
Deelnemers: zie bijgevoegde lijst van deelnemers. 
 

Raadsinformatie avond RUD LN 

Datum: 6 mei 

Digitale bijeenkomst met Webex. Gastheer (host) is provincie Limburg. 
 
Vragen: 
De heer van Dam. Raadslid Lokaal Belang. 

V. Directe maatregelen 6 stuks en 2 ton kosten. Is dit voldoende om de maatregelen te 
bekostigen. 

A. Tim Snijckers: inschatting is structureel, dus voor elk jaar. Dit is vanaf 2021 voldoende om de 
maatregelen te bekostigen. Het is een raming. 

 
Statenlid CDA Mevr Voncken-Janssen. 
Fijn om te horen dat de netwerkorganisatie goed werkt.   

V.  Provincie rol in AB en niet in het DB. Hoe zit de provincie qua taakomvang ( fte) in de RUD? 
Doelen betere kwaliteit en level playing field. Van 10% naar 4 % samenwerking terugloop 
oorzaak? 

A. Rol van de provincie. Karel Joosten:  Omvang van takenpakket dat de Provincie in de regio 
Noord Limburg heeft is circa 7 á 8 fte voor de provinciale inrichtingen. Dit is door de 
provincie ondergebracht in de  RUD ZL. De taken voor BRZO bedrijven vallen niet onder de 
RUD LN. 

A. Focus op de samenwerking is op de achtergrond geraakt,  meer samenwerkingen tussen 
gemeenten onderling en arbeidsmarkt voor technisch personeel is lastig. Weinig specialisten 
te vinden op de markt.  

 
Gebruiker: Gerrit Vervoort gemeente Maasgouw. 

V. Waar blijven de moeilijke zaken?  
A. Daarvoor zijn vaak specialisten nodig. Specialisten werken vaak bij de grote gemeenten in 

dienst. Kleiner gemeenten moeten een beroep doen op de grotere gemeente maar doen dit 
vaak niet en voeren de taken dan zelf uit.  

 
De heer Breugelmans CDA Roermond. 

 V. Netwerk RUD t.o.v. fysieke RUD. Wat levert een hervorming op naar fysieke RUD in 
effectiviteit e.d. Vraag voor gemeente: besteed ik werk uit naar mijn buurgemeente of naar 
de RUD? Benieuwd naar de effecten op lange termijn.  

 A.  Tim Snijckers: Hogere kosten bij fysieke RUD door hogere structurele kosten. Vanaf eind 2017 
werken we in een GR. Niet naar een buurgemeente maar via de RUD als je te weinig 
capaciteit hebt. Monitoring bij de gemeente is belangrijk. Niet elke gemeente heeft dit up to 
date. Wil je de netwerk RUD in stand houden? Eind 2017 is dit bij de vorming van de GR 
afgesproken met elkaar.  We moeten elkaar aanspreken op wat we doen en leveren. Leveren 
wat je afspreekt. Strengere regels en consequenties afspreken.  Karel Joosten:  het 
onderzoek van Lysias zegt “goud in handen” dat gaat over het grote draagvlak en de potentie 
van een netwerkorganisatie, maar de uitvoering kan beter. Het zit erin maar we moeten wel 
doen wat we afspreken. Hierin bestaat nog te grote vrijblijvendheid. Onderzoek in opdracht 
van het Ministerie 2 jaar geleden toont dat de netwerkomgevingsdienst niet onder doet voor 
een fysieke Omgevingsdienst. We zijn trots op wat we doen! We doen het goed. Het is wel 
belangrijk om vaker stil te staan bij het commitment en de afspraken.  

 



 
De heer Meijers.  
      V.  RUD academie. Waarom zijn de mensen onvoldoende opgeleid bij aanname? 
      A.  De RUD neemt geen mensen aan. Alleen bij het coördinatiecentrum (CC) zijn 5 medewerkers 

in dienst. Uitvoerende medewerkers en leidinggevenden zijn in dienst bij de gemeenten. Het 
bijhouden van kennis gebeurt door eigen medewerkers. RUD LN doet ook landelijk mee met 
ODNL academie en train de trainers i.r.t. de Omgevingswet. Opleiden doen we dus ook in 
landelijk verband. Het is door voortdurende veranderingen in de omgeving (bodem, energie, 
asbest etc.) nodig om voortdurend te scholen (education permanente), de basisopleiding is 
voldoende voor de start, maar onvoldoende op de langere termijn. 

 
De heer Nijskens. 
      V.  Bijzonder iets afspreken maar iets anders doen. 
 Er zou nooit een RUD zijn geweest als het niet verplicht was gesteld. Continue 

ambassadeurswerk nodig om belang aan te tonen. Gevaar RUD academie alleen eigen 
opleiding. Je kunt niet meer leren aan anderen dan dat je zelf weet. 

A. Opleiden gaat niet alleen om een vak te leren. We doen ook landelijk mee. Ervaring 
(vlieguren) ook belangrijk. Medewerkers moeten een bepaalde routine kunnen opbouwen en 
dit vraagt dat b.v. een geluidsdeskundig pas deskundig is als hij dit werk ook zeer regelmatig 
doet. 

