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PAL JAARAGENDA 2022
Datum
21-01-22
18-02-22
18-02-22
28-02-22
08-03-22
18-03-22
18-03-22
05-04-22
22-04-22
22-04-22
20-05-22
20-05-22
17-06-22
Juli
Augustus
16-09-22
23-09-22
23-09-22
21-10-22
21-10-22
07-11-22
15-11-22
18-11-22
16-12-22
16-12-22
December

Onderwerp
PAL-vergadering
PAL-vergadering
Lunchlezing Energie
Bespreking conceptstukken omgevingsbeleid Module Energie. Het gesprek
heeft geen aanleiding gegeven tot een geschreven advies.
Deadline Advies Zuidplaspolder
PAL-vergadering
Lunchlezing Ontwerpend onderzoek
Mogelijke adviesdeadline Module Energie
PAL-vergadering
Lunchlezing Ontwikkelgekte
PAL-vergadering
Lunchlezing Ethiek digitale omgeving
PAL-vergadering
Vaststellen Advies ‘Ethiek van digitaal ruimtegebruik’
Vaststellen Advies Provinciale verkiezingen 2023
Dilemma’s uit lopende adviezen worden gebundeld tot een advies.
Werkbezoek Rotterdam
PAL-vergadering
Lunchlezing Jongerenleden
PAL-vergadering
Lunchlezing checklist woningbouwlocatie (voorheen ‘ontwikkelgekte’)
Deadline van eventueel advies over maatschappelijk vastgoed
In overleg met de griffier
Watermanlezing
PAL-vergadering
PAL-vergadering
Lunchlezing Leiderschap
Vaststellen advies Leiderschap in beleid
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Werkbezoek
Jaarlijks bezoekt de PAL een project binnen of buiten de provincie. Het bezoek vormt eventueel de
basis voor een advies.

Watermanlezing
De Watermanlezing wordt met de TU Delft georganiseerd.

Overzicht geparkeerde onderwerpen
Deze onderwerpen hebben momenteel geen directe aanleiding en worden gezien het volle
programma doorgeschoven naar de jaaragenda van 2023. Ontwikkelingen rond deze onderwerpen
zouden ervoor kunnen zorgen dat er wordt geschoven in de jaarplanning. Om verschuiving te
voorkomen zal de mogelijkheid tot het aanbieden van een technische sessie worden verkend.

Monitor leefomgeving
De PAL is aangehaakt bij dit proces, de ontwikkelingen worden halfjaarlijks voorgelegd en besproken
in een PAL vergadering. De PAL stuurt aan op het feit dat de data waarop de monitor is gebaseerd de
komende jaren steeds regio specifieker wordt gemaakt. Ruimtelijke kwaliteit wordt meegenomen in de
gesprekken over de monitor leefomgeving.

Landbouwbeleid
Dit onderwerp is afhankelijk van het Nationaal Strategisch Plan wat eind dit jaar wordt gepresenteerd
door LNV en het IPO. Als er veel beleidsruimte is voor de provincie kan er in de loop van het jaar
worden gedacht aan een technische sessie.

Biodiversiteitsaanpak
De agenda natuur inclusief vanuit het Rijk en IPO zou een interessant vertrekpunt kunnen bieden voor
een advies.

Klimaatverandering
Wat betekent de klimaatverandering, vooruitkijkend naar 2100, voor de provincie?

Potentiële onderwerpen 2023
Wanneer er in de loop van 2022 ruimte ontstaat in het programma overweegt de PAL over een extra
onderwerp te adviseren. Aanvullend op bovenstaande thema’s gaat het om de volgende
onderwerpen:
- Ecologie, faunabeheer, biodiversiteit. Met de werktitel Dierenrijk Zuid-Holland. Aanleiding is het
artikel van de NOS ‘Aantal zweefvliegen op de Veluwe met 80 procent gedaald’. Kunnen we
inzoomen op een thema (leg het drama op tafel) en kijken wat voor chaos er ontstaat in het
ecosysteem?
- Bodem grondprijzen, grondmarkt, buitengebied, duurzaam bodembeheer
- Infra, eerst bewegen dan bouwen, betekent dat eerst auto’s?!

Lunchlezingen
-

Lezing Water en Drinkwater
Lezing Bodem waarbij ingezoomd wordt op de effecten van thermische acties in bodem,
bodemkwaliteit.
Gelegenheid voor nieuwe PAL-leden om zichzelf te presenteren en hun kennis binnen hun
expertise te delen met een lezing.
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