorbeeld
genoemd.
Namens de PAL wordt gevraagd of er nog concrete punten zijn waarbij de PAL kan helpen,
bijvoorbeeld door advisering. Dhr. Duindam geeft aan dat aan de slag wordt gegaan met het
verbeteren en concretiseren van kaartmateriaal. Men komt op een later moment graag terug in de
PAL om te bespreken of men op de goede weg zit met de doorontwikkeling. Daarnaast wordt de
PAL geadviseerd om nadrukkelijk naar de leefomgevingstoets/planMER te bekijken omdat deze
de effecten van provinciaal beleid goed inzichtelijk maakt. Op deze manier heeft de planMER ook
een agenderende werking.
2.

Mededelingen en vaststelling verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 19-10-2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag:



Wordt de secretaris gevraagd ambtelijk navraag te doen naar de stand van zaken en
geplande vervolg m.b.t. Toerisme en een eventuele netwerkbijeenkomst.
De geplande PAL-vergadering van 19 juli komt te vervallen i.v.m. de zomervakantie. Hiervoor
in de plaats zal eind augustus een tussentijds overleg ingepland worden.
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Mededelingen
Gezien de afwezigheid van mevr. Andela wordt voorgesteld om bespreking van het
onderwerp ‘Motie erfgoedlijnen’ geagendeerd wordt voor de PAL-vergadering van 21
december. De secretaris zal bespreking van de Statencommissie op 12 december over dit
onderwerp bijwonen en hiervan verslag doen. Daarnaast wordt mevr. Andela nadrukkelijk
-

verzocht haar mening te vormen op dit onderwerp.
Op 27 november komt het Comité van Aanbevelingen bij elkaar op verzoek van dhr. Helder.
Er staat een tweetal punten op de agenda.
1.
2.

Invulling van de nog openstaande vacature (werkveld water/natuur). Vanuit de PAL zijn
hiervoor suggesties aangedragen.
De status van mevr. Andela als adviseur van de PAL

Werkprogramma PAL
Geen opmerkingen.
3.

Ter bespreking

3.2
Ronde langs de velden
Geen verslaglegging.
3.3
Advies Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Er worden vanuit de PAL verschillende tekstuele suggesties meegegeven. Daarnaast is men van
mening dat de toonzetting van het advies bijgesteld mag worden, deze komt redelijk verwijtend
over. Tot slot worden er enkele suggesties gedaan voor een logische tekstvolgorde door het
schuiven met alinea’s. De suggesties worden door de secretaris meegenomen in een nieuwe en
definitieve versie. Er wordt afgesproken dat het advies vóór het gesprek met Provinciale Staten
op 12 december schriftelijk aangeboden wordt aan PS en GS, zodat het advies in dit overleg
besproken kan worden met PS.
3.4
Gezamenlijk advies PAL/PCL
De secretaris geeft een korte terugkoppeling van gezamenlijke overleg tussen de PAL en PCL
over het gezamenlijke advies. De beide commissies zijn het eens geworden over een hoofdlijn
van het advies en gestreefd wordt naar Uaanbieding vóór de staten verkiezingen in maart 2019.
Een uitgebreider schriftelijk verslag volgt later.
3.5
Terugkoppeling overleg gedeputeerde Weber + voorbereiding overleg Provinciale
Staten
De PAL-leden die bij het overleg met dhr. Weber aanwezig zijn geweest geven aan dat ze het
gesprek als open en erg constructief hebben ervaren. Op enkele punten wordt het verslag nog
aangevuld of aangescherpt om het vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan gedeputeerde
Weber.
N.a.v. het overleg wordt afgesproken dat er naar wordt gestreefd om in het voorjaar van 2019 in
overleg te gaan met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie om te spreken over
wederzijdse ervaringen en eventuele toekomstige adviesonderwerpen.
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PCL jaarverslag 2016 – 2017
Het jaarverslag van de PCL-Utrecht wordt kort besproken. Een aantal opvallendheden wordt
geconstateerd vanuit het verslag:
Bij PCL lijkt een reactie vanuit PS/GS op adviezen vanuit de commissie beter geborgd te zijn.
Bij de PCL wordt gewerkt met jonge onderzoekers. Dit zou ook een interessante optie
kunnen zijn voor de PAL.
Voorbereiding overleg Provinciale Staten: Woensdag 12 december (11.00 – 12.00 uur)
Op hoofdlijnen wordt dezelfde gespreksagenda gehanteerd als bij het gesprek met gedeputeerde
Weber. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de ervaringen van statenleden met de
wijze van aanbieding van adviezen door de PAL.
Aanvullend wordt afgesproken dat in de vergadering van 21 december gesproken wordt over de
conclusies die getrokken kunnen worden uit de overleggen van de PAL met gedeputeerde Weber
en Provinciale Staten en wat dit betekent voor de werkwijze van de PAL.
3.6

Terugblik lunchlezing 19 oktober: Woningbouwopgave + vooruitblik lunchlezing

‘Waterbeheer in droge en natte tijden’
Voorbespreking lunchlezing Waterbeheer
Er wordt voorbereidend gesproken over lunchlezing over waterbeheer die later de dag op de
planning staat. Interessante vragen vanuit de PAL kunnen zijn:
Wat moet er politiek/bestuurlijk gebeuren om waterbeheer verder te ontwikkelen?
Hoe kan verbinding tussen waterbeheer en andere opgaven geborgd of gestimuleerd
worden?
Terugkoppeling lunchlezing Woningbouwopgave:
Naar aanleiding van ervaringen met eerdere lunchlezingen wordt geconstateerd dat het goed is
om voorafgaand aan een lunchlezing nadrukkelijk met elkaar te spreken over de invulling van de
lunchlezing en wat de kernboodschap of hoofddoel van de lezing moet zijn. Op deze manier kan
de secretaris gerichter het gesprek aangaan met eventuele sprekers.
4.

Stukken ter kennisname

Geen opmerkingen
5.

Rondvraag

Dhr. Heesen merkt op dat bij een aantal actuele ontwerpvraagstukken op het gebied van
infrastructuur en mobiliteit (met name ringwegen) de provincie niet betrokken is. Dit is een
zorgelijk ontwikkeling zo wordt geconstateerd aangezien de provincie hierbij wel degelijk een rol
heeft te spelen. Vanuit de provincie wordt dit klaarblijkelijk niet zo gezien. Concreet wordt hierbij
verwezen naar het advies ‘Naar een snelweg eerste klas’ van het College van Rijksadviseurs
(CRa)
6.
Sluiting
De voorzitter sluit om 12.20 uur de vergadering.
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