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Bijlagen

-

U heeft Gedeputeerde Staten gevraagd een verkenning te starten die ingaat op onderstaande

vragen: 

“Hoe kan de provincie vanuit haar rollen, taken en bevoegdheden bijdragen aan een gezonde

leefomgeving (motie M782):

· Wat is bestaand beleid en hoe kan dit worden geïntensiveerd dan wel verbeterd,

· Op welke onderdelen werkt huidig beleid belemmerend dan wel is ontoereikend en moet

nieuw beleid worden ontwikkeld.

· Hierover nadrukkelijk met PS in gesprek gaan.”

 

Inmiddels is een start gemaakt met de Verkenning Gezonde Leefomgeving Zuid-Holland. In het

behandelvoorstel van 24 april 2018 hebben wij u toegezegd dat wij u in het najaar van 2018 over

deze verkenning informeren. Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de

verkenning en u uitnodigen in een thema-sessie op 12 december bij te dragen aan de

verkenning. Het toekomstagenda-onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 (juli 2018, TNO en

POSAD) vormt hiervoor een belangrijke bouwsteen en is inmiddels voor u beschikbaar op

https://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda.

 

Scope van de Verkenning Gezonde Leefomgeving

Uit het toekomstagenda onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 blijkt dat gezondheid door vele

factoren wordt beinvloed; de persoonlijke gezondheid, de persoonlijke levenstijl en door de

leefomgeving. De verkenning benadert de opgave Gezonde Leefomgeving vanuit de taak en rol

die wij bij deze opgave hebben - de leefomgeving. Deze scope wordt versterkt door een groeiend

belang van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en de invoering van de Omgevingswet.

https://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda
http://www.zuid-holland.nl
https://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda
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Belang van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Het werken aan een gezonde leefomgeving is voor de provincie Zuid-Holland een prioriteit. Zuid-

Holland is de drukstbevolkte provincie van Nederland waar mensen wonen, werken en recreëren.

De provincie kent als gevolg van de stedelijke agglomeratie, het Haven Industrieel Complex en

de logistiek een uitdaging op het terrein van een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd groeit het

besef dat een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving essentieel is in de concurrentie om talent

(en bedrijven en bezoekers) tussen stedelijke agglomeraties. Hier ligt een kans voor de provincie

om een impuls te geven aan een sterk, slim en schoon Zuid-Holland.

 

Invoering van de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet verschuift de afwegingsruimte van de provincie van een

goede ruimtelijke ordening naar de (gezonde) leefomgeving. We sluiten daarbij aan bij de definitie

van het RIVM, een gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot gezond

gedrag en geeft bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden. In de Ambitienotitie Zuid-

Holland, opmaat naar het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland (2018) is hierin een

eerste stap gezet met het benoemen van de bijdrage van een gezonde groene leefomgeving aan

een gezonde leefstijl van de inwoners van Zuid-Holland.

 

Stand van zaken van de Verkenning Gezonde Leefomgeving

Op dit moment wordt het eerste deel van de verkenning afgerond. Dit deel geeft inzicht in het

(verbrede) begrip van de gezonde leefomgeving, de huidige inzet met een direct en indirect effect

in beeld brengt, en laat zien welke belangrijkste trends en ontwikkelingen, kansen en dilemma’s

voor de toekomst spelen.

 

Het eerste deel van de verkenning krijgt u in de vorm van de gespreksnotitie gezonde

leefomgeving ter informatie aangeboden voorafgaand aan de thema-sessie. Het vormt de basis

om het gesprek met u aan te gaan over de vraag wat, en met welke ambitie, de provincie Zuid-

Holland nog meer kan doen aan de bescherming, preventie en bevordering van de gezonde

leefomgeving. 

 

Aangezien u nadrukkelijk heeft gevraagd betrokken te worden bij de verkenning heeft de Griffie

op woensdag 12 december van 09:30 tot 11:00 uur een thema-sessie gepland, zodat u uw

bijdrage kan leveren aan de verkenning. Hierna wordt de verkenning besproken met regionale

stakeholders. 

 

Gedeputeerde Staten brengen in beeld wat we vanuit de huidige rol- en taakopvatting bijdragen

aan de bescherming, preventie en bevordering van de gezonde leefomgeving, en op welke wijze

dat mogelijk geïntensiveerd kan worden. Wat we als provincie nog meer kunnen doen, dus met

welke ambitie en inzet we aan de gezonde leefomgeving kunnen bijdragen, valt buiten de scope

van het huidige college.
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De resultaten van de verkenning en uw bijdrage worden verwerkt tot de Ambitie-agenda Gezonde

Leefomgeving. Dit vormt een fundament voor het volgende college en de invoering van de

omgevingswet in de toekomst. De Ambitie-agenda wordt begin 2019 aangeboden aan Provinciale

Staten.

 

Wij vertrouwen erop u op adequate wijze te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


