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Afwezig:
1.

Opening

Welkom aan Wouter van Heugten met beknopte voorstelronde.
Waarna de vergadering is geopend om 9.50 uur.
2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering

Bijlage: verslag van de PAL-vergadering van 21 februari 2020.
Het vaststellen van het verslag zal gebeuren bij de eerstvolgende fysieke vergadering.
4.

Ter bespreking: Adviesaanvraag Statencommissie RWE

Ten behoeve van de adviesvraag uit de Statencommissie RWE met betrekking tot de
grootschalige logistieke bedrijventerreinen heeft op 21 februari een eerste inhoudelijke discussie
in de PAL plaatsgevonden aan de hand van de verslaglegging van twee PAL werkgroep
besprekingen. Afgesproken is dat mede op basis van deze discussie door Michel en Mendel een
concept adviesvoorstel zal worden gemaakt ten behoeve van het vervolgoverleg in de PAL.
Naast de informatie van de ambtelijke opdrachtgever bestaat de mogelijkheid ten behoeve van de
overige informatievoorziening een gesprek te hebben met gedeputeerden mevr. Bom-Lemstra en
mevr. De Zoete als portefeuillehouders en met een vertegenwoordiger van VNO/NCW op dit
onderwerp. Zoals in de mail van 6 april is aangegeven zal het onderwerp op 19 mei in GS worden
behandeld en op 10 juni in de Statencommissie RWE.
A. Bespreking conceptadvies Michel en Mendel (zie bijlage)
Met dank aan Anneke, Mendel en Michel wordt het conceptadvies ontvangen. Voorgesteld wordt
het stuk inhoudelijk per paragraaf te behandelen. Tekstuele en redactionele opmerkingen worden
na de vergadering naar Mendel gezonden. Mendel verzamelt de punten en zal deze met Michel
verwerken tot een 98% versie.
• Ingestemd wordt aan de titel het woord Grootschalig toe te voegen; aldus: PAL-advies
“Grootschalig logistieke bedrijven en de A12-corridor”.
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Adviesaanvraag commissie Ruimte, Wonen en Economie
• De bronnen die voor het advies zijn gebruikt worden aan het eind van het stuk
•
•

toegevoegd.
Hoe verhoudt het voorgestelde beleid zich met andere beleidsdoelstellingen van de
provincie? Deze vraag wordt als een door de PAL gestelde vraag toegevoegd.
De quote onder aan de paragraaf typeert weliswaar de probleemstelling doch wordt om
tactische reden niet opgenomen in de tekst.

Autonome ontwikkeling: de logica achter XXL
• Er zal in het advies gebruik worden gemaakt van hectaren, dit is in lijn met tekst in het
provinciale programma.
•
•

De onzichtbare ontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen mag duidelijker worden
toegelicht.
Er zou nog een stukje kunnen worden toegevoegd over de eventuele aanvankelijke

•

afzwakking en daarna mogelijke versnelling van ontwikkelingen in verband met de
corona crisis.
Rond logistieke ontwikkeling is heel veel speculatie gaande. Door de eindgebruiker te
betrekken bij ontwikkelingen kan mogelijke wildgroei worden voorkomen.

Wat wil de provincie?
•

Het citaat uit het collegeakkoord wordt cursief weergegeven. Het bevreemdt de PAL dat
het bestuurlijk kader niet wordt gebruikt in de beleidsafweging van het programma.

Instrumentarium: weeg leefomgevingskwaliteit vroegtijdig mee
• De belangenafweging en het afwegingskader moeten meer naar voren gebracht worden.
• De provincie moet een kader scheppen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk kunnen
worden gemaakt. De provincie heeft momenteel beperkte sturingsmogelijkheden. De
ladder voor duurzame verstedelijking is niet geschikt om sturing aan te brengen op
ontwikkelingen van deze schaal. Wij refereren hiervoor aan het nieuwe reglement binnen
•
•

de omgevingsvisie.
Ruimtelijk moet nog een integrale afweging aangebracht worden. De afweging wordt
momenteel slechts gerelateerd aan de vraag uit de markt.
Bestaande gebiedsprofielen rijken kwaliteitsaspecten aan, deze zouden kunnen worden
vermeld.

