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Inhoudelijk
Aanleiding

De uitvoeringstaken voor Milieu zijn door de provincie, gemeenten en
waterschap sinds 1 januari 2014 belegd bij de gemeenschappelijke regeling
RUD Zeeland. Er zijn interne en externe ontwikkelingen die in de (nabije)
toekomst invloed hebben op de uitvoering van de taken.
Interne ontwikkelingen bij de RUD zijn onder meer:
 de evaluatie van de P*Q systematiek;
 de verkenning van de samenwerking met GGD en VRZ;
 het aflopen van het contract voor huisvesting en de PIOFACH taken.
Als externe ontwikkeling kan het landelijk onderzoek worden genoemd,
waarbij het VTH stelsel wordt onderzocht en daarnaast ook de commissie
Van Aartsen die de opdracht heeft om te adviseren over de wijze waarop hoe
milieutoezicht en –handhaving versterkt kunnen worden.
Op basis van de brief van 22 september (kenmerk 20029541) is op 2 oktober
in een GS-informatie bijeenkomst gesproken over een concept opdracht
formulering voor een externe verkenner.

Bevoegdheid

GS is bevoegd opdracht te geven voor het verrichten van een onderzoek. PS
wordt gevraagd op grond van artikel 167, vierde lid Provinciewet wensen en
bedenkingen mee te geven alvorens GS een opdracht verstrekt.

Wat is het voorstel?

Met GS gezamenlijk komen tot een concept opdracht formulering voor een
externe verkenner.
De opbrengsten uit de GS informatiesessie bespreken in de commissie
Ruimte van 9 oktober 2020.
In de commissie Ruimte van 9 oktober wensen en bedenkingen ten aanzien
van de opdracht kenbaar te maken en deze in de vergadering van
Provinciale Staten van 6 november te bespreken. GS op basis daarvan de
opdrachtverlening te laten afwikkelen.
In de periode tussen november 2020 en mei 2021 uitvoeren van een
verkenning om antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze een goede,

Inhoudelijk
robuuste en toekomstbestendige samenwerking bereikt en geborgd kan
worden voor uitvoering van de milieutaken in het algemeen en de provinciale
milieutaken in het bijzonder. Hierbij is een aandachtspunt hoe de
toegevoegde waarde van de RUD Zeeland verder verbeterd kan worden.
Het voorstel van GS is om in ieder geval de volgende bouwstenen in de
verkenning mee te nemen:
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.
Toelichting

In de GS-informatie sessie is tussen GS en de aanwezige statenleden van
gedachte gewisseld aan de hand van vier vragen. De opbrengst van deze
bespreking vindt u terug in de brief met kenmerk 20030845.





Wat vindt u belangrijk bij de uitvoering van milieutaken en zou de
hoogste prioriteit moeten hebben ?
Welke rol ziet u voor Provinciale Staten in het proces van de
toekomstverkenning ?
Welke opdracht zou de verkenner moeten krijgen?
Welke kenmerken zou een verkenner moeten hebben ?

Kosten en dekking

Er is budget gereserveerd voor uitvoering van de toekomstverkenning.

Resultaat na
commissiebehandeling

De commissie onderschrijft de brief GS van 6 oktober 2020 en heeft n.a.v. de
commissiediscussie aanvullende wensen geformuleerd. Een conceptbrief PS
is inmiddels voorbereid en zal worden aangeboden ter bekrachtiging door PS
op 6 november 2020.

