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1. Opening en vaststellen agenda
De nieuwe PAL-leden worden welkom geheten gevolgd door een voorstelronde.
Met in achtneming van de gedragscode ziet niemand zich genoodzaakt om een
belangenverstrengeling te melden.
2. Vaststellen verslag 19 juni
Het verslag van de vergadering d.d. 19 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Mededelingen

Watermanlezing
Het voorstel voor een Watermanlezing ligt bij GS, hierover wordt deze maand een terugkoppeling
verwacht.
Opstartproblemen bij digitale toegang tot vergaderstukken
De afgelopen tijd is het wat onrustig geweest m.b.t. de digitale toegankelijkheid van onze
vergaderstukken. Dit komt doordat de provincie volledig is overgestapt op de opties die in
Microsoft Teams worden aangeboden. Hierbij ontstonden wat opstartproblemen die grotendeels
nog niet zijn verholpen. Aangezien wij de vergaderstukken eens per maand verspreiden zou het
eenvoudiger zijn om de documenten via het oude Sharepoint te delen. Door het delen van een
Sharepoint link hoeft er niet iedere keer door middel van een authenticator te worden ingelogd.
Gedragscode
Vanuit GS is de vraag ontstaan of het binnen de gedragscode van de PAL mogelijk is voor een lid
van de PAL om op persoonlijke titel in gesprek te gaan met GS. Dit is geen probleem wanneer er
geen belangenverstrengeling ontstaat. In het geval dat het overleg zich op dit vlak in grijs gebied
begeeft is het verstandig om de voorzitter van de PAL op de hoogte te stellen. Deze werkwijze zal
door de voorzitter van de PAL worden meegenomen in een overleg met de gedeputeerde.
Mededeling secretaris m.b.t. werken en vergaderen Provinciehuis
Op dit moment faciliteert de provincie 40 werkplekken voor werknemers waarvoor het
noodzakelijk is om op het Provinciehuis te werken. Daarnaast wordt er de mogelijkheid geboden
om sociale bijeenkomsten te houden in het Grand Café. Sinds kort is het ook mogelijk om, tot een
maximum van 12 personen, fysieke te overleggen in het Y-gebouw van de provincie.
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Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit
De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit is een evenement waarvoor iedereen zich op persoonlijke
titel kan aanmelden. Alle PAL-leden ontvangen na de vergadering een link naar het
aanmeldformulier.
Ingekomen: brief van Bart Been m.b.t. “advies gastvrij buitengebied ZH”
Het onderwerp wat door Dhr. Been wordt aangestipt is in zekere mate ook in het PAL-advies
Recreatieve routes van augustus 2018 besproken. Deze adviesvraag biedt een aanleiding om in
gesprek te gaan met de afdeling waarvoor het advies geschreven is. De PAL is benieuwd of en
hoe het advies uit 2018 gevolg heeft gekregen. De secretaris zal hiervoor een gesprek inplannen
waarbij ook Joep, Maja en Jan zich aansluiten.
Presentatie interactieve kaart omgevingsbeleid vergadering 16 oktober
Aron Duindam (programmamanager Omgevingsbeleid) komt 16 oktober een presentatie geven
over de recente aanpassingen aan de digitale omgeving. Aron zal in zijn presentatie laten zien
wat hij met onze eerdere adviezen heeft gedaan.
Gesprek Karen Jas
Op 14 september heeft er een overleg met Karen Jas plaatsgevonden. Karen is onderdeel van
“Kennis Zuid-Holland”, Kennis Zuid-Holland is een adviesorgaan van de provincie die adviseert
op basis van kwantitatief onderzoek. Tijdens de vergadering van 20 november komt zij hierover
een presentatie geven. De wederzijdse bekendheid zou ervoor moeten zorgen dat er in de
toekomst geen onnodige overlap van adviezen ontstaat, maar dat we elkaar juist kunnen
versterken.
Ter bespreking
4.

Rondje langs de velden in Corona tijd

Geen verslaglegging
5.

PAL-advies “Grootschalige Logistieke bedrijventerreinen”

Ter bespreking; wie geeft toelichting vanuit de PAL op 30 septembervergadering Cie RWE
Tijdens de vorige vergadering is besloten dat de toelichting van het advies, tijdens de commissie
RWE van 30 september 14.00 uur, zal worden gegeven door Michel en Mendel. Door de
coronamaatregelen is er in de zaal slechts plek voor één extra persoon. Michel zal daarom de
toelichting geven in de commissievergadering.
6.

