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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-751134430 DOS-2019-
0008461

Onderwerp

Ruimte voor Lopen

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan het platform Ruimte voor Lopen waarin wordt aangegeven dat

met instemming is kennisgenomen van de concept Strategische agenda 2021 -2030 en het

concept Activiteitenprogramma 2021 -2025 van dit platform.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het platform Ruimte voor Lopen.

3. Te bepalen dat de bijlagen ‘Concept Strategische agenda 2021 -2030 Concept-tekst

definitieve versie 20 juli’ en ‘Concept Activiteitenprogramma definitieve versie 20 juli’ niet

actief openbaar gemaakt worden met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel

actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Ruimte voor Lopen. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan het platform Ruimte voor Lopen 
- GS-brief aan PS over deelname aan het platform Ruimte voor Lopen 
- Concept Strategische agenda 2021 -2030 concept-tekst definitieve versie 20 juli
- Concept Activiteitenprogramma definitieve versie 20 juli

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 15 september 2020 29 september 2023
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1 Toelichting voor het College

 

Wij zijn vanaf de start (in 2018) partner van het landelijk platform Ruimte voor Lopen (hebben de

oprichting hiervan mede mogelijk gemaakt). Het verzoek vanuit dit platform is om de Strategische

agenda 2021 -2030 en het Activiteitenprogramma 2021 -2025 zoals die nu in concept zijn

uitgewerkt te ondersteunen. De voorliggende uitwerking sluit aan bij de provinciale ambities en

opgaven (met name t.a.v. een bereikbaar en een gezond en veilig Zuid-Holland). Aan dit

partnerschap zijn geen kosten verbonden (deze kosten worden gedragen door het Rijk). Als de

provincie deelneemt aan projecten van dit platform, om hiermee invulling te geven aan onze

ambities en opgaven, kunnen hier wel kosten aan verbonden zijn, waar t.z.t. separate

besluitvorming over plaats zal vinden. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma’s   : 2- Bereikbaar Zuid-Holland en 7 - Gezond en veilig 

                                                        Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

De bijlagen ‘Concept Strategische agenda 2021 -2030 Concept-tekst definitieve versie 20 juli’ en

‘Concept Activiteitenprogramma definitieve versie 20 juli’ worden niet actief openbaar gemaakt

met een beroep op artikel 3, onder b van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland

2017. 

 

De concept Strategische agenda 2021 -2030 en het concept Activiteitenprogramma 2021 -2025

van het platform Ruimte voor Lopen zijn alleen ter bespreking verspreid onder de partners van dit

platform. Het zijn conceptstukken die nog niet publicatierijp zijn. De definitieve stukken komen op

8 oktober 2020, tijdens het Nationaal voetgangerscongres, voor de buitenwereld beschikbaar op

www.ruimtevoorlopen.nl. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De hoofdstukken ‘Bereikbaar Zuid-Holland’ en ‘Gezond en veilig Zuid-Holland’ van ons

coalitieakkoord bevatten passages gericht op het bevorderen van lopen. In de provinciale

Beleidsverkenning Lopen die dit voorjaar verscheen zijn de maatschappelijke baten van lopen

uitgewerkt en is de verbinding gelegd met de provinciale ambities en opgaven. Deze verkenning

werd vergezeld van een lid GS-brief (d.d. 2 juni 2020) van gedeputeerden Koning en Vermeulen. 

 

3 Proces

 

De provincie Zuid-Holland is van aanvang af partner van het landelijk platform Ruimte voor

Lopen. Dit platform groeit snel in aantal deelnemende organisaties en in activiteiten. Met deze

brief geven wij aan de strategische agenda en het activiteitenprogramma van dit platform te

ondersteunen.

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ruimtevoorlopen.nl%2F&data=02%7C01%7Ca.heesterman%40pzh.nl%7Cfbe2370fcc8e460df17708d85e2eb350%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637362901948289793&sdata=EaCkLjcIIyyMuDCWtlhO4S%2FkVbJbVMhsgeqWtOslmuw%3D&reserved=0
http://www.ruimtevoorlopen.nl
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4 Participatie

 

Het landelijk platform Ruimte voor Lopen bestaat uit ca. 30 organisaties - waaronder overheden,

maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen - die het lopen willen bevorderen (zowel

recreatief als utilitair). Provinciale deelname aan dit platform draagt bij aan contacten, kennis en

inzicht die ons ondersteunen bij het ontwikkelen van (omgevings)beleid dat lopen faciliteert en

stimuleert. Meer over de partners en agenda van Ruimte voor Lopen treft u op

https://ruimtevoorlopen.nl/partners/ en https://ruimtevoorlopen.nl/agenda-lopen/. 

5 Communicatiestrategie

 

Hierover is geen separate provinciale communicatie voorzien. Communicatie over het platform

Ruimte voor Lopen gebeurt via Ruimte voor Lopen (o.a. via https://ruimtevoorlopen.nl/). Bij de

lancering van strategische agenda en het activiteitenprogramma tijdens het nationaal

voetgangerscongres op 8 oktober is gedeputeerde Koning gevraagd om een citaat aan te leveren.

In afstemming met de gedeputeerde en haar communicatieadviseur is hiervoor de volgende tekst

geformuleerd:  

 

Vanaf het eerste uur is de provincie Zuid-Holland lid van Ruimte voor Lopen. En met een reden. 

In onze drukke en dichtbevolkte provincie is aandacht voor lopen belangrijk. Als meer mensen

lopen draagt dit bij aan diverse provinciale opgaven zoals een bereikbaar, gezond en veilig Zuid-

Holland. Een bereikbaar Zuid-Holland kan niet zonder goed openbaar vervoer en openbaar

vervoer kan niet zonder lopen (first and last mile). Ook het mengen van functies en meer

nabijheid van bestemmingen en voorzieningen bevorderen het lopen. Daarnaast is lopen de

meest beoefende sportieve en recreatieve bezigheid en levert zo een belangrijke bijdrage aan

onze gezondheid. Door deze aspecten mee te nemen in ons beleid stimuleren we dat nog meer

mensen gaan lopen. Zowel voor het woon-werkverkeer als ter ontspanning.

 

Anne Koning 

Gedeputeerde Ruimte. Wonen en Sport en recreatie van de provincie Zuid-Holland  

 

Naast de provincie is ook aan ca. 8 andere partners van het platform Ruimte voor Lopen

gevraagd een citaat hiervoor aan te leveren. 

 

https://ruimtevoorlopen.nl/partners/
https://ruimtevoorlopen.nl/agenda-lopen/
https://ruimtevoorlopen.nl/
https://ruimtevoorlopen.nl/partners/
https://ruimtevoorlopen.nl/agenda-lopen/
https://ruimtevoorlopen.nl/)