V. Waren er al meer samenwerkingsverbanden actief voor de oprichting van de RUD? 
A. De medewerkers zien soms meer direct de voordelen van een netwerk dan het bestuur. Er 

waren voor 2013 (red. Start RUD LN) al meerdere VTH samenwerkingen actief b.v. de MER 
gemeenten en rondom Venray (Horst, Venray, Sevenum, Wanssum).  
Bestuurlijke commitment aan de basisafspraken is nu belangrijk om als netwerk te kunnen 
blijven functioneren. 

 
De heer Breugelmans. 
       V. Angst voor het wegglijden. Wat moet het ons brengen? Denken in opbrengsten i.p.v. kosten? 
       A. Tim Snijckers: Getallen wat levert het precies op zijn moeilijk te genereren. In het landelijk 

beeld doen we het nog niet zo slecht. Op de bijeenkomst met het AB van 13 februari jl. is 
afgesproken de vrijblijvendheid te beperken. De Directeur krijgt bijvoorbeeld de bevoegdheid 
om het uitvoeringsprogramma op kosten van een gemeente uit te voeren als de gemeente 
dit zelf niet doen. Elkaar aanspreken en doen wat je afspreekt. Rapport van het landelijk 
onderzoek delen is geen probleem. Het is niet allemaal kommer en kwel. Alle partners willen 
graag de netwerk RUD, medewerkers ook zo blijkt uit de medewerker enquête . We zijn zeker 
zo effectief als een fysieke RUD. 

 
De heer Twan Reintjens. 
       V.   Is in voldoende mate bekend welke kennis bij de RUD aanwezig is? Waar worden de 2 ton 

ingezet? 
 De heer Joosten is  interim directeur. Profiel nieuwe directeur voor de extra taken? 

A. Netwerk: strak sturen en bevorderen van de samenwerking. Vraagt andere capaciteit van de 
directeur. Afdwingen gaat niet in een netwerk. Dialoog voeren. We weten waar de kennis zit. 
Weten ook het kwaliteitsniveau van de medewerkers. Maar de RUD heeft nu niet de 
bevoegdheid om de mensen in te zetten waar dit het meest effectief is. Gemeenten weten 
ook waar de kennis zit. Heb je de kennis niet in huis dan vraag je hem aan de RUD (het 
netwerk).  Opbouw 2 ton: In 2017 is het CC lean en mean neergezet, dus er is behoedzaam 
geraamd toen. Eerst ervaring opdoen en dan op basis van een evaluatie kijken of het 
voldoende is. Dit is nu geëvalueerd en het blijkt te krap te zijn zeggen de onderzoekers. Er 
zijn nu veel meer taken zoals: voortdurend monitoren en aanpassen van de werkplanning in 
het Uitvoeringsprogramma (UP), eventuele inzet vanuit partners of derden organiseren, 



communicatie over acties en ontwikkelingen binnen het netwerk, ondersteuning van de 
kennisgroepen, meedoen aan landelijk ontwikkelingen die voor ons relevant zijn etc. Dit 
vraagt, naast betere afspraken ook  een  uitbreiding  voor het CC. Alle uren van voorgaande 
punten opgeteld kom je uit op circa 2 fte. De RUD LN bouwt geen reserves op en dus wordt 
niet benut geld teruggestort. Proces directeur. Geld gaat niet naar de directeur, zit dus niet in 
de 2 ton. Het DB is zelf bevoegd voor de directeur. Er is een nieuwe profielschets voor de 
directeur waarbij rekening wordt gehouden met de evaluatie. DB is gemandateerd voor de 
aanstelling van directeur. Lysias heeft profielschets opgesteld. In DB, CC en LMO voorgelegd. 
Veel reacties gekregen. Opmerkingen zijn verwerkt. Het DB gaat de mensen van het CC en 
LMO hierover berichten en zullen daarbij onderbouwen als opmerkingen niet worden 
meegenomen. Een selectiecommissie met ondersteuning van HRM Roermond gaat hierna 
aan de slag. Inschaling gaat nog plaatsvinden. De heer Joosten was voorheen bij de 
gemeente Venray in dienst. Totdat een nieuwe directeur is aangesteld neemt de heer 
Joosten waar. De heer Joosten kan trouwens ook solliciteren op de functie van directeur. De 
procedure kan nog 3 tot 4 maanden duren. Ook door Corona maatregelen is hierin vertraging 
opgelopen.  

 
De heer Meijers. 
       V. Squit 2020. Problematische opstart. Kan de RUD goed functioneren zonder goed systeem? De 

RUD van omgevingsdienst naar omgevingsadviseur. Waar op de schaal zit de RUD LN? 
       A. Tim Snijckers:  Op 1 gemeente na hebben alle gemeenten in Limburg hetzelfde VTH-systeem. 

Planning 1-1-2021 gereed. Veiligheidsregio is al overgegaan op Squit 2020. Invoering van het 
systeem bevordert ook een Level Playing Field omdat de aangesloten partners op dezelfde 
manier gaan werken. Momenteel wordt nog zonder Squit2020 gewerkt en dat gaat natuurlijk 
ook. Op een landelijke schaal zitten we op het gemiddelde, maar er is nog veel te bereiken. 
RUD LN is ook landelijk lid van ODNL, een vereniging van alle omgevingsdiensten die goed 
aan de weg timmert . We willen gezaghebbend adviseur op VTH domein worden, net zoals 
bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s dat zijn bij crisisbestrijding. Ministerie doet al een beroep 
op de OD’s voor de omgevingswet. Exact percentage is lastig te geven.  

 
 
 


