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Samenvatting 

Met deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond het proces van de 
totstandkoming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Het vormen van RUD's is één van 
de uitwerkingsafspraken uit de 'package deal' van juni 2009 verder zijn hierin door het rijk, het IPO 
en de VNG afspraken gemaakt over de wijze waarop de uitvoering van de (voormalige) VROM-
taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) kwalitatief naar een hoger niveau moet 
worden gebracht (lbr. 09/080 19 juni 2009). 

Op 16 februari 2011 heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden over de voortgang van het proces 
rond de vorming van de RUD's. Door betrokkenen is geconstateerd dat een snelle komst van de 
RUD's een gezamenlijke inspanningsverplichting vereist. 
Stappenplan 
Om snelheid te bewerkstelligen is een stappenplan vastgesteld. Hierin is een aantal te behalen 
resultaten binnen een afgebakende tijdsspanne tot 1 juni a.s. opgenomen. Onderdelen van het 
stappenplan zijn: een financiële stimuleringsregeling voor koplopers in het proces en een door de 
provincies op te stellen tussenbericht voor 31 maart 2011 over de bestuurlijke besluitvorming, de 
uitkomsten van het bottom-up-proces en "regionaal maatwerk". Na 1 juni maakt het rijk, op basis 
van een door de provincies op te stellen eindverslag, de balans op. De vorming van de RUD's is 
een proces dat zich primair afspeelt in de regio, tussen gemeenten en provincies. De VNG zal 
geen oordeel vellen over de stand van zaken. 

Checklist 
Om het proces rond de RUD-vorming meer houvast te geven is een Checklist RUD-vorming 
vastgesteld. Deze checklist is bedoeld als richtinggevend kader waarvan eventueel gemotiveerd 
afgeweken mag worden met instemming van de betrokken partijen. De checklist geeft inzicht in 
alle facetten en vraagstukken waarop door de samenwerkende partijen een antwoord moet 
worden gegeven voordat een goede uitvoeringsdienst tot stand kan worden gebracht. 
Financiën 

De door het Kabinet ingeboekte korting van €100 min. op het Gemeente - en Provinciefonds, die 
door de komst van de RUD's behaald zou kunnen worden, is voor de VNG onacceptabel. In de 
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onderhandelingen over een bestuursakkoord geeft de VNG aan dat die korting van tafel moet. De 
korting is immers een grote bedreiging voor het proces van de ontwikkeling van een landelijk 
dekkend netwerk van RUD's. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, de heer Atsma, heeft 
aangegeven begrip te hebben voor de onvrede over de korting. 

In de package deal zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op financiën. Momenteel wordt 
een drietal onderzoeken uitgevoerd (door het rijk, het IPO en de VNG) die meer inzicht dienen te 
geven in de implementatiekosten van RUD's, de terugverdientijd en de middelen die in het 
verleden aan het Gemeentefonds en Provinciefonds zijn toebedeeld voor de vth- taken op het 
gebied van milieu. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zullen nadere afspraken 
worden gemaakt. 

Naast bovenstaande afspraken wordt in deze ledenbrief ook aandacht besteed aan de 
implementatie van de output - en outcome criteria en de zelfevaluatietool handhaving en 
vergunningverlening. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

1. Inleiding 

Het rijk, het IPO, de Unie van Waterschappen (UvW) en de VNG hebben op 16 februari 2011 
bestuurlijk overleg gevoerd over de voortgang van het proces rond de vorming van Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD's ). Door alle partijen is geconstateerd dat de RUD's er snel moeten 
komen en dat dit een gezamenlijke opgave is. Met deze Ledenbrief informeren wij u over de 
uitkomsten van dit bestuurlijk overleg, de stand van zaken met betrekking tot de korting van €100 
min. in het regeerakkoord en de VNG-inzet op dit dossier in de komende periode. 

In paragraaf 2 van deze brief gaan wij uitgebreider in op de uitkomsten van het bestuurlijk overleg. 
In paragraaf 3 gaan wij in op de korting van €100 min. die in het regeerakkoord is opgenomen in 
het kader van de RUD-vorming. In paragraaf 4 kunt u meer lezen over de instrumenten die te 
maken hebben met de kwaliteitsimpuls van de vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving. Tot slot kunt u in paragraaf 5 meer lezen over de uitkomsten van de VNG bezoeken 
in het land en het ondersteuningsaanbod. 

