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1. Opening en vaststellen agenda 

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

 

2. Mededelingen en vaststelling verslag vorige vergadering 

Verslag 

Het verslag van de vergadering van 22 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mededelingen 

- Stand van zaken ‘Toekomstbestendig PAL-secretariaat’  De voorzitter deelt mede dat de 

huidige secretaris, Ard Gerrits,  als gevolg van een aflopend contract met BMC per 1 juni 

afscheid zal nemen van de PAL. Concreet betekent dit dat er spoedig gezocht moet worden 

naar (tijdelijke) invulling van de secretarisfunctie. 

- Advies ‘Checklist voor omgevingskwaliteit’  Op woensdag 8 mei geeft de PCL een 

toelichting op het advies aan de statenleden van Provincie Utrecht. Vanuit de PCL is het 

verzoek gedaan om ook de PAL hierbij vertegenwoordigd te laten zijn  Adrienne 

Vriesendorp-Dutilh en Josee van Eijndhoven vertegenwoordigen de PAL bij deze 

bijeenkomst. 

 

3. Ter bespreking 

 

3.1 Ronde langs de velden 

Mevrouw Andela attendeert de leden op het advies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ van de 

Raad voor Cultuur. Er wordt uitgesproken dat er vanuit de PAL behoefte is aan een ambtelijke 

toelichting over het provinciale beleid voor wat betreft cultureel erfgoed en hoe dit zich verhoudt 

tot de uitkomsten van eerdergenoemd advies.  

 

3.2 Stand van zaken Omgevingsbeleid 

Door Coen van de Bovenkamp (UX-designer) en Tom van Gelder (Team Omgevingsbeleid) wordt 

een ambtelijke toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. het omgevingsbeleid en 

specifiek de ontwikkelingen wat betreft de digitale raadpleegomgeving. 

 

In oktober heeft in de PAL-vergadering een toelichting plaatsgevonden op de digitale 

raadpleegomgeving. Sinds die tijd is er ambtelijk hard gewerkt om deze raadpleegomgeving te 
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verbeteren. Dit is gedaan vanuit een ‘User Experience’ benadering waarbij het begrijpen van de 

behoeften en wensen van de gebruik centraal hebben gestaan. Hierbij is input vanuit de 

omgeving van groot belang geweest, waaronder de PAL-brief met aandachtspunten van oktober 

2018. Dit heeft geleidt tot verschillende wezenlijke aanpassingen in de raadpleegomgeving die 

worden toegelicht in de presentatie. De PAL herkent dat veel van de aandachtspunten uit de 

PAL-brief meegenomen zijn in de nieuwe versie 

 

Conclusie: 

De PAL herkent dat veel van de aandachtspunten uit de PAL-brief zijn meegenomen in de 

nieuwe versie van de raadpleegomgeving. N.a.v. de presentatie en aansluitend gesprek is er 

wederzijds de behoefte om verder door te praten over optimalisering van de raadpleegomgeving. 

Er wordt afgesproken dat er door de PAL-secretaris op korte termijn een overleg ingepland wordt. 

De secretaris verstuurt hiervoor een datumprikker. Namens de PAL worden hiervoor de volgende 

personen uitgenodigd: Michel Heesen, Boris Hocks, Mendel Robbers, Ben Immers. 

 

3.3 Werkprogramma PAL 

Door de secretaris is eerste aanzet voor een nieuw werkprogramma uitgewerkt, deze ligt ter 

bespreking voor.  

Ten aanzien van het werkprogramma worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- De gebiedsgerichte benadering ontbreekt in de opzet. Hiermee kan namelijk goed de 

samenhang van de verschillende opgaven naar voren worden gebracht.  Idee: het 

programma aan de hand van focusgebieden i.p.v. onderwerpen inrichten. 

- Toevoegen overzicht met data welke al ingevuld zijn en welke nog in te vullen zijn. 

- Toevoegen onder gereedschapskist: Externe adviseur 

- Een kennismaking met de ambtelijke organisatie is logischer nadat er een coalitieakkoord 

bekend is. Dan zijn eventuele te verwachten beleidswijzigingen beter in beeld. Daarmee 

beter om deze na het zomerreces te plannen. 

 

Conclusie: 

De secretaris wijzigt het concept werkprogramma aan de hand van bovenstaande opmerkingen. 

Daarnaast wordt het werkprogramma opnieuw geagendeerd voor de mei vergadering. Bij deze 

besprekering staat het prioriteren in tijd en het koppelen en concretiseren van adviesthema’s 

centraal. 

 

3.4 Lunchlezingen 

Lunchlezing 24 mei  Mobiliteit 

De lunchlezing op 24 mei zal in het teken staan van mobiliteit. De volgende sprekers worden 

voorgesteld: Lid RLI m.b.t. rapport ‘Van A naar Beter’, Carlo van de Weijer (Head Strategic Area 

Smart Mobility, TU Eindhoven). 

Er wordt afgesproken dat dhr. Immers contact opneemt met Carlo van de Weijer, de secretaris 

benadert het RLI voor een eventuele lezing. 

 

Lunchlezing 21 juni  Provinciale Participatie 

Aan de hand van voorliggende gespreksnotitie wordt de invulling van betreffende lunchlezing 

besproken. Centraal bij deze lezing zal staan hoe de juiste belans te vinden is als provincie 

tussen actief sturen en participatie. 
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De volgende sprekers worden voorgesteld: 

- Gerard Breeman (Universitair docent Duurzame Governance, Universiteit Leiden) 

- Danielle Arets (Lector Strategic Creativity, Design Academy Eindhoven) 

- Vera Winthagen (Strategisch Designer, Gemeente Eindhoven) 

 

4. Stukken ter kennisname 

Geen opmerkingen 

 

5. Rondvraag 

Dhr. Hocks brengt in om als PAL een ‘resultaatanalyse’ te maken om in kaart te brengen hoe 

effectief de werkzaamheden van de commissie zijn. Dit zou eventueel uitgewerkt kunnen worden 

als stageopdracht voor een student. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende 

vergadering. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.20 uur de vergadering. 

 


