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Geachte voorzitter,
In uw vergaderingen van Provinciale Staten, Commissie Ruimte en Commissie Bestuur heeft
gedeputeerde van der Velde u een aantal toezeggingen gedaan over milieu gerelateerde zaken. Het
gaat over de toezeggingen 97, 61 en 65. Met deze brief informeren wij u over de resultaten en
verzoeken wij u de toezeggingen af te doen. Daarnaast informeren wij u over het door de RUD
Zeeland uitgevoerde stakeholdersonderzoek.
Toezegging 97 PS:
Ik zal als lid algemeen bestuur van de RUD in het algemeen bestuur het gesprek voeren over de
financiën, met name over het weerstandvermogen en het afdichten van de risico’s.
Het AB RUD heeft het weerstandsvermogen en de risicobeheersing besproken; dit mede naar
aanleiding van zienswijzen PS en inbreng provinciale bestuurder. Het AB constateerde dat wanneer de
twee grootste risico’s als zekerheid worden beschouwd en niet als risico, het weerstandvermogen
redelijk in de pas loopt. Deze grootste risico zijn 1) meer taken dan beschikbare capaciteit en 2)
onevenwichtig personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt. Deze “zekerheden” behandelt het AB
eind november in een sessie die alle lopende en gelopen onderzoeken en sporen samen onder de
loep neemt. Denk daarbij aan rapport commissie van Aartsen, verkenning van de provincie naar
samenwerking milieutaken en visiedocument van de RUD Zeeland.
Toezegging 61 Commissie Ruimte
Naar aanleiding van de bespreking van het rapport commissie VTH (Van Aartsen):
Ik zal in het AB van de RUD Zeeland opperen of het interessant is de visitatievorm (door andere
Omgevingsdiensten) als toezichtsvorm in te voeren.
Het AB van de RUD heeft op 4 oktober het DB opdracht gegeven met een voorstel te komen hierover.
Dit naar aanleiding van de suggestie van gedeputeerde van der Velde.
Daarnaast heeft de staatssecretaris onderzoek laten doen naar de invulling van de adviezen uit het
rapport van de commissie VTH (van Aartsen) waaronder het punt van de visitatie1. De onderzoekers
adviseren voor dit punt: “IPO en VNG een visitatiemethodiek te introduceren, gericht op continue
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-enwaterstaat/documenten/kamerstukken/2021/09/17/voortgang-opvolging-rapport-adviescommissie-vth-aanbiedingrapporten-kwantitatief-en-juridisch-onderzoek
1

verbetering, met duidelijke vastgelegde afspraken over frequentie, diepgang, openbaarheid en
verantwoording.”
De staatssecretaris verwerkt de resultaten van de onderzoeken in de hoofdlijnennotitie die hij de
Kamer op 7 september heeft toegezegd. Ook zijn de beide onderzoeken bouwstenen voor de reactie
van een nieuw kabinet op de aanbevelingen van de adviescommissie VTH.
Toezegging 65 Commissie Ruimte
Ik zal in het vervolgproces de resultaten schetsen van het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht (BOOR)
en van het overleg in AB RUD over de resultaten verkenning en het geschetste vervolgproces.
In het BOOR van 8 juli heeft bureau Twijnstra & Gudde het rapport gepresenteerd over de verkenning
samenwerking milieutaken. Besloten is om het vervolg van het proces in te zetten. Ook heeft het
BOOR kennisgenomen van de wens van Provinciale Staten om met de gemeenteraden in gesprek te
gaan over de kwaliteit van de leefomgeving en de rol van de volksvertegenwoordiging daarin.
Het rapport van de verkenning is in het AB RUD ter informatie geagendeerd. Het AB neemt de
resultaten mee in hun najaarsbijeenkomst over alle trajecten/rapporten die spelen rondom de taken
van de RUD Zeeland.
Aanvullende informatie over stakeholdersonderzoek RUD Zeeland
Tenslotte willen wij u informeren over de uitkomsten van het stakeholdersonderzoek dat de RUD
Zeeland heeft uit laten voeren. Dit is het tweede stakeholdersonderzoek in het 7-jarige bestaan van
RUD Zeeland. De bevraagde stakeholders zijn:

Belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek:
1. De deskundigheid wordt als hoog gezien. Er is begrip voor het capaciteitsgebrek, maar het
blijft vervelend als de planning niet gehaald wordt.
2. Stakeholders zien dat RUD Zeeland waarde kan toevoegen. Maar het meedenken en
inlevingsvermogen lukt soms niet helemaal in de samenwerking.
3. Opdrachtgevers en partners zijn benieuwd hoe RUD Zeeland omgaat met toekomstige
ontwikkelingen en verbeterpunten. Stakeholders willen samen de basis op orde krijgen en
hopen dat het lukt om de afstand te verkleinen.
4. Bedrijven zijn enigszins tevreden. De afdeling Vergunningverlening scoort een 5,71 en de
afdeling Toezicht en Handhaving scoort een 6,4.
5. Meedenken en samenwerking scoort lager. De toezichthouder wordt vooral als adviseur
gezien en hierbij wordt meer oplossingsgerichtheid en meedenken verlangd.
6. Informatievoorziening is een aandachtspunt.
Als aanbeveling op hoofdlijnen zijn door het onderzoeksbureau genoemd:
1. Zorg dat de basis op orde is en geef aan wat daar voor nodig is.
2. Voeg waarde toe door met de stakeholders en bedrijven mee te denken, probeer ook naar de
geest van de wet te handelen.
3. Laat betrokkenheid zien door de afstand te verkleinen en zorg dat de relatie goed blijft door
snelle en adequate communicatie.
4. Blijf investeren op professionaliteit (deskundigheid, betrouwbaarheid, respectvol,
klantvriendelijkheid)
5. Denk mee in oplossingen. Gebruik je deskundigheid om mee te denken.
6. Vergroot het gemak door heldere en tijdige informatievoorziening (doorlooptijd, volledigheid
website)
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De RUD Zeeland gebruikt de uitkomst van het stakeholdersonderzoek als input om de samenwerking
en de kwaliteit van de producten en dienstverlening te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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