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Startnotitie Gezond en Veilig
Geachte Statenleden,
Bij deze bieden wij u de door ons vastgestelde ‘Startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland’ aan.
Gezondheid wordt wel het belangrijkste bezit genoemd. Door de corona-crisis staat de opgave
Gezond en Veilig extra in de belangstelling. In de startnotitie is aangegeven hoe wij deze opgave
vanuit de provincie de komende jaren willen aanpakken en via een brede benadering vanuit alle
sectoren een impuls willen geven aan een Gezond en Veilig Zuid-Holland. Op basis van de
startnotitie bespreken wij graag met u of u de geschetste aanpak ondersteunt en waar volgens u
accenten en prioriteiten gewenst zijn.
Aanleiding voor de startnotitie zijn de opgave Gezond en Veilig in het coalitieakkoord en de
komende Omgevingswet. In het coalitieakkoord staat in hoofdstuk 7 de opgave Gezond en Veilig
opgenomen. Maar daartoe beperkt deze startnotitie zich niet. Wij willen bij de uitwerking van deze
opgave naar mogelijkheden binnen alle opgaven kijken om de gezondheid en veiligheid in ZuidHolland te versterken. Daarmee sluiten wij aan bij het maatschappelijke doel van de komende
Omgevingswet, waarmee de wetgever bescherming en garanties wil bieden voor een gezond,
veilig en prettig leef- en werkklimaat voor inwoners en bedrijven. Met de invoering van de
Omgevingswet verschuift het primaire doel van het omgevingsbeleid van een goede ruimtelijke
ordening naar het nastreven van een gezonde en veilige leefomgeving. Gezondheid wordt
nadrukkelijk als maatschappelijk doel van het omgevingsbeleid gepositioneerd.
In 2018 is een inventarisatie gezonde leefomgeving opgesteld, die op 4 december 2018 in een
sessie met leden van Provinciale Staten is besproken. Vervolgens zijn begin 2019 twee regionale
sessies met externe partijen georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in de verkenning gezonde
leefomgeving Zuid-Holland, die op 5 maart 2019 naar Provinciale Staten is gezonden.
De startnotitie is opgesteld op basis van de verkenning en het coalitieakkoord. Op 25 mei 2020
bent u middels een lid-GS brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de opgave Gezond
en Veilig. Inmiddels is een technische sessie met Provinciale Staten op 26 oktober gepland.
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In de startnotitie wordt uitgegaan van het begrip positieve gezondheid. Daarbij staat niet alleen de
behandeling van de ziektelast centraal, maar juist ook het voorkomen van ziektes en de
versterking van de gezondheid. Deze benadering komt ook naar voren in het recente
gezondheidsbeleid van het rijk en de gemeenten. Bij de concrete activiteiten zal, aansluitend op
de provinciale taken en rollen, een sterk accent worden gelegd op het inrichten van een gezonde
en veilige leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag. Voorgesteld wordt om daarbij extra
aandacht te geven aan gebieden waar momenteel vanuit het perspectief van gezondheid veel
winst te behalen is.
De provincie kan vanuit haar taken en rollen een duidelijke inzet op een versterking van een
Gezond en Veilig Zuid-Holland hebben. In de startnotitie (paragraaf 5) hebben wij de ambitie en
nadere doelen aangegeven. De aanwezigheid van een groot industrieel complex en veel grote en
middelgrote gemeenten met wijken met een gezondheidsachterstand stellen ons voor een grote
uitdaging. De verbetering van de gezondheid in Zuid-Holland is bovendien afhankelijk van een
groot aantal partijen in Zuid-Holland. Zoals u weet zijn de huidige middelen beperkt. Binnen die
kaders willen we de komende jaren door samenwerking met externe partijen en de aansluiting op
onze overige opgaven aantoonbare resultaten bereiken.
Bij de opstelling van de verkenning en de startnotitie is met een groot aantal externe partijen
gesproken. Dat betreft zowel partijen uit de gezondheidszorg (o.a. GGD-en , GGD/GHOR, het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, academische medische centra), als partijen
die zich primair richten op de inrichting van de fysieke leefomgeving (o.a. gemeenten,
maatschappelijke organisaties). Bij de benadering via positieve gezondheid is de scheidslijn
tussen beide beleidsvelden steeds minder hard en zijn de raakvlakken steeds talrijker.
Aan het eind van de startnotitie (paragraaf 10) is een voorstel opgenomen voor aanvulling van het
provinciale omgevingsbeleid om de opgave Gezond en Veilig in ons beleid samenhangend vast
te leggen en daarbij de richting aan te geven. Op basis van de bespreking van de startnotitie met
u zijn wij voornemens om in de eerste helft van 2021 een voorstel voor vaststelling van een
beleidskeuze Gezond en Veilig aan u voor te leggen voor besluitvorming.
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