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van :

A.C. van Wallenburg

afd :

Statengriffie

telefoonnr.:

(0118) 63 1265

aan :

Commissie Ruimte

datum :

5 september 2016

onderwerp:

Voorstel openbare beeldvormende bijeenkomst m.b.t. BRZO-RUD, 12 oktober 2016

Geachte commissieleden,
Het onderwerp Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland is in de huidige bestuursperiode door het Presidium
toebedeeld aan de commissie Ruimte. In de commissie vindt de 'oordeelsvormende' discussie plaats, ter
voorbereiding op besluitvorming door Provinciale Staten.
Het Presidium en GS hebben op 12 juli 2016 gesproken over aanpassing van de werkwijze PS-GS. Eén
van de afspraken betreft het toepassen van het zgn. BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming) en het met voorrang uitwerken van een 'beeldvormende' informatieve en openbare
bijeenkomst over BRZO/RUD in oktober onder primaat van de Commissie Ruimte.
Met de voorzitter van de commissie en in samenspraak met GS is inmiddels een programma-opzet
gemaakt voor deze openbare beeldvormende bijeenkomst.
Namens de voorzitter van de Commissie Ruimte leg ik de opzet hierbij aan u voor met de vraag wie
betrokken wil worden bij de voorbereiding?
Programma-opzet :
Beeldvormende bijeenkomst BRZO/RUD ter voorbereiding op de behandeling van de begroting PxQ in de
commissievergadering van 25 november en PS van 16 december. De begroting op basis van PxQ zal op
31 oktober door het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland aan de staten worden toegezonden voor een
zienswijze.
Datum: woensdag 12 oktober vanaf 17.30 uur
Locatie:

Landlust, Landlustweg 1 4455TK, 4455 TK Nieuwdorp
Grote zaal en restaurant

Aantal personen: plm. 50
Doel van deze bijeenkomst om op een brede manier inhoudelijk geïnformeerd te worden over de
werkzaamheden van de RUD ter voorbereiding op besluitvorming inzake de RUD. De agendering van de
beleidsstukken betreffende de RUD vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 16
december. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de taken van de regionale
uitvoeringsdienst, problematiek, samenwerking met andere overheden en organisaties die met de RUD te
maken hebben en financiële aspecten.
Deelnemende partijen:
- Rosita Thé (DCMR), als directeur BRZO RUD en verantwoordelijk voor de uitvoering van de
provinciale BRZO taken .
- Gedeputeerden Ben de Reu (milieu) en Harry van der Maas (handhaving)
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Ondernemers, in ieder geval het te bezoeken bedrijf
Leden van Provinciale Staten
Omwonenden panel/klankbordgroep
Leden Rekenkamer n.a.v. onderzoek naar de RUD
Voorzitter van de RUD, de heer Adrie van der Maas (gemeente Noord-Beveland)
Nog anderen?

Informatief concept-programma
17.30 uur
18.15 uur
18.45 uur
20.00 uur
20.30 uur
21.00 uur
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Plenair presentaties door verschillende partijen
maaltijd
ronde tafel gesprekken (onderwerpen in ieder geval BRZO RUD, PxQ, jaarverslagen en
deelnemersrapportage RUD, verordeing kwaliteit, ontwerp VTH nota)
Busrit over het terrein van een bedrijf in het Sloegebied;
in de bus toelichting door inspecteurs RUD
Informele afsluiting en mogelijkheid voor de laatste korte vragen in Nieuwdorp met
koffie/thee
Afsluiting
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