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Onderwerp: Contourennota Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Mede namens alle Drentse gemeentelijke besturen en het provinciale bestuur informe-
ren wij u hierbijover de voortgang van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD).

Vanuit het rijk is aan de provincie en de gemeenten opgedragen om te gaan samen-
werken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van WABO
gerelateerde taken. Het belangrijkste argument voor een samenwerking is het realise-
ren van een hogere kwaliteit, betere afstemming tussen de organisaties en een effici-
entieslag. ln Drenthe is ervoor gekozen de vorming van de RUD bottom-up aan te
pakken. Met diverse betrokken medewerkers is een plan van aanpak opgesteld waar-
in is afgesproken het proces in drie fasen aan te pakken: contourennota, bedrijfsplan
en implementatieplan.

Op dinsdag 7 februari 2O12is de contourennota in alle colleges in Drenthe vastge-
steld. Met de vaststelling van deze contourennota zijn de kaders voor een nieuw te
vormen RUD helder. Deze kaders dienen als basis voor de volgende stap in het pro-

ces, het opstellen van een bedrijfsplan. De contourennota is opgesteld door een
stuurgroep van secretarissen onder regie van een bestuurlijke regiegroep. Alle distric-
ten en de provincie waren hierin vertegenwoordigd.

Gemeenten en provincie streven ernaar om vanaf 1 januari 2013te werken vanuit een
RUD. De RUD is een uitvoeringsorganisatie van en voor de Drentse gemeenten en
provincie en wordt vormgegeven als een openbaar lichaam volgens de Wgr. U ont-
vangt nog een voorstel om hiermee in te stemmen.
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Hierna een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de contourennota

M ilieu breed takenpakket
De RUD krijgt een directeur en taken worden uitgevoerd in mandaat en onder verant-
woordelijkheid van en namens de deelnemende organisaties. De uitvoeringsorganisa-
tie gaat werken volgens het zogeheten 'Milieubrede takenpakket'. Het gaat hierbij om

alle milieuvergunningverlening, milieumeldingen, milieutoezicht en handhaving, bo-
demtaken en andere milieuspecialismen. Een clustering van milieutaken levert naar
verwachting een kwaliteitsslag op.

Na twee jaar volgt er een evaluatie van de werkzaamheden van de Regionale Uitvoe-
ringsdienst.

Kwaliteit en financiën
Om de huidige kwaliteit in relatie tot gemaakte kosten vast te stellen wordt er een
nulmeting uitgevoerd. Met behulp van deze gegevens worden de financiële conse-
quenties van verschillende kwaliteitsniveaus bekeken. Op basis hiervan wordt vastge-
steld wat het kwaliteitsniveau van het werk dient te worden: De Drentse maat.
Wat vast staat is dat er efficiënter en goedkoper gewerkt dient te worden. Dit betekent
dat de reguliere uitgaven in 2013 lager moeten zijn dan de gezamenlijke uitgaven van
gemeenten en provincie in 2012 voor de taken die overgaan.

Klantvragen
Het contact met de klant start altijd bij de Klant Contact Centra van één van de part-

ners. Afhankelijk van de vraag heeft de RUD ook contact met de klant, maar altijd
onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente/provincie.

Personeel
Medewerkers van de gemeenten en de provincie die taken uitvoeren onder het
milieubrede takenpakket, komen in dienst bij de RUD. Hier voor wordt een sociaal
plan gemaakt waarbij de vakbonden en Ondernemingsraden worden betrokken.

Verdere uitwerking
De organisatie van de RUD wordt verder uitgewerkt in het bedrijfsplan. Hierbijwordt
nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden tot een efficiëntere en kwalitatief betere
uitvoering van taken in relatie tot de kosten. Voor deze bepalende keuzes wordt eerst
een kaderstellend deel opgesteld, voordat er gestart wordt met de daadwerkelijke
inrichting van de RUD. Het kaderstellende deel zal rond 1 ¡uli2O12 afgerond worden.

Meer informatie over de vorming van de RUD Drenthe en de contourennota kunt u

vinden op www.ruddrenthe.nl. Mocht u behoefte hebben aan een toelichtende presen-

tatie van de projectorganisatie RUD Drenthe, dan is dit ook mogelijk. U kunt dit aan-
geven bij de Statengriffie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

jk/coll.

secretaris voorzitter


