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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 847 ‘Ambitie milieu en
gezondheid’
Geachte Statenleden,
Op 14 november 2018 heeft u motie 847 aangenomen waarmee u het college van Gedeputeerde
Staten heeft verzocht:
1.
2.
3.
4.

uit te dragen dat de provincie in het kader van de publieke gezondheid taken heeft;
een ambitiedocument op het gebied van milieu en gezondheid op te stellen;
bij de Voorjaarsnota aan te geven hoeveel middelen daarvoor nodig zijn;
PS van de voortgang op de hoogte te houden;

In de inventarisatie gezonde leefomgeving, die u toegezegd is in ons behandelvoorstel van motie
782 dd. 24 april 2018, hebben we opgenomen op welke wijze de bestaande provinciale taken en
ambities op het gebied van milieu en gezondheid zijn verwoord. De bestaande ambities op het
gebied van lucht, geluid, externe veiligheid, bodem en water zijn vastgelegd in de ontwerp
Omgevingsvisie en in diverse brieven aan uw Staten. Bundeling van deze ambities in de
inventarisatie gezonde leefomgeving geeft het overzicht waar de motie om vraagt. Uiteraard
dragen wij, waar mogelijk, de aan deze ambities gekoppelde provinciale taken uit.
Aangezien u nadrukkelijk heeft gevraagd betrokken te worden bij de verkenning Gezonde
Leefomgeving hebben wij op woensdag 12 december 2018 met u een themasessie gepland,
zodat u uw bijdrage kan leveren aan de verkenning. De inventarisatie gezonde leefomgeving
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. De keuze binnen die opties, met welke ambitie en inzet we aan de
gezonde leefomgeving kunnen bijdragen, valt buiten de scope van het huidige college.
Uw bijdrage en het resultaat van gesprekken met regionale stakeholders in januari 2019,
verwerken wij in een Ambitie-agenda Gezonde Leefomgeving. De mogelijke ambities op het
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gebied van milieu en gezonde leefomgeving zullen hierin een plaats krijgen. Deze Ambitieagenda vormt een fundament voor het volgende college en de invoering van de Omgevingswet in
de toekomst. Het is aan een volgend college en een volgende Provinciale Staten om te bepalen
welke ambities zij hebben om een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland te versterken en welke
middelen zij daarvoor beschikbaar stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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