A12-corridor: een succesvolle samenwerking, maar weinig integraal
• Het programma maakt geen integrale gebiedsafweging. Geld wat met de
bedrijventerreinen verdiend wordt zou bijvoorbeeld kunnen worden geïnvesteerd in de

•
•

groenblauwe corridors. De omgevingswet refereert ook aan een dusdanig integrale
benadering.
De ontwikkeling is nu vooral economisch gedreven en gericht op de vraag naar
oppervlak.
Aan de Knibbelweg is nog ruimte om af te wijken van het programma. Het gebied is
momenteel bestemd voor glastuinbouw. Wanneer een verhoogde logistieke bestemming
niet valt te realiseren kan er opnieuw een afweging worden gemaakt om het gebied een
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groenbestemming te geven. Op deze manier kan een groene noord-zuid verbinding
worden behouden.
•

Nieuwe ontwikkelingen zouden moeten bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van
het gebied. Om dit te bereiken kan aan de hand van een gebiedsgerichte
optimalisatiestudie een gebiedsvisie worden opgesteld. Totdat deze visie vorm heeft
gekregen zal er een integraal afwegingsproces moeten worden opgesteld. Met dit
afwegingsproces zullen soortgelijke initiatieven eenduidig worden behandeld.

Conclusie
• De conclusies zullen worden aangevuld met input uit de vergadering.
Slotzin
• Dit kunnen we ook in een begeleidende brief toelichten. In de brief kan worden verwijzen
naar de Checklist voor Omgevingskwaliteit.
•

Alle reacties zullen op korte termijn worden verwerkt tot een 98% versie. Tekstuele en
redactionele opmerkingen worden na de vergadering naar Mendel gezonden. Mendel
verzameld de punten en zal deze met Michel verwerken tot een 98% versie.

B. Besloten wordt in dit stadium geen overleg aan te gaan met de portefeuillehouders in GS
en met de vertegenwoordiger van VNO/NCW
•
•

De PARK zal door de voorzitter gevraagd worden nog naar de 98% versie van het advies
te kijken.
Het stuk zal ter kennisname voorgelegd worden aan de ambtenaren die gehoord zijn
tijdens dit proces. Op deze manier kunnen feitelijke onjuistheden uit het stuk worden
gehaald voor het bij GS terecht komt. Tevens wordt hiermee bereikt dat bij de
behandeling van het voorstel in GS op 19 mei het PAL-advies zo mogelijk al wordt

•

5.

meegenomen.
Vervolgens dient het PAL-advies tijdig aan de Statencommissie RWE te worden
aangeboden.
Overige dossiers:
Stikstof: we wachten landelijke uitwerking rond het stikstofdossier af.

6.

Mededelingen
a. Stand van zaken jaarlijkse provinciale Watermanlezing. Na overleg met de CdK
is een concept verzoek aan GS opgesteld. Dit zal nog door Jeroen als PALverzoek aan GS worden aangeboden.
b. Vacatures PAL: CvA heeft twee advertenties doen uitgaan. Op 22 april is
voorzien dat de reacties worden beoordeeld door het CvA.
c. Lunchlezingen: gezien de huidige beperkingen lijkt het verstandig de
voorbereidingen voor lunchlezingen tot nader order op te schorten.
•

De lunchlezingen hebben momenteel een wat magere navolging. De
koppeling naar de provincie en eventuele aandachtsvelden mag duidelijker
worden gemaakt.

•

De lunchlezingen moeten een duidelijke rol krijgen in het kader van ons
werkproces. Voorgesteld wordt hierbij de provinciesecretaris en
afdelingshoofden te betrekken, zodat we samen een vorm vinden waarin de
lunchlezingen het meest effect hebben.
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•

d.
e.

f.

Gedurende deze corona-tijd zouden we een digitale lunchlezing kunnen
organiseren. Hierbij kan worden gekeken naar de mogelijkheden van Zoom

(betaalde versie).
Op dit moment zijn er geen mededelingen uit het provinciehuis m.b.t. het
Corona crisisteam.
Overige mededelingen: Jeroen heeft toegezegd z.s.m. de declaraties af te
handelen. De voorzitter maakt melding van het feit dat de Provincie Noord
Holland de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Duinpolderweg heeft
stopgezet . Dit is zonde, zo loopt de provincie een erg belangrijke oost-west
verbinding mis.
Werkbezoek Zuidplas, 19 juni; afhankelijk van nadere informatie vanuit het Rijk
op 21 april gaat het werkbezoek vooralsnog door.

7.

Rondje langs de velden
Geen verslaglegging.

8.

Rondvraag
De PAL stelt voor het afscheid van Boris en Jeroen te combineren met het werkbezoek
aan de Zuidplas.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit om 11.50 uur de vergadering.
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