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Op basis van onderzoeksresultaten, heeft het algemeen bestuur van de RUD in wording besloten het 
oorspronkelijke proces, van de vorming van een regionale uitvoeringdienst, aan te passen. Er worden 
nu twee sporen bewandeld. De OdrU brengt zijn eigen bedrijfsvoering op orde, echter de vraag is hoe 
zij dit gaat doen. Daarnaast wordt RUD 2.0 opgericht 
De vraag aan GS is of het zal gaan lukken om te komen tot RUD 2,1 en op welke termijn. De 
commissie maakt zich zorgen om de kwaliteit van de handhaving en vragen zij zich af wat de rol en 
zeggenschap van de provincie hierin is. Verder zijn er vragen over hoe de Ondernemingsraad hierin is 
betrokken, wanneer het proces wordt geëvalueerd en is er een discussie over de stemverhouding in 
RUD 2.0 zoals dat nu wordt voorgesteld versus hoe dat in een toekomstige RUD 2.1 zal zijn. Tot slot 
is de vraag hoe het zit met het oorspronkelijk voor RUD 1.0 beschikbare budget van € 750.000,-.

Gedeputeerde De Vries geeft aan dat het dossier een versnelling heeft ondergaan. Er is een 
bestuurlijk regisseur aangesteld om te starten met de stappen voor het fusieplan. Streven is om voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een convenant met stappenplan te hebben.  De OdrU en de 
RUD 2.0 werken nu veel samen om het takenpakket op elkaar af te stemmen, voor de gezamenlijke 
ICT aanschaf, en voor  eventuele huisvesting in het provinciehuis. De provincie is in nu dit proces een 
van de partners in de projectorganisatie. De provincie blijft in de toekomst bevoegd gezag en daarmee 
verantwoordelijk voor haar eigen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Verder geeft 
gedeputeerde De Vries aan dat de OR vanaf het