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1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dhr. Poppe deelt mede dat hij om 10.45 uur de vergadering zal verlaten.
2. Mededelingen en vaststelling verslag vorige vergadering
Mededelingen:
Vervanging secretaris
Dhr. Gerrits (secretaris) is van 22 december tot en met 20 januari met verlof. Gedurende
deze periode zal mevr. de Monijé, werkzaam bij de provincie, zijn taken waarnemen. Zij zal
de vergadering van 25 januari voorbereiden.
-

Definitieve PAL-reactie Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
De definitieve PAL-reactie op de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is verstuurd en het
proces richting GS en PS gaat nu zijn vervolg krijgen.

-

Terugkoppeling overleg voorzitter - CvA
In de tweede en derde week van januari vindt er met twee personen overleg plaats in het
Comité van Aanbeveling (CvA).

-

Stand van zaken toerisme
Op korte termijn wordt door GS een brief aan PS verzonden m.b.t. ‘Perspectief Toerisme
Zuid-Holland 2030’. Deze brief wordt in de commissie DO op 23 januari besproken.

-

Uitbetaling vergoedingen PAL-leden 2018
Alle PAL-leden hebben een overzicht ontvangen met de voor hun geregistreerde
aanwezigheid. Verdere verwerking van de overzichten wordt na 20 januari z.s.m. verder

-

afgerond.
Presentatie Harm Veenenbos
Op 24 januari geeft Harm Veenenbos een presentatie over energielandschappen. Interessant

-

voor de PAL-leden om bij aanwezig te zijn.
Nieuwjaarsreceptie 2019
Op 9 januari is de nieuwjaarsreceptie van de provincie Zuid-Holland. Nog niet alle PAL-leden
hebben een uitnodiging ontvangen.

In aanvulling op de agenda de volgende mededelingen:
-
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In de vergadering van 25 januari zal Koos Biesmeijer te gast zijn voor een kennismaking met
de PAL. Ook is de PARK Harm Veenenbos uitgenodigd voor deze kennismaking zodat Koos
-

Biesmeijer tegelijkertijd kennis kan maken met beide adviesorganen.
Kennismaking secretariaat PRO-Gelderland
Op verzoek van de secretaris van de PRO-Gelderland is op 25 januari aansluitend aan de
PAL-vergadering een kennismakingsgesprek gepland tussen de PAL-secretaris en het PROsecretariaat. Daarnaast zullen ze een deel van de PAL-vergadering bijwonen.

Vaststellen verslag vergadering 23-11-2018
Tekstuele wijziging op pagina 5 ‘steeds meer ontwerpvraagstukken’ veranderen in ‘een paar
actuele ontwerpvraagstukken’. Verder geen wijzigingen.
Werkprogramma PAL
Geen opmerkingen.
3.