PAL-participatie advies

Opbouw en vormgeving PAL advies
De provincie ZH is druk bezig met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de website.
Dit heeft ook gevolgen voor de adviezen die door ons worden geüpload. Bij het vormgeven van
een advies moet bijvoorbeeld worden gekeken naar toegevoegde afbeeldingen, achtergrondkleur
en de leesbaarheid door leessoftware. Het verbeteren van de toegankelijkheid levert op dit
moment veel extra handelingen op. De afdeling vormgeving heeft ons daarom verzocht om het
participatieadvies tekstueel af te ronden voordat zij deze voorzien van de juiste vormgeving. Het
advies wat nu in briefvorm is opgesteld zal door Mendel tekstueel worden verwerkt tot regulier
advies. De tekstuele aanpassingen worden tijdens de vergadering van 16 oktober besproken
zodat de vormgeving kan worden aangepast en het stuk kan worden aangeboden.
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7.

Verkenning Stikstofadvies/ Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw ZH.

Mede aan de hand van de gesprekken met de dir. van het VIC en het Team Landbouw van de
provincie kan de PAL zich beraden over een evt. advies met betrekking tot de
stikstofproblematiek binnen de provincie ZH.
Op 16 sept. jl. heeft een technische sessie plaatsgevonden met de Statencommissie KNM
gevolgd door een eerste politieke behandeling van de hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw ZuidHolland. Mede n.a.v. dit debat heeft het Team Landbouw zich beraden over een mogelijk advies
uitvraag aan de PAL.
Ter bespreking; gaan we naar één integraal advies of een gesplitst advies stikstof en landbouw?
Sinds het voorjaar wordt er al door de PAL over een eventueel stikstofadvies gesproken. Het is
momenteel druk op adviesgebied rond dit onderwerp. Een stikstofadvies beslaat in ZH alle
sectoren, dit zou een advies nogal omvangrijk maken. Daarbij wordt de roep van de boeren voor
meer duidelijkheid over dit onderwerp steeds luider. Een integraal landbouwadvies zou
betekenen dat ook de bodemproblematiek en de klimaatopgave in de provincie moeten worden
meegenomen. Zodoende heeft er de afgelopen tijd overleg plaatsgevonden met het team
Landbouw van de provincie. Zij zijn op zoek naar een juiste gebiedsaanpak en het toepassen van
participatietrajecten. De PAL zou hier een sparringpartner in kunnen zijn.
Het voorstel is om ons niet te richten op de hele stikstofproblematiek en te kijken naar een
gebiedsgerichte aanpak. Bij een gebiedsgerichte aanpak valt te denken aan: hoe groot worden
deze gebieden, wat heeft de provincie nodig van LNV, wat moet je tot stand brengen en wat is
dan de verhouding provincie en gemeente. De Kaderrichtlijn water, PAS, bodemdaling en
bodemgebruik zijn onderwerpen om met elkaar te verbinden. Door het bundelen van problemen
voorkom je dat je van crisis naar crisis hopt. Het thema landbouw is geschikt om deze
onderwerpen in te verbinden. De sleutel ligt vervolgens in het combineren van allerlei kleine
maatregelen.
We zouden alle dossiers moeten integreren om een visie voor de komende 25 jaar te schrijven.
Een landinrichting 3.0 waarin het spanningsveld in de transitieopgave in de landbouw wordt
benoemd. Een gebiedsgerichte aanpak vraagt een andere insteek dan het sector denken. We
zouden een procesadvies kunnen geven om hier de eerste stappen in te zetten. De voorzitter
stelt voor dat de PAL in gesprek gaat met de gedeputeerde; wellicht levert dit een verduidelijking
van de adviesvraag op. Het vraagstuk zal zich ook richten op het landelijk gebied in relatie met de
stad. Krijn, Michel, Adrienne, Gerrie, Johnno, Jan en Wouter nemen de verantwoordelijkheid om
het advies uit te werken na het vaststellen van de uitvraag.

8.

Bodemdaling
RLI-advies “Stop Bodemdaling in Veenweidegebieden”
Krimpenerwaard: rapport College van Rijks Adviseurs

In het kader van de discussie met betrekking tot het visierapport Groene Hart heeft de PAL
eerder een advies uitgebracht. Recent is het RLI-advies “Stop Bodemdaling in
Veenweidegebieden” verschenen. Ziet de PAL aanleiding tot het formuleren van een advies voor
de provincie ZH?
De PAL ziet zich genoodzaakt de punten werkprogramma en lunchlezingen opnieuw te
agenderen voor de vergadering van 16 oktober
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9.

Werkprogramma 2020/2021

Het Coalitie Akkoord is o.a. een leidraad voor mogelijke thema’s voor advisering
10. . Lunchlezingen
De volgende onderwerpen stonden voor dit jaar op de planning: Kavelruil in de stad,
Landbouwtransformatie (Krijn), Deltaprogramma, Bodemdaling en Drinkwaterbronnen.
11. Ter kennisname
Bijbehorende documenten:
11.1 Omgevingsnieuws – september 2020
De PAL neemt met waardering kennis van deze informatie.
12. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 11.45 uur de vergadering.
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