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RAAD 

Onderwerp: 

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) 

Kennisnemen van : 

Stand van zaken rond RUD's 

Inleiding: 

In juni 2009 is een package deal gesloten tussen VROM, IPO en VNG over de wijze waarop de 
uitvoering van de VROM-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zou kunnen worden 
verbeterd. Onderdeel hiervan was de verplichte vorming van RUD's, congruent aan de 
veiligheidsregio's. 

Uit het landelijk bestuurlijk overleg van 24 juni 2010 is gebleken dat er ruimte is voor regionaal 
maatwerk bij de vorming van RUD's. De randvoorwaarden hiervoor zijn dat een RUD voldoende 
kritische massa heeft, dat de afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie geborgd moet zijn 
en dat er tussen de betrokken gemeenten en de provincie overeenstemming is bereikt. Daarnaast is 
er in het regeerakkoord in verband met de vorming van RUD's een forse korting opgenomen op de 
uitkering vanuit het gemeentefonds voor deze milieutaken. Ook aan deze financiële taakstelling zal 
een invulling moeten worden gegeven. 

Kernboodschap: 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur Milieudienst Noord-West Utrecht van september 2010 is 
afgesproken dat de acht NWU-gemeenten zelf als regionale organisatie het initiatief nemen om 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om via een bottom-up proces een RUD te vormen. 
De focus ligt hierbij nadrukkelijk alleen op de milieutaken en het voldoen aan de hiervoor gestelde 
kwaliteitseisen. Alhoewel op dit moment nog niet wordt ingezoomd op verbredingsopties, zal in het 
concept voor een gewijzigde of nieuwe GMR wel worden ingebouwd dat andere specialistische taken 
bij de RUD uitbesteed kunnen worden (archeologie, natuur, water, wabo-taken etc.) om daarmee te 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. 

Wethouder Duindam is bereid gevonden als bestuurlijk trekker te fungeren namens de 
NWU-gemeenten. Hij wordt hierin ondersteund door een ambtelijke werkgroep bestaande uit de 
milieucoördinatoren van Woerden, Maarssen en De Ronde Venen. Aan het proces wordt bottom-up 
vormgeven door zowel bestuurlijke als ambtelijke afstemming met alle NWU-gemeenten en de 
Milieudienst. 
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Wethouder Duindam heeft vanuit zijn rol als bestuurlijke trekker namens de NWU-gemeenten op 
13 oktober 2010 met de betrokken partijen in de provincie en gedeputeerde De Jong 
overeenstemming bereikt. Dit betekent concreet dat fase 1 en 2 kan worden uitgevoerd conform het 
bij de provincie ingediende bottom-up procesplan NWU-gemeenten. Fase 1 betreft een 
omgevingsanalyse om de wensen en behoeften van de NWU-gemeenten te inventariseren. 
In fase 2 wordt in kaart gebracht aan welke randvoorwaarden en inhoudelijke uitgangspunten een 
RUD moet voldoen. Vervolgens wordt in een businessplan uitgewerkt met welke RUD-model 
(regionale RUD, provinciale RUD of tussenvormen) de belangen van de NWU-gemeenten zo goed 
mogelijk worden behartigd. 

Vervolg: 

Wanneer het Algemeen Bestuur van de Milieudienst NWU op 13 december 2010 met instemt met 
deze geformuleerde randvoorwaarden en inhoudelijke uitgangspunten, zal aan het MT van de 
Milieudienst NWU de opdracht worden gegeven in een businessplan uit te werken met welk 
RUD-model de belangen van de NWU-gemeenten zo goed mogelijk worden behartigd. Oplevering 
hiervan vindt uiterlijk plaats op 1 februari 2011. Vervolgens wordt dit businessplan op 7 februari 2011 
in een bijzondere vergadering van het Algemeen Bestuur van de Milieudienst NWU besproken. 

Medio februari 2011 worden de uitkomsten van de onderzoeken/inventarisaties van de verschillende 
clusters binnen de provincie Utrecht naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Dit gebeurt zowel 
in de provinciale bestuurlijke begeleidingsgroep (hierin vertegenwoordigt wethouder Duindam de 
NWU-gemeenten) als in een brede bestuurlijke bijeenkomst. Op dat moment kan worden besloten 
welke keuzes worden gemaakt c.q. welke stappen verder worden ondernomen. 

Bijlagen: 

De secretaris De burgemeester 

W. Wieringa j/ mr. H.W. Schmidt 