Ter bespreking

3.1
Ronde langs de velden
Geen verslaglegging.
3.2
Cultuur en Erfgoed n.a.v. behandeling Statencommissie B&M 12-12-2018
Op 12 september is een GS-brief naar Provinciale Staten verzonden m.b.t. ‘doorontwikkeling
erfgoedlijnen’. Deze brief is voor de Statencommissie Bestuur & Middelen aanleiding geweest om
dit onderwerp te agenderen voor verdere bespreking in haar vergadering van 12 december 2018.
Naar aanleiding van de bespreking in de Statencommissie en bijbehorende stukken van GS is
opiniërend gesproken over de aanpak van GS en of dit aanleiding vormt voor verdere actie vanuit
de PAL. Conclusie van het gesprek is dat het onderwerp niet wordt losgelaten door de PAL, maar
op dit moment niet de eerste prioriteit heeft. De PAL kan eventueel bevestigen dat de provincie
op de goede weg zit en deze ook moet behouden.
3.3
Terugkoppeling overleg Provinciale Staten
Op 12 december heeft de PAL gesproken met een afvaardiging uit PS. Eerder heeft de PAL ook
al gesproken met Gedeputeerde Weber. Aan de hand van verslagen van beide gesprekken is
besproken welke betekenis dit heeft voor de PAL en of aanpassing/bijsturing van de huidige
werkwijze nodig is. Beide gespreksverslagen kennen veel dezelfde punten. Algemeen beeld is
dat de PAL na 2016 op de goede weg zit door de wijze waarop de PAL omgaat met
adviestrajecten beginnend met het vroegtijdig in overleg te gaan met de organisatie. Daarnaast
worden de lunchlezingen erg gewaardeerd. Ook is aangegeven dat de PAL rondom de grote
thema’s vaker een debat zou kunnen voeren met statenleden in plaats van een schriftelijk advies.
In de toekomst wellicht vaker rondom de grote thema’s een gesprek met PS plannen.
3.4
Gezamenlijk advies PAL/PCL
In samenwerking met de PCL werkt de PAL aan een advies over ‘Opgaven voor de
leefomgeving’. Hierover heeft op 19 november een gezamenlijk overleg plaatsgevonden in
Utrecht. Het is de PCL niet gelukt om een eerste conceptversie van het gezamenlijke advies
gereed te hebben voor deze PAL-vergadering. Bespreking van de eerste conceptversie wordt
daarmee doorgeschoven naar de PAL-vergadering van 25 januari. Mogelijk worden de PAL-leden
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voorafgaand aan de vergadering al verzocht schriftelijk te reageren op de eerste conceptversie.
De PAL-leden hebben de voorkeur om zo mogelijk voor 14 januari nog een keer met een
afvaardiging uit de PAL/PCL bij elkaar te komen om te spreken over dit advies. Vanuit de PAL
zullen daarbij aanwezig zijn dhr. Robbers, mevr. Andela en mevr. Vriesendorp-Dutilh.
3.5
Lunchlezingen
Terugblik lunchlezing 23 november over ‘Waterbeheer’ door dr. ir. Ties Rijcken.
Conclusie van de terugblik is dat de match tussen de vraag vanuit de PAL en het verhaal van de
spreker beter had gekund. De PAL bevestigt het belang om de lunchlezing van te voren goed
voor te bespreken zodat duidelijk is wat de boodschap moet zijn. Tijdens de lunchlezing goede
inbreng van de gedeputeerde. Mogelijk als PAL wel een advies geven over het Hoogwater
Beschermingsprogramma want er wordt te weinig integraal in de basis begonnen.
Voorbespreking lunchlezing ‘Kringlooplandbouw’ door dr. M Scholten en dr. PJ Beerens
Vragen die opkomen:
Hoe groot maak je de kring?
Op welk niveau ga je de kringlooplandbouw bewerkstelligen? Regionaal, nationaal,
Europees?
Bij de lunchlezing mag nadruk liggen op de concretisering van de kringlooplandbouw in specifieke
projecten want daar wordt flink op ingezet.
Invulling PAL-lunchlezingen 1e kwartaal 2019
Geen lunchlezing in januari. Panorama Nederland wordt onderwerp voor de eerstvolgende
lunchlezing in februari. Boodschap daarvan is dat je meer op het schaalniveau van het regionaal
ontwerp moet nadenken dan meteen te focussen op gemeentelijk of rijksniveau. Het idee is om
de lunchlezing te starten met Panorama Nederland en vervolgens afzonderlijk verschillende lagen
uit te lichten zoals bijvoorbeeld verstedelijking.
Onderwerpen voor komende lunchlezingen:
-

Big data komt meerdere keren terug als onderwerp op het overzicht. Belangrijke vragen
daarbij: Wanneer is het relevant om big data te hebben? Als je big data inzet, wat kun je
er daarna mee? Hoe zit het met privacy in dat kader? Big data is een zeer nuttig
onderwerp voor een komende lunchlezing. Belangrijk om dit te koppelen aan een
concreet thema dat fysiek neerslaat in de leefomgeving, anders blijft het te abstract. Voor
de volgende vergadering worden de PAL-leden verzocht na te denken over wie
inspirerend is op het gebied van big data en wat een concreet thema is dat een relatie
heeft met leefomgevingskwaliteit. Mogelijk kunnen de uitkomsten van de Grote
Omgevingstest Zuid Holland (50.000 enquetes over woonbeleving/-voorkeuren, nov

-

-

2018) hiervoor worden benut.
Stedelijke kavelruil. Onderwerp is ingebracht naar aanleiding van de ontwikkeling in de
steden waarbij de binnenstad leegliep. Onderwerp heeft op dit moment niet de grootste
prioriteit als onderwerp voor een lunchlezing, maar goed om eens verder over na te
denken.
Thema mobiliteit koppelen aan smart cities. Effect van beprijzing is een interessant
thema. Belangrijke vraag daarbij: Wat is het effect van prijsmaatregelen die de politiek

3/4

Verslag PAL-vergadering

21 december 2018

neemt en wat is de effectiviteit daarvan? Belangrijk om hierbij de vertaalslag te maken
naar de leefomgevingskwaliteit.
4.

Participatief besturen is een belangrijk en interessant thema.
Stukken ter kennisname

Geen opmerkingen.
5.

Rondvraag

Geen vragen.
6.

Sluiting

De voorzitter sluit om 12.15 uur de vergadering.
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