
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 782 (gezonde leefomgeving)

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Contact:

 J.H. Brouwer
070 - 441 72 87
jh.brouwer@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
 
Ons kenmerk

PZH-2018-645206931
(DOS-2018-0002558)
 
Bijlagen

1

Op 28 maart 2018 heeft u motie 782 aangenomen waarmee u het college van Gedeputeerde

Staten heeft verzocht:

 

A. een verkenning te starten die antwoord geeft op hoe de provincie vanuit de rollen, taken en

bevoegdheden kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Daarbij te kijken naar zowel

bestaand beleid en hoe dit kan worden geïntensiveerd dan wel verbeterd, als op welke

onderdelen ons huidig beleid belemmerend werkt dan wel ontoereikend is en nieuw beleid moet

worden ontwikkeld.

 

B. de uitkomsten van deze verkenning te delen zodra deze bekend zijn, en in het najaar met PS

de keuzes die voorliggen vanuit die verkenning te bespreken.

 

Wij stellen voor om het tot zomer 2018 lopende onderzoek naar een gezonde leefomgeving in het

kader van het ToekomstAgendaonderzoek te benutten voor de diagnose van oorzaak-gevolg

relaties voor wat betreft gezondheid en de verkenning van mogelijke beleidsopties. 

 

In het kader van het beleidsrijke proces om te komen tot een visie op de Rijke GroenBlauwe

Leefomgeving zijn gezondheid en welbevinden belangrijke onderwerpen. Bij uw bespreking van

deze visie in juni 2018 bestaat de mogelijkheid om deze onderwerpen inhoudelijk al een plek te

geven binnen het Omgevingsbeleid. De verkenning bouwt hier dan op voort en biedt in potentie

aanleiding voor aanvullingen op het beleid. 

 

Op basis van provinciaal beleid (zoals nu in ontwikkeling is in het kader van de Rijke

GroenBlauwe Leefomgeving, maar ook onder meer mobiliteitsbeleid, luchtkwaliteitsbeleid, het

Actieplan Geluid, economisch en ruimtelijk ordeningsbeleid) zullen wij een vertaling van het

onderzoek maken naar mogelijke verdere uitwerkingen in beleidsacties. Deze beleidsacties en de
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daarbij behorende beleidskeuzes zullen wij in het najaar van 2018 aan u ter bespreking

voorleggen.

 

Wij vertrouwen erop u op adequate wijze te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

  

 

 


