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Middelburg, 6 november 2020

Geachte voorzitter,

N

C

Op 9 oktober is in de commissie Ruimte gesproken over de te verstrekken opdracht voor de
verkenning van toekomst van de omgevingsdiensten. Deze bespreking vond plaats op basis van twee
brieven van Gedeputeerde Staten. Op 22 september 2020 (kenmerk 20029541) heeft GS in een brief de
contouren geschetst van een opdracht. Deze brief is op 2 oktober besproken in een GS-informatiebijeenkomst, wat heeft geleid tot een verdere aanscherping van de opdracht, het profiel van de verkenner
en het te bewandelen tijdspad. Deze uitkomsten zijn verwoord in de brief van GS d.d. 6 oktober (kenmerk
20029986).

O

De “wensen en bedenkingen” die provinciale staten in deze worden gevraagd naar voren te brengen zijn
anders van aard dan die bij de strategische opgaven. Zoals het hier wordt toegepast hebben ze een
wettelijke basis. Gedeputeerde staten zijn op grond van artikel 158 Provinciewet bevoegd opdracht te
verlenen voor het verrichten van een onderzoek. Provinciale staten brengen op grond van artikel 167,
vierde lid Provinciewet wensen en bedenkingen naar voren voordat door GS de opdracht wordt verstrekt.
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In de commissie Ruimte van 9 oktober zijn de volgende opmerkingen, wensen en bedenkingen ten
aanzien van de opdracht naar voren gekomen.
Algemeen
De commissie kan zich op hoofdlijnen vinden in de contouren van de concept opdracht zoals deze naar
voren komen uit de brieven van gedeputeerde staten van 22 september en 6 oktober.
Wensen
Aanvullend op de bouwstenen en contouren van de opdracht voor de verkenning zoals die er nu liggen
zijn er de volgende wensen ingebracht:
 Betrek in de opdracht aan de verkenner ook de vraag hoe de huidige situatie is ontstaan, zodat
lessen uit het verleden in het onderzoek worden betrokken die kunnen helpen een betere
gezamenlijke toekomst voor de omgevingsdiensten vorm te geven;
 Neem alle belanghebbenden (deelnemers in de RUD/VRZ/GGD) mee bij deze verkenning, zodat
de uitkomsten bij oplevering breder worden gedragen dan alleen door de provincie Zeeland, voor
het maken van verbinding met de gemeenteraden ligt er ook een rol voor de leden van PS;
 PS vinden het belangrijk om met de andere deelnemers het gesprek over de toekomst van de
omgevingsdiensten aan te gaan. Hier ligt niet alleen een rol voor GS. PS willen het gesprek met
gemeenteraden aangaan over een gedeelde opdracht voor de verkenning maar ook over een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit alles primair met het oog op de kwaliteit van de
omgevingsdiensten en niet in eerste instantie op basis van de financiering;






De deelnemers aan de regeling (RUD) zouden tot een gezamenlijke visie en ambitie moeten
komen om een robuuste omgevingsdienst vorm te geven;
Betere samenwerking met de gemeenten kan leiden tot meer robuustheid, laat de verkenner
nagaan of en hoe het overleg tussen provinciale staten en de gemeenteraden over de RUD een
structureel karakter kan krijgen;
Verkennen of er door samenwerking op thema’s met andere RUD’s voordelen zijn te behalen.
Overweeg om meer focus aan te brengen in de onderwerpen waarmee de verkenner op pad
wordt gestuurd en het aantal onderwerpen te beperken.

Wij verzoeken u deze wensen te betrekken bij het formuleren van uw definitieve opdracht aan de
verkenner.
Hoogachtend,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier
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