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Middelburg, 22 september 2020
Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u een procesvoorstel en een eerste inhoudelijke gedachtenlijn aan om te komen tot een
verkenning naar de toekomst van de RUD Zeeland, ter voorbereiding van de informatiesessie over dit
onderwerp op 2 oktober aanstaande.
Aanleiding:
Wij vinden een schoon en veilig Zeeland belangrijk voor onze inwoners. Daarvoor is een adequate
uitvoering van milieutaken nodig.
De Provincie en de gemeenten hebben nu ruim zes jaar de uitvoeringstaken voor Milieu bij de
Gemeenschappelijke Regeling de RUD Zeeland belegd. Een periode van met elkaar zoeken hoe dat het
beste kan. Daarnaast zien wij ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst invloed hebben op de uitvoering
van de taken. Zo spelen er bij de RUD ontwikkelingen zoals de evaluatie van P*Q, de verkenning van de
samenwerking met GGD en VRZ, het aflopen van het contract voor huisvesting en de PIOFACH taken.
En tenslotte zijn er ook landelijke ontwikkelingen waarbij het VTH stelsel nader wordt onderzocht, wat
mogelijk leidt tot aanpassingen die ook gevolgen kunnen hebben voor Zeeland. Zo heeft de commissie
Van Aartsen de opdracht van de Minister ontvangen om te adviseren hoe milieutoezicht en –handhaving
versterkt kan worden.
Reden genoeg om te onderzoeken of de huidige vorm voldoende garant staat voor de kwaliteit van de
uitvoering, in ieder geval van de provinciale taken. Naar aanleiding van de voorjaarsnota en daarna in
een aantal daaropvolgende commissievergaderingen hebben wij gesproken over een verkenning naar de
toekomst van de RUD Zeeland, niet alleen vanuit de kwaliteit van de uitvoering van de provinciale
milieutaken, maar als mede-eigenaar ook in de breedte. Zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde
Staten hechten er aan om een dergelijke verkenning in onderlinge afstemming uit te voeren.
Afgesproken is dat wij ter voorbereiding hierop eerst een Zicht op Beleid sessie voor u zouden verzorgen
over de Omgevingsdiensten zodat uw Staten breed geïnformeerd zijn over ontstaan van, afspraken met
en taken van de Omgevingsdiensten. Deze Zicht op Beleid sessie bieden wij u in de vorm van een video
aan.
Hieronder schetsen wij u het doel van de voorgenomen verkenning en het proces voor afstemming en
uitvoering zoals wij dat voor ogen hebben.
Doel van de verkenning
Het doel van de verkenning is een antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze een goede, robuuste
en toekomstbestendige samenwerking bereikt en geborgd kan worden voor uitvoering van de milieutaken
in het algemeen en de provinciale milieutaken in het bijzonder. Onderdeel daarvan is hoe de
toegevoegde waarde van de RUD Zeeland verder verbeterd kan worden.
Met andere woorden: hoe kunnen we samen zorgen voor een schoon en gezond Zeeland.
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Proces voorstel
Gedeputeerde Staten wil uw Staten bij de verkenning betrekken. Wij hechten waarde aan afstemming en
openheid met betrekking tot de verkenning. Uw Staten heeft daarnaast ook zelf aangegeven dat u aan de
voorkant betrokken wilt worden bij dit proces. Hiervoor stellen wij het volgende proces voor:
Datum
2 oktober 2020

Gremium
GS informatie sessie

9 oktober 2020

Commissie Ruimte

6 november 2020

PS

Wat
Mondelinge toelichting en gedachtenwisseling met
gedeputeerde Van der Velde en PS-leden over
toekomstverkenning RUD op basis van deze brief
Bespreken wensen en bedenkingen naar aanleiding
van GS brief
Vaststellen wensen en bedenkingen PS

Na dit proces met uw Staten, wordt gestart met het formeren van een stuurgroep, met daarin
gedeputeerde Van der Velde en 2 bestuurders van andere deelnemers. De stuurgroep besluit over een
aan te stellen projectmanager en zijn opdracht op basis van de kaders die door uw Staten zijn
meegegeven. Wij denken hierbij aan een projectmanager die voor u en ons de verkenning uitvoert met
als doel antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Deze projectmanager is wat ons betreft een
verbindende en stimulerende persoon die het verkenningsproces doordacht en deskundig inricht en
sturing geeft, rekening houdend met alle andere sporen en onderzoeken die lopen.
De projectmanager levert in november een procesplan op met planning en mijlpalen. De volgende
globale planning hebben wij in gedachte:
Gremium
Stuurgroep
Projectmanager

PS-DB RUD

Wat
Opdracht verlening
Proces schetsen inclusief tijdspad
Uitvoering verkenning
Oplevering conceptrapportage aan stuurgroep
Presentatie resultaten

datum
November 2020
November 2020
November – februari 2021
Februari 2021
Maart 2021

In september zullen we bestuurlijk de deelnemers in de RUD bij praten (via DB en/of AB) en de RUD
wordt ook ambtelijk meegenomen in het traject.
Inhoudelijke aanpak
Wij denken dat de volgende bouwstenen in de verkenning zouden moeten worden meegenomen:
1. Het meerjarenperspectief voor de RUD
2. Op welke manier kan een robuuste organisatie worden gerealiseerd, wat is daarvoor nodig ?
3. De samenwerking van de RUD met de GGD en VRZ
4. Evaluatie P*Q systematiek
5. Werven en behouden van gekwalificeerd personeel
6. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van het VTH-stelsel
Wij nodigen u uit om op 2 oktober in gesprek te gaan over de toekomstverkenning en zo gezamenlijk tot
een concept opdracht formulering voor een externe verkenner te komen.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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