
 
 
 

 
 
 
 
Amendement m.b.t. brief PS aan GS met nadere wensen toekomstverkenning 
samenwerking milieutaken 
 
 

AMENDEMENT VAN DE LEDEN M.A. VAN ’T WESTEINDE, E.E.P.M. HEERSCHOP, J. VAN DE VELDE 
 
De ondergetekenden stelt het volgende amendement voor: 
 
 
De brief onder het kopje ‘wensen’ wordt als volgt gewijzigd: 
 
Wensen 
Aanvullend op de bouwstenen en contouren van de opdracht voor de verkenning zoals die er nu 
liggen zijn er de volgende wensen ingebracht:  
 

- Kijk op hoofdlijnen terug in de achteruitkijkspiegel, zodat de opdracht beknopt blijft. 
Overweeg om focus aan te brengen in de onderwerpen waarmee de verkenner op pad wordt 
gestuurd. 

- Neem alle deelnemers mee bij deze verkenning, zodat de uitkomsten bij oplevering breder 
worden gedragen dan alleen door de provincie Zeeland. De deelnemers aan de regeling 
(RUD) zouden tot een gezamenlijke visie en ambitie moeten komen om de robuuste 
uitvoering van milieutaken vorm te geven; 

- 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 en algemeen bestuur van het waterschap aangaan 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;  

 
Toelichting 

- De brieven van Gedeputeerde Staten van 22 september 2020 en 6 oktober 2020 en de 
informatiesessie van 2 oktober 2020 vormen tezamen een compleet beeld van het gewenste 
proces voor een verkenning naar de toekomst van de RUD Zeeland en de wijze waarop de 
milieutaken door deze organisatie moeten worden uitgevoerd. Hierover was er brede 
consensus in Provinciale Staten. De tekst die in de conceptbrief staat, is niet geheel een juiste 
vertaling van die discussie en is op een aantal punten verduidelijkt en versimpeld.  

- Een verkenner verkent de weg die voor hem ligt en verdiept zich bij zijn onderzoek uiteraard 
in het ontstaan en de ontwikkeling van de Zeeuwse omgevingsdienst. Dat is iets anders dan 
een uitvoerig onderzoek uitvoeren naar de huidige organisatie, in het bijzonder of die goed 
functioneert. Om deze reden is de zin anders geformuleerd. 

- Het meenemen van de VRZ en GGD in deze verkenning gaat ten koste van het focussen op de 
milieutaken. Bovendien wordt een samenwerking tussen de RUD, VRZ en GGD al in een ander 
traject verkend. Om deze reden zijn de organisatienamen verwijderd.  

- Onderzoek naar samenwerking met andere RUD’s is in dit stadium te prematuur. Hiervoor 
loopt ook al landelijk een onderzoek naar de omgevingsdiensten. De verkenner hoeft hier nu 
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niet de focus op te leggen. Het kan een ongewenste ontwikkeling zijn dat we zaken uit 
Zeeland gaan wegorganiseren. Medewerkers met gebiedskennis en het van dichtbij kunnen 
organiseren zijn belangrijke voordelen.  
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