2. Uitkomsten bestuurlijk overleg 16 februari 

Woensdag 16 februari heeft een bestuurlijk overleg (BO) plaatsgevonden tussen het rijk (het 
ministerie van Infrastructuur & Milieu (l&M), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)), de VNG, het IPO en de UvW. Het Openbaar Ministerie 
was hier ook bij aanwezig. Aanleiding voor dit overleg vormden de brieven van de provincies aan 
staatssecretaris Atsma van l&M (november 2010) met daarin de stand van zaken met betrekking 
tot de RUD-vorming per provincie1. Naast deze twaalf brieven heeft de staatssecretaris een 

1 Afspraak gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg van juni 2010, zie ook Lbr. 10/079 
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afzonderlijke brief van het IPO ontvangen2 waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal 
knelpunten. Deze knelpunten worden door de provincies ondervonden bij de uitvoering van hun rol 
als regievoerder 

Op basis van de resultaten zoals die in de afgelopen periode in de provincies zijn geboekt hebben 
de staatssecretaris van l&M en de minister van VenJ zich een beeld gevormd van de stand van 
zaken. Zij concluderen in hun brief aan de provincies3 dat er voortgang wordt geboekt, maar dat 
dit niet overal in het gewenste tempo plaatsvindt. Daarnaast hebben beide bewindspersonen 
geconstateerd dat er ten opzichte van 1 december 2009 meer RUD's lijken te ontstaan en dat zich 
ook meer diversiteit aan organisatievormen aftekent. Geconstateerd werd echter ook dat het 
proces van RUD-vorming onomkeerbaar is. 

In het BO van 16 februari 2011 hebben alle partijen bij de package deal uitgesproken dat er snel 
duidelijkheid dient te komen over de vraag hoe het landsdekkend netwerk van RUD's er uit komt 
te zien. Afgesproken is dat op 1 juni a.s. een totaaloverzicht bij de betrokken bewindslieden 
bekend dient te zijn. De stappen die tot aan 1 juni door betrokkenen in de regio moeten worden 
doorlopen, zijn vastgelegd in een stappenplan. Naast de inspanningen die gemeenten en 
provincies moeten verrichten om tot het gewenste resultaat te komen is een belangrijke rol 
weggelegd voor de ambassadeur van het programma, mevrouw Sybilla Dekker. Zij zal in de 
periode tot aan 1 juni alle provincies bezoeken waarbij zowel met provinciale bestuurders als met 
gemeentelijke bestuurders wordt gesproken. Om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke wens 
van het IPO om meer handvatten te hebben voor het uitoefenen van hun regierol is de checklist 
RUD-vorming opgesteld. De betreffende afspraken staan hieronder verder uitgewerkt. 

Hoewel ook de VNG van mening is dat het proces van de RUD-vorming onomkeerbaar is, en dat 
partijen in gezamenlijkheid moeten zorgen dat er voor 1 juni 2011 een landsdekkend beeld 
beschikbaar is, heeft zij de bewindspersonen erop gewezen dat de door het kabinet voorgenomen 
efficiencykorting van €100 min. uit het regeerakkoord de RUD-vorming ernstig in gevaar brengt. 
Deze korting is onderdeel van de nog niet afgeronde onderhandelingen rond het bestuursakkoord. 
Daarnaast is zowel door het IPO als de VNG aangegeven dat het rijk zich mede verantwoordelijk 
dient te voelen voor de financiering van de implementatiekosten van RUD's. In de toekomst zullen 
immers ook rijkstaken bij de RUD's worden ondergebracht. Uitspraken over implementatiekosten 
zullen pas plaatsvinden nadat de resultaten van het door het rijk uit te voeren bestuurslasten 
onderzoek kunnen worden gekoppeld aan het door het IPO en de VNG uitgevoerde 
kostenonderzoek. Meer informatie hierover kunt u vinden in § 3. 

