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GS-Voorstel
Besluitnummer

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

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 782 (gezonde leefomgeving) naar aanleiding van Ambitienotitie

Omgevingsbeleid 

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 782

over hoe de provincie vanuit haar rollen, taken en bevoegdheden kan bijdragen aan een gezonde

leefomgeving.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin, naar aanleiding van motie 782, toegelicht

wordt hoe verkend wordt op welke wijze de provincie kan bijdragen aan een gezonde

leefomgeving.

Besluit GS
Wordt na de GS-vergadering ingevuld

Bijlagen

1 . GS-brief aan Provinciale Staten met betrekking tot behandelvoorstel motie 782

2. Motie 782 gezonde leefomgeving

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 april 2018 24 april 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Tijdens de behandeling van de Ambitienotitie Omgevingsbeleid in de Statenvergadering van 

28 maart 2018 hebben Provinciale Staten motie 782 aangenomen. Daarin wordt -samengevat–

een verkenning gevraagd naar mogelijke beleidsacties ten behoeve van een gezonde

leefomgeving en het verzoek die verkenning in het najaar 2018 met PS te bespreken. 

 

Het voorstel is om voor de verkenning het lopende ToekomstAgendaonderzoek naar een

gezonde leefomgeving te gebruiken. Dit ToekomstAgendaonderzoek is een bestaand verkennend

onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en verstedelijking in Zuid-Holland en levert een

analyse op van oorzaak-gevolgrelaties. Daarmee heeft dit ToekomstAgendaonderzoek nauwe

relaties met de vraag uit motie 782. Het onderzoek wordt in juli afgerond. De geconstateerde

oorzaak-gevolgrelaties kunnen vervolgens in potentiële beleidsacties worden vertaald. Met het

onderzoek en de vertaling naar beleidsacties kan voldaan worden aan de motie.

 

Financieel en fiscaal kader

Het ToekomstAgendaonderzoek kent momenteel al financiering vanuit de Toekomstagenda.

Overige benodigde middelen voor de verkenning zijn nog niet in kaart gebracht,maar zullen in

principe vanuit de bestaande begroting worden opgevangen. 

 

Totaalbedrag excl. BTW: €100.000

Programma: 3.3 Beter benut (bebouwd) gebied

Financiële risico’s: geen

 

Juridisch kader

Niet van toepassing

 

2 Proces

 

Behandelvoorstel met betrekking tot de motie leidt tot een verkenning van mogelijke beleidsacties

inzake een gezonde leefomgeving, die in het najaar 2018 met PS besproken worden. 

 

3 Communicatiestrategie

 Publicatie van de publiekssamenvatting

 


