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Middelburg, 16 oktober 2019
Geachte Voorzitter,
Op 24 september jl. hebben wij u geïnformeerd over het voornemen van de RUD Zeeland om een
verkenning te laten uitvoeren naar een mogelijke samenwerking met twee andere Zeeuwse
Gemeenschappelijke Regelingen, namelijk de Veiligheidsregio (VRZ) en de GGD. De Commissie Bestuur
heeft dit voornemen besproken op 4 oktober. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie
Bestuur informeren wij u verder.
De directies en besturen van de drie Gemeenschappelijke Regelingen hebben uitgesproken deze
verkenning te willen starten omdat ze kansen zien elkaar te versterken via kennisdeling en
procesvereenvoudiging. De RUD en VRZ hebben gelijkwaardige processen en te maken met dezelfde
wet- en regelgeving; de GGD, RUD en VRZ hebben alle drie een rol als adviseur bij ruimtelijke inrichting,
zoals bedoeld in de Omgevingswet.
Op 1 juli heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland als voorgenomen besluit ingestemd met de
voorlopige opdracht voor de verkenning en de daarbij te stellen randvoorwaarden en kaders. Wij hebben
in deze vergadering van het Algemeen Bestuur laten weten dat we de consequenties van dit voorstel
(bestuurlijk zowel als financieel) onvoldoende in beeld gebracht vinden en verzocht om, met name waar
het gaat om een eventuele fusie, de betrokkenheid van de provincie bij dit proces goed te borgen.
Het definitieve besluit over de opdracht wordt in december aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, met
medeneming van de zienswijzen van de colleges.
Wij zullen de zorgen en het belang van een goede en tijdige afstemming met uw Staten van uitkomsten
en eventuele voorstellen, zoals ook door de Commissie bestuur naar voren gebracht, nogmaals kenbaar
maken bij de RUD Zeeland in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december.
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Wij zeggen u toe dat wij u actief zullen informeren over de uitkomsten van de besluitvorming in het
Algemeen Bestuur van december en rondom de vervolgstappen in de verdere verkenning.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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