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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering. De voorzitter stelt voor om het werkprogramma 

van de PAL als bespreekstuk te behandelen bij agendapunt 4.4 Werkwijze PAL. Voor het overige 

wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Toelichting landbouwbeleid 

Hans Koot (Provincie Zuid-Holland) verzorgt een presentatie over de stand van zaken van het 

landbouwbeleid. Hieronder enkele opmerkingen uit het aansluitende gesprek met de PAL: 

- De Europese regelgeving (specifiek POP3 systematiek) maakt het erg lastig om systeem 

innovatie tot stand te brengen, omdat deze met name is gericht op bedrijfs- en 

productinnovatie. Dit vertraagt het proces. 

- In het huidige voedselsysteem is het voor producenten soms eenvoudiger om hun product in 

Engeland te krijgen, dan bv. in Rotterdam in de supermarkt. 

- Het is niet de verantwoordelijkheid van de provincie om de consument te beïnvloeden. In de 

proeftuinen probeert de provincie met initiatiefnemers en samenwerkingsverbanden te 

bereiken dat er iets verandert in het systeem. Maar de ondernemers moeten nog steeds zelf 

zorgen dat de consument dat product ook daadwerkelijk gaat kopen. 

- De provincie heeft ook een kennisprogramma rond de proeftuinen opgericht. Dit vormt ook de 

verbinding met andere overheden, onderwijs en ondernemers. Hierin wordt namelijk kennis 

en ervaring bij elkaar gebracht.  

- De PAL vraagt zich af; wanneer je streeft naar duurzaamheid, is landbouw dan wel het meest 

kostenefficiënte middel om dat te bereiken? 

- Er wordt ook nagedacht om naast berekeningen ook in verbeelding zichtbaar te maken wat 

voedseltransitie betekent bv. voor landschappelijke kwaliteit. 

- Vanuit de PAL wordt het belang van regelmatige evaluatie benadrukt om te zorgen dat je ook 

voldoende lering trekt uit de proeftuinen. 

- De PAL vraagt wat er nodig is van een nieuw college om volgende stappen te zetten, hierop 

wordt het volgende aangegeven: 

1. Het zou helpen als er meer experimenteergeld komt (ook vanuit Rijksoverheid). Budget 

dat zonder uitgebreide verantwoording ingezet kan worden, om hiermee de innovatie te 

versnellen. 
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2. Ook je interne organisatie moet zodanig ingericht zijn waarmee je meer ruimte creëert 

voor innovatie ten opzichte van reguliere inzet. 

- De sturing bij toelating van nieuwe proeftuinen vindt bewust plaats op basis van een beperkt 

kader, om zo ruimte te blijven bieden voor innovatierichtingen waar vanuit de provincie nog 

niet aan gedacht is. 

- Het is moeilijk te zeggen of provinciaal het beste schaalniveau is, hierover lopen de 

meningen ook uiteen. De provincie is er wel van overtuigd dat er een schaal is die voldoende 

is om hiermee aan de slag te gaan en koploper te zijn in transitie van het voedselsysteem. 

 

Tot slot is besproken of de PAL iets kan betekenen binnen dit thema. Er wordt aangegeven dat 

de PAL van waarde kan zijn door haar steun uit te spreken voor de aanpak van de 

voedselfamilies. Wanneer voldoende middelen beschikbaar blijven, kan de continuïteit in dit 

dossier gewaarborgd worden.  

 

3. Mededelingen en vaststelling verslag vorige vergadering 

 

Kennismaking nieuw PAL-lid 

In de statenvergadering van 20 februari is Anneke van Veen benoemd tot lid van de PAL. 

Hiermee is de PAL weer voltallig en is invulling gevonden voor de vacature voor het werkveld 

Natuur en Water. Mevrouw van Veen krijgt in de vergadering de gelegenheid zichzelf kort voor te 

stellen aan andere PAL-leden.  

 

Vaststelling verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt met enkele kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Ter bespreking 

 

4.1 Ronde langs de velden 

Omwille van de tijd is dit agendapunt overgeslagen. 

 

4.2 Ervaringen proces Klimaatakkoord 

Boris Hocks deelt zijn ervaringen en bevindingen als inhoudelijk betrokkene bij het 

Klimaatakkoord met de PAL. Hierin wordt met enige regelmaat verwezen naar het rapport 

‘Ruimte in het Klimaatakkoord’. Dit rapport is te raadplegen via deze link. De informatie wordt 

voor kennisgeving aangenomen.  

 

Tot slot wordt gevraagd waar in het kader van het klimaatakkoord voorlopig de nadruk voor de 

Provincie Zuid-Holland moet liggen. Die ligt volgens dhr. Hocks voorlopig met name in het 

faciliteren van de regio’s bij het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES) en daarbij 

meekijken of de schaal van de provincie bv. de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te waarborgen 

zijn. 

De PAL zou in de toekomst nog een rol kunnen spellen door bv. een analyse te maken hoe de 

omgevingsvisie van de Provincie Zuid-Holland zich verhoudt tot de afspraken in het 

klimaatakkoord. 

 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/07/16/ruimtelijke-ordening-noodzakelijk-voor-klimaatakkoord
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N.a.v. deze mogelijke opdracht voor de PAL wordt ook besproken hoe de werkzaamheden van 

Boris Hocks bij het Klimaatakkoord zich verhouden tot zijn taken als PAL-lid. Er wordt 

afgesproken dat deze kwestie voorgelegd wordt aan het Comité van Aanbevelingen en te vragen 

hier een uitspraak over te doen. 

 

4.3 Advies PAL/PCL Omgevingskwaliteit 

In de vergadering ligt een 2.0 versie van het gezamenlijke advies ter bespreking voor. Ten 

aanzien van het advies worden nog enkele concrete aanvullingen en suggesties besproken. Op 

basis van de bespreking is geconcludeerd dat het advies nog een verdere aanscherping behoeft 

op inhoud en opbouw. Om dit te bewerkstelligen is afgesproken dat de leden hun opmerkingen 

doorsturen aan de secretaris, waarna een werkgroep uit de PAL hiermee aan de slag gaat en het 

gewijzigde advies vervolgens doorstuurt voor bespreking in de PCL-vergadering van dinsdag 5 

maart. 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Jan Helder, Michel Heesen, Mendel Robbers, 

Adrienne Vriesendorp-Dutilh, Gerrie Andela 

Het overleg van de werkgroep is ingepland op 1 maart om 9.30 uur in het provinciehuis. 

 

4.4 Werkwijze PAL 

Omwille van de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering 

 

4.5 Lunchlezingen 

De voorzitter deelt mede dat de lunchlezing over ‘Panorama Nederland’ in tegenstelling tot 

eerdere berichtgeving alsnog plaats kan vinden op woensdag 6 maart. Vanuit het College van 

Rijksadviseurs (CRa) is hiervoor een ruimte beschikbaar gesteld. Dit betekent echter wel dat de 

lezing niet plaatsvindt in het provinciehuis maar dat we te gast zijn bij het Ministerie van 

Financiën, waar ook het CRa is gehuisvest. Daarnaast zal er geen lunch aanwezig zijn. 

 

Een verdere doorkijk naar daaropvolgende lunchlezingen wordt doorgeschoven naar de volgende 

PAL-vergadering. 

 

5. Stukken ter kennisname 

Geen opmerkingen 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.55 uur de vergadering. 

 


