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1.
2.

Vast te stellen de Startnotitie Gezond en Veilig.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten inzake de "Startnotitie Gezond en Veilig". Aan
Provinciale Staten wordt met deze brief de startnotitie ter bespreking aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Startnotitie Gezond en Veilig.
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de Startnotitie:
- De m.e.r.-toets door gemeenten te benoemen;
- Het binnenklimaat als aandachtspunt bij de bullits op te nemen;
- Te checken of bij het onderdeel ‘NOVI’ op p.10 de boodschap goed geduid is en, indien nodig,
aan te passen;
- Een passage toe te voegen dat er in het IPO aandacht is voor ‘hoe om te gaan met
ziekenhuiszorg?’;
- Een verwijzing op te nemen naar het ‘Programma Beter Bestuur’.
GS spreken af dat in de volgende versie meer invulling gegeven zal worden aan ‘veiligheid’. De
nadruk ligt nu vooral op ‘gezond’. GS willen een betere balans.
Bijlagen
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1.

GS-brief aan Provinciale Staten- Startnotitie Gezond en Veilig

2.

Startnotitie Gezond en Veilig

1

Toelichting voor het College

In de LTA is voor het 4e kwartaal van 2020 een startnotitie Gezond en Veilig opgenomen ter
bespreking in Provinciale Staten. Opzet is om op basis van de startnotitie een gesprek te voeren
met Provinciale Staten over de verdere aanpak, kansen en prioriteiten binnen deze opgave en het
ontwikkelprogramma Gezond en Veilig. Op 25 mei 2020 zijn Provinciale Staten middels een lidGS brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de opgave Gezond en Veilig. Inmiddels is
ook een technische sessie met Provinciale Staten op 26 oktober gepland. Verdere planning is dat
de Startnotitie Gezond en Veilig op 16 december 2020 met Provinciale Staten wordt besproken,
waarmee het tijdschema in de LTA wordt gevolgd.
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 de 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 burgers en bedrijven.
Op 10 maart 2020 is een D-memo over de aanpak van de opgave Gezond en Veilig in
Gedeputeerde Staten besproken. De startnotitie volgt de inhoudelijke lijn (invulling via alle
opgaven), zoals die is opgenomen in deze D-memo over de opgave Gezond en Veilig.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW

: nu geen financiële consequenties

Programma
Financiële risico’s

: Programma 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland
: Er zijn geen financiële risico’s.

Bij de 1 e begrotingswijziging 2020 is voor de opgave Gezond en Veilig uit de impulsgelden voor

2020 € 300.000 beschikbaar gesteld, voor 2021 en 2022 € 600.000 en voor 2023 € 400.000.
Bij de inzet vanuit de opgave Gezond en Veilig zal een verbinding worden gelegd met activiteiten
van andere opgaven.
Juridisch kader
Niet van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming
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 Gezond en Veilig is opgesteld op basis van deze verkenning en het
coalitieakkoord.
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3 Proces
In de startnotitie (par 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 Provinciale Staten is het voornemen om in de
eerste helft van 2021 een voorstel voor vaststelling van een beleidskeuze Gezond en Veilig aan
Provinciale Staten voor te leggen voor besluitvorming.
In de startnotitie staat een midterm rapportage (medio 2022) naar Provinciale Staten opgenomen
om de verdere voortgang van de opgave Gezond en Veilig aan Provinciale Staten te rapporteren.
Binnen de provinciale organisatie is afstemming geweest met de andere opgaven om de
mogelijkheden te verkennen voor versterking en/of versnelling van een gezonder en veiliger ZuidHolland. Een concept van de startnotitie is voorgelegd voor commentaar. Hierbij zijn geen
substantiële verschillen van inzicht naar voren gekomen.

4 Participatie
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,
Ministerie van VWS, academische medische centra), als partijen die zich primair richten op de
inrichting van de fysieke leefomgeving (o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties). Daarbij
is vooral gesproken met intermediaire organisaties.
In de notitie wordt aangegeven dat bij de invulling van de opgave alle rollen worden opgepakt,
maar dat een accent wordt gelegd op samenwerking (realisatie en co-creatie). Daarbij zal niet
alleen de samenwerking worden gezocht met de reguliere partijen, maar ook met
maatschappelijke initiatieven en overkoepelende vertegenwoordigers daarvan. Bij de opstelling
van de startnotitie is hier ook reeds invulling aan gegeven om kansen op dit terrein te kunnen
aangeven. Ten aanzien van regulerende instrumenten (o.a. omgevingswaarden en instructieregels) zal vanuit de opgave een terughoudende houding worden ingenomen. Wel is in de
startnotie een verkenning op dit terrein opgenomen.
Meer formele inspraak zal rond de beoogde beleidsmodule Gezond en Veilig in de eerste helft
van 2021 plaatsvinden.

5 Communicatiestrategie
Er wordt voor gekozen om primair rond concrete projecten te communiceren en daarbij ook de
bredere context van de opgave Gezond en Veilig te schetsen. Na de bespreking van de
startnotitie in Provinciale Staten zal een beknopte factsheet over de opgave en lopende en
beoogde activiteiten worden opgesteld om breder te verspreiden.
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