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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-671228533 (DOS-2016-

0004358)

Onderwerp

Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland, inventarisatie van rol, taak en ambitie van de 

provincie Zuid-Holland

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over ‘Verkenning gezonde leefomgeving 

Zuid-Holland, inventarisatie van rol, taak en ambitie van de provincie Zuid-Holland’.

2. Vast te stellen de ‘Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland’.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Inventarisatie gezonde leefomgeving 

Zuid-Holland’.

Besluit GS
in de brief aan PS wordt de verwijzing naar mogelijk neerstortende vliegtuigen verwijderd. Voor 
het overige vastgesteld conform advies waarbij het College zich realiseert dat het nastreven van 
bepaalde waarden, zoals de WHO-waarden, niet altijd leidt tot het behalen daarvan.

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland, inventarisatie 

van rol, taak en ambitie van de provincie Zuid-Holland’,

- Inventarisatie Gezonde leefomgeving Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 december 2018 -
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1 Toelichting voor het College

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gevraagd een verkenning te starten die inzicht 

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

leefomgeving (motie M782). In de motie 847 hebben Provinciale Staten vervolgens nadrukkelijk 

aandacht gevraagd voor de ambitie ten aanzien van de grijze gezonde leefomgeving (luchtkwaliteit, 

geluid,  externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit). GS hebben in de brief van 13 november jl. de 

Staten geïnformeerd over de voortgang van de verkenning en hen uitgenodigd in een thema-sessie 

op 12 december bij te dragen aan de verkenning.

Met deze brief bieden GS de ‘Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ aan als basis 

voor genoemde thema-sessie gezonde leefomgeving. Ook geven wij in deze brief kort de 

hoofdlijnen van de inventarisatie weer. De ‘inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland’ 

brengt in beeld wat verstaan wordt onder een gezonde leefomgeving en welke trends en 

ontwikkelingen spelen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de huidige rol en taak van de provincie 

ten aanzien van de gezonde leefomgeving. Tenslotte geeft de inventarisatie een eerste aanzet op 

wat de provincie nog meer kan doen om de gezonde leefomgeving niet alleen te beschermen, 

maar ook te bevorderen. 

De Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland is in opdracht van de provincie Zuid-Holland 

door Twijnstra Gudde uitgevoerd.

Financieel en fiscaal kader

De kosten van de inventarisatie gezonde leefomgeving uitgevoerd door Twijnstra Gudde zijn:

Totaalbedrag excl. BTW: € 50.000,-

Programma 3 Aantrekkelijk en concurrend

Financiële risico’s: er zijn geen financiële risico’s

Juridisch kader

Beleidskaders ten aanzien van de grijze gezonde leefomgeving, met name ten aanzien van 

luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit. 

2 Proces

De GS-brief en inventarisatie is afgestemd met een brede projectgroep waarin Mobiliteit en Milieu, 

Water en Groen, Ruimte, Wonen en Bodem, Economische Zaken en het team Omgevingswet 

betrokken zijn. De GS-brief en inventarisatie is vervolgens met de portefeuillehouders Milieu, 

Ruimte, Groene leefomgeving, Mobiliteit en Bestuur afgestemd.

3 Communicatiestrategie

Op dit (tussen-)moment van de Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland geen externe 

communicatie anders dan de publicatie van de publiekssamenvatting en de onderliggende stukken

in het kader van de actieve openbaarheid na besluitvorming in GS.
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