2 De brief van het IPO is te vinden op www.uitvoerinqmetambitie.nl. 
3 De brief van staatssecretaris Atsma, kenmerk BJZ2011034943, is toegevoegd als bijlage bij 
deze ledenbrief. 
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Het rijk heeft toegezegd om snel helderheid te verschaffen over de rijkstaken die bij de RUD's 
worden ondergebracht. Daarnaast is geconcludeerd dat alle partijen de ICT als expliciet 
aandachtspunt beschouwen. De antwoordbrief van de bewindslieden van l&M en VenJ, in reactie 
op de provinciale brieven, met de inzet van het kabinet en de uitkomsten van het bestuurlijk 
overleg is een duidelijk signaal dat er tempo gemaakt moet worden. Deze brief is ter informatie 
bijgevoegd. De provinciale regisseurs nemen het initiatief om de gesprekken in de regio's aan te 
gaan over de uitvoering van de brief. 

2.1. Stappenplan RUD-vorming 

Ter onderstreping van het feit dat er tempo dient te worden gemaakt in het proces van RUD-
vorming is het Stappenplan RUD-vorming bestuurlijk vastgesteld. In dit stappenplan wordt 
aangegeven wat van partijen in de regio's wordt verwacht tussen 16 februari en 1 juni 2011. 
Onderdelen van dit stappenplan zijn: een financiële stimuleringsregeling voor koplopers in het 
proces en een door provincies op te stellen tussenbericht over de bestuurlijke besluitvorming, de 
uitkomsten van het bottom-up-proces en "regionaal maatwerk". Het tussenbericht dient op 31 
maart 2011 bij de staatssecretaris binnen te zijn. Tussen 31 maart en 1 juni kan het proces 
worden afgerond. Vervolgens wordt verwacht dat de provincies de staatssecretaris over het 
eindresultaat voor 31 mei informeren. 

Na 1 juni 2011 maakt het rijk de balans op. Als het op dat moment nodig blijkt te zijn, zal er vanuit 
het rijk geïntervenieerd worden (vooralsnog per provincie). Dat kan langs bestuurlijke of juridische 
weg. U kunt dit stappenplan vinden op de website van het programma uitvoering met ambitie: 
www.uitvperingmetambitie.ni. 
Uit een ronde die de VNG langs diverse gemeenten maakt, komt naar voren dat in veel regio's 
besluitvorming over mogelijke RUD-vorming dit voorjaar plaatsvindt, wat uitstekend past binnen 
deze planning. 

2.2. Checklist RUD-vorming 

Om het proces rond de RUD-vorming meer houvast te geven is een Checklist RUD-vorming 
vastgesteld. Deze checklist is bedoeld als richtinggevend kader waarvan eventueel gemotiveerd 
afgeweken mag worden met instemming van de betrokken partijen. 
De checklist geeft tevens inzicht in alle facetten en vraagstukken waarop door de samenwerkende 
partijen een antwoord moet worden gegeven voordat een goede uitvoeringsdienst tot stand kan 
worden gebracht. Het gezamenlijk tot stand brengen van een uitvoeringsdienst is complex. Alle 
partijen moeten er voldoende vertrouwen in kunnen hebben dat zaken als opdrachtgeverschap, 
opdrachtnemer, werkgeverschap, financiën enz. goed geborgd zijn. Daarbij is in de checklist 
verwoord op welke wijze het OM de afstemming tussen de RUD's wenst vorm te geven. In dit 
verband wordt door het rijk geopteerd voor een zekere mate van eenvormigheid van het netwerk. 
Het functioneel parket heeft aangegeven dat voor de afstemming in het proces provincies voor 
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hen het centrale aanspreekpunt zijn in de regio. Afspraken tussen afzonderlijke RUD's/regio's en 
het OM zijn wat betreft het functioneel parket mogelijk mits de contacten via de provincie lopen. 
De checklist speelt als toetsingskader een belangrijke rol bij het door het rijk opmaken van de 
balans in juni 2011 en de besluitvorming over eventueel noodzakelijke interventies. Ook deze 
checklist is te vinden op de website www.uitvoeringmetambitie.nl. 

