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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

Met instemming vernamen wij de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 16 februari 2011, 
waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het er over eens zijn dat de Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD's) er snel moeten komen en dat het voor 1 juni helder moet zijn hoe 
het netwerk van de te vormen RUD's er uit komt te zien. De boodschap is dat 'provincies en 
gemeenten er voor gaan' en dat het proces onomkeerbaar is. 

Als belangenbehartigers van het bedrijfsleven in de provincies Geldedand, Overijssel, Flevoland 
en Utrecht, zijn VNO-NCW Midden en MKB-Midden er van overtuigd dat het omgevingsbeleid is 
gediend met deskundige handhavers en vergunningverleners. Landsdekkend georganiseerd in 
circa 25 robuuste RUD's, conform de voorstellen van de Commissie Mans. Wij zijn blij dat 
bedrijven het belang daarvan inzien en dit verkiezen boven de huidige status quo. 

De vaak ingewikkelde technische wetgeving vereist een bundeling van expertise op regionaal 
niveau. Zoals bedrijven kennis onderbrengen in shared service centers, lijkt het ons ook gewenst 
dat de overheid dit doet. Dit leidt tot efficiëntere oplossingen, betere vergunningvoorschriften, 
betere handhaving en een bevoegd gezag, dat voor het omgaan met technisch ingewikkelde 
grote(re) bedrijven meer dan nu het geval is kan gaan beschikken over de daarvoor benodigde 
kennis. Voor het bedrijfsleven geldt dat bedrijven hun expertise over technisch ingewikkelde 
zaken beter met de overheid kunnen gaan delen. Met aan overheidszijde gebundelde expertise 
zal het kennisniveau aan overheidszijde kunnen toenemen, hetgeen voor het betrokken 
bedrijfsleven van groot belang is. 

VNO-NCW Midden en MKB-Midden zijn dan ook ingenomen met de brief van staatssecretaris 
Atsma, waarin hij aangeeft dat het "nu absoluut noodzakelijk is om stevige stappen te zetten om 
de totstandkoming op afzienbare termijn van een landsdekkend beeld van robuuste RUD's te 
verzekeren." Wij roepen u dan ook op om alles in het werk te stellen om die verzekering uiterlijk 
op 1 juni 2011 te kunnen geven volgens de contouren die de staatssecretaris in zijn brief schetst. 

Een afschrift van deze brief hebben wij toegezonden aan staatssecretaris Atsma van 
Infrastructuur en Milieu en aan mevrouw Sybilla Dekker, bestuurlijk boegbeeld RUD's. 

Met ijke groet, 

TinekaBakker-van Ingen 
voorzitter VNO-NCW Midden 

Jj^^uScherrenberg en^ 
voorzitters MKB-Midden 
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