Een gezonde Brabander
Datum

19 oktober 2016

Gezondheid van mens en samenleving staat voor de provincie centraal. Dat
betekent dat de basiskwaliteit van onze leefomgeving moet voldoen aan de
milieunormen. Onder andere op het gebied van water, lucht en geur. We
willen dat de Brabanders zich nog gezonder en beter voelen. Om dit te
bereiken, bundelen overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, burgers en kennisinstellingen hun krachten bundelen en
werken we dezelfde kant op.

Hoe komen we van ambities naar concrete doelen?
Er zijn drie hoofddoelen:
A

De fysieke leefomgeving op orde

B

Gezonde verstedelijking

C

Gezonde regio’s

Hoe vertalen we doelen naar resultaten?
De fysieke leefomgeving op orde


Aanscherpen van normen via bijvoorbeeld door middel van regels via de
Brabantse Zorgvuldigheidscore bij veehouderijen



Onderzoeken van schadelijke effecten op de gezondheid van onbekende
milieu-effecten zoals (ultra)fijnstof, drugsafval of gewasbeschermingsmiddelen



Inzichtelijk maken van milieueffecten op kaarten via de Atlas Leefomgeving.
Op deze manier krijgen we de informatie over milieu en gezondheid steeds
beter op een rij. Dit doen we samen met gemeenten, kennisinstellingen en de
betrokken ministeries.

Gezonde verstedelijking
De gemeenten Eindhoven, Tilburg, Helmond, Breda en ’s Hertogenbosch, de 3
waterschappen, GGD en de provincie willen een ‘Brabantse Health Deal (BHD)’
opstellen ondersteund door kennisinstellingen. Deze BHD bestaat uit 4 sporen



Spoor 1: Opstellen Roadmap.

In de roadmap komen regionale acties voor een gezamenlijke aanpak van gezonde
verstedelijking. De initiatiefnemers nodigen ook andere partijen uit om daarbij aan te
sluiten.


Spoor 2: Ontwikkelen toolbox.

Er bestaan diverse methoden en meetinstrumenten op het gebied van gezondheid.
We willen weten welk(e) het beste en effectiefste werken. Daarnaast monitoren we
de procesaanpak, procedures en handleidingen en ontwikkelen we waar nodig.


Spoor 3: (Burger)participatie.

Hoe kunnen we goede initiatieven rond dit thema die bijdragen aan onze doelen in
co-creatie uitvoeren? Van buiten naar binnen: van burger- naar
overheidsparticipatie.


Spoor 4: Kennisdeling

We werken samen met andere (overheids)organisaties en kennisinstelling om de
bestaande kennis te delen (olievlekwerking).

Gezonde regio’s
Niet alleen in de Brabantse steden, maar ook in de regio’s erom heen, de dorpen
en het buitengebied is een gezonde leefomgeving van belang. Daarom stimuleren
we veelbelovende initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
Stimuleren van veelbelovende initiatieven die bijdragen aan een gezonde
leefomgeving. De uitdaging is om over grenzen heen te kijken en mensen met
uiteenlopende achtergronden bij elkaar te brengen. Gezondheid wordt zo een
‘verbindend beleidsconcept.’ De provincie zoekt naar mooie combinaties binnen
bestaande netwerken zoals het BrabantStad netwerk gekoppeld met de
streeknetwerken. Het gaat om lopende en nieuwe projecten en ook
kennisinstellingen en het onderwijs doen mee. Daarnaast zijn er lessen te leren van
andere projecten zoals Natuur en Samenleving. De provincie zet in op netwerkend
werken in als middel om doelen te realiseren (inzichten NSOB).
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