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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 28 maart 2018 ter
behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

o

.
o

de Omgevingswet de regels stelt voor het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving van de Gezondheid,
de provincie taken en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van een aantal
mlieukwaliteitseisen, en ook met andere beleidsvelden zoals natuur, water en infrastructuur
kan bijdrage aan een gezonde leefomgeving
artikel 21 van de Grondwet ook voor de provincie van toepassing is,

Overwegende dat:

o
.

¡

uit verschillende voortgangsrapportages blijkt dat er nog gezondheidswinst of een veiligere
leefomgeving te behalen valt,
uit de voortgangsrapportage luchtkwaliteit (2016) zelfs blijkt dat het grootste deel van ZH niet
voldoet aan de WHO normen en er nog veel gezondheidswinst te behalen valt,
de nieuwe definitie van gezondheid inmiddels meerdere determinanten omvat juist ook
passend bijde taken van de provincie,

Verzoeken het college:

A.

een verkenning te starten die antwoord geeft op hoe de provincie vanuit de rollen, taken en
bevoegdheden kan bijdrage aan een
leefomgeving. Daarbijte kijken naar llzowel
W¿zonde
bestaand beleid en hoe dit kan wordenflñtensivee(dan welverbeterd, als 2/ op welke
onderdelen ons huidig beleid belemmerd werkt dan wel ontoereikend is en nieuw beleid moet

worden ontwikkeld.

B. de uitkomsten

van deze verkenning te delen zodra deze bekend zijn, en najaar met PS de
keuzes die voorliggen vanuit die verkenning te bespreken

en gaan over tot de orde van de dag!
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