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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld ondenverp;

Constaterende dat:
- de provincie taken heeft op het gebied van groen, milieu en de hygiëne- en veiligheid van

-

zwemwater;
publieke gezondheid onder te verdelen is in gezondheidsbevorderende,
gezond heidsbeschermende- aspecten en ziektepreventie;
wetenschappelijk bewezen is dat bewegen in het groen de gezondheid bevordert; het houden aan
milieukwaliteitseisen de gezondheid beschermt en het handhaven van een goede kwaliteit van
zwemwater gezien kan worden als ziektepreventie (ziekte van Weil bijvoorbeeld),
het college van GS n.a.v. de motie van Oudenhoven (782) i.h.k.v. de omgevingswet een
Toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking heeft laten opstellen. Hierop nog geen
reactie of standpunt van GS is gevolgd;
in de leefomgevingstoets, behorende bij de Plan MER van het omgevingsbeleid, aangegeven
wordt dat'de grenzen van de milieugebruiksruimte zijn bereikt en bij ongewijzigd beleid er richting
2030 op veel vlakken verslechterende trends te zien zullen zün';
de milieukwaliteit ten aanzien van lucht, bodem, water en externe veiligheid nog niet goed genoeg
is en in het bijzonder de luchtkwaliteit in Zuid-Holland nog steeds elk jaar zorgt voor vervroegde
sterfte en extra medische consumptie bijde inwoners van deze provincie;

Overwegende dat:
- het college van GS zijn ambitie voor de groene omgeving heeft aangegeven in het
Koersdocument Rijke GroenBlauwe Leefomgeving en hierin ook melding wordt gemaakt van het
nastreven van een gezonde leefomgeving;
- dat er geen vergelijkbaar document ligt met ambitie op het milieugebied (de grijze leefomgeving:
lucht, bodem, water, geluid en externe veiligheid);
Verzoeken het college:
1. uit te dragen dat de provincie in het kader van de publieke gezondheid taken heeft;
2. een ambitiedocument op het gebied van milieu en gezondheid op te stellen;
3. bij de Voorjaarsnota aan te geven hoeveel middelen daarvoor nodig zijn;
4. PS van de voortgang op de hoogte te houden;
en gaan over tot de orde van de dag!
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