3. Financiën 

Korting €100 miljoen gemeente/provinciefond 
De VNG beschouwt de door het Kabinet ingeboekte korting van € 100 min. op de efficiency, die 
behaald zou kunnen worden door de komst van RUD's als onacceptabel. De onderhandelingen 
over deze door het kabinet voorgenomen korting zijn onderdeel van de lopende gesprekken 
tussen rijk en gemeenten over het bestuursakkoord en worden aan een andere bestuurlijke tafel -
de minister-president, de minister van BZK en de minister van Financiën, de VNG, het IPO en de 
UvW - besproken. Los van het feit dat de VNG ernstig betwijfelt of een efficiencyvoordeel van die 
omvang in de toekomst behaald kan worden, zijn wij van mening dat eventueel behaalde 
efficiency- winst in eerste instantie toekomt aan gemeenten zelf. Wat de VNG betreft moet de 
€100 min. van tafel. De VNG heeft staatssecretaris Atsma van l&M gemeld deze korting als een 
serieuze bedreiging te beschouwen voor de oprichting van de RUD's en daarmee voor de kwaliteit 
van toezicht en handhaving. De staatssecretaris heeft aangegeven begrip te hebben voor de 
onvrede over de korting. Eind maart vindt een volgend Overhedenoverleg plaats waar verder 
wordt gesproken over onder andere deze korting. 

Financiële afspraken package deal. 
Het kostenneutraal opzetten van RUD's is in de package deal opgenomen als een uitgangspunt. 
Bij het tot stand komen van de package deal is door zowel de VNG als het IPO echter 
aangegeven dat deze constatering niet als een vaststaand feit moet worden aangenomen. In 2010 
zijn het IPO en de VNG al begonnen met het in kaart brengen van de kosten van de RUD-vorming 
voor provincies en gemeenten. Deze onderzoeken hebben tot doel een beter inzicht te geven in 
de implementatiekosten van RUD's en de terugverdientijd. 

Het rijk zal in 2011 starten met een zogenaamd bestuurslastenonderzoek, waarin ook wordt 
gekeken naar de middelen die in het verleden aan het Gemeentefonds en Provinciefonds zijn 
toebedeeld voor de vth- taken op het gebied van milieu. Daarnaast wordt ook onderzocht wat 
gemeenten en provincies momenteel uitgeven aan deze taken. Verwacht wordt dat de resultaten 
van deze onderzoeken in het voorjaar beschikbaar zijn, waarna ze zullen worden gebruikt voor de 
onderhandelingen tussen partijen. 

Tijdens het BO van 16 februari heeft de staatssecretaris aangegeven bereid te zijn om samen met 
partijen oplossingsrichtingen te verkennen. De afspraken in de package deal en de financiële 
kaders van het regeerakkoord zijn hierbij voor hem het uitgangspunt. 
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4. Kwaliteitsimpuls 

Belangrijk in het hele proces is de kwaliteitsimpuls voor de vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving. Uit bezoeken die de VNG in het land heeft afgelegd constateren wij dat gemeenten 
vinden dat er een kwaliteitsslag te maken is. Inmiddels zijn daar nu ook de instrumenten voor 
aanwezig. De Zelfevaluatietool is gereed en kan door de gemeenten gebruikt worden om de 
kwaliteit van de uitvoering van de bij de gemeenten achterblijvende taken te toetsen en waar nodig 
te verbeteren. Daarnaast zijn ook de output- en outcome criteria gereed. 

Zelfevaluatietool 

Sinds januari is de "zelfevaluatietool handhaving en vergunningverlening" beschikbaar. De tool is 
gemaakt voor gemeenten, provincies, milieudiensten en samenwerkingsverbanden om te kijken in 
hoeverre hun vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals 
zijn verwoord in het KPMG rapport (versie 2.0) 

De kwaliteitscriteria zijn in december 2009 vastgesteld als referentiekader bij het tot stand brengen 
van RUD. Daarbij is tevens afgesproken dat de gemeenten met behulp van een zelfevaluatietool 
zelf zullen/kunnen bekijken in hoeverre zij voldoen of afwijken van deze criteria wat betreft de bij 
gemeenten achterblijvende vth-taken. De tooi is ook bedoeld als instrument om de criteria te 
evalueren en bij te stellen. Door de tooi in te vullen krijgt u een goed beeld van de huidige 
uitvoeringskwaliteit van uw organisatie en welke aandachtspunten er eventueel zijn. Alle 
gemeenten hebben de afgelopen tijd een inlogcode voor het invullen van de tooi toegestuurd 
gekregen. Al meer dan 270 organisaties zijn begonnen met het invullen van de tooi. Voor meer 
informatie of vragen over de tooi kunt u terecht op de website van Infomil: 
http://wwwJnfQmn,nI/Qnderw^ 

Output- en outcome criteria 

Omdat gemeenten en dan voornamelijk bestuurders output- en outcome criteria misten bij de 
KPMG-criteria heeft de VNG ervoor gezorgd dat er nu een samenhangende set van output- en 
outcome criteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving is 
vastgesteld. Deze set criteria geeft vooral bestuurders handvatten om te sturen op de kwaliteit van 
de vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot bredere maatschappelijke en 
omgevingsgerelateerde doelstellingen. Op basis van deze bredere invalshoek kan worden 
bepaald wat de eigen organisatie nodig heeft om dit te realiseren. Het geeft tevens richting aan het 
invullen van de rol als opdrachtgever richting de RUD's. Ook geven de output- en outcome criteria 
handvatten om het horizontaal toezicht te structureren. Om gemeenten deze output- en outcome 
criteria eigen te maken zal de VNG een pilot starten. Het doel van de pilot is de daadwerkelijke 
toepassing van de criteria binnen beleid- en verantwoordingscyclus. De resultaten zullen worden 
gebruikt voor het maken van een toepassingsmodel ten behoeve van alle gemeenten. Een vijftal 
gemeenten zal worden benaderd met het verzoek te participeren in deze pilot. Resultaten van de 
Pilot zullen via www^vngjjiMjd en via weekberichten worden gecommuniceerd. 
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5. Ondersteuning door de VNG 

Zoals u in de vorige Ledenbrief heeft kunnen lezen heeft de VNG het signaal van de leden serieus 
genomen om een nadrukkelijkere rol te spelen in de regio's bij de RUD-vorming. De VNG heeft 
Jan Wibier aangesteld als programmamanager uitvoering met ambitie namens de VNG. Hij heeft 
de afgelopen tijd verschillende regio's in het land bezocht en hij blijft dat de komende tijd ook 
doen. 

Op basis van deze bezoeken is door ons een eigenstandige stand van zaken opgemaakt. Een 
belangrijke conclusie die uit de gesprekken naar voren komt is dat de meeste gemeenten vinden 
dat de taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving professioneler 
uitgevoerd moeten worden. Als gevolg daarvan vinden de meeste gemeenten dat RUD-vorming 
een onafwendbare ontwikkeling is. In alle provincies zijn gemeenten bezig met het treffen van 
voorbereidingen voor het vormen van samenwerkingsverbanden, dit gebeurt vanuit de bottom-up 
benadering. Inhoud en aard van de problematiek zijn daarbij leidend voor de vorm van de 
samenwerking in de verschillende regio's. 

De komende tijd staan nog diverse bezoeken gepland die zich voornamelijk zullen richten op de 
regio's waar nog knelpunten bestaan tussen gemeenten en provincie. Wilt u dat Jan Wibier ook bij 
u langskomt, neemt u dan vooral contact op via uitvoerinqvromtaken@.vng.ni dan plannen wij zo 
spoedig mogelijk een afspraak met u. 

Tot slot 
In november 2010 heeft de VNG de site www.vng.nl/rud gelanceerd. Uit de bezoekersaantallen 
blijkt dat er veel vraag is naar informatie. Naast de meest relevante informatie is op deze site ook 
de mogelijkheid gecreëerd om uw praktijkvoorbeelden aan te melden in een database. We willen 
u vragen de beschikbare informatie aan te melden zodat ook andere gemeenten gebruik kunnen 
maken van uw praktijkervaring. 
Voor meer informatie over het landelijke programma uitvoering met ambitie kunt u terecht op 

www.uityoerinflmeMn3Mtje.nl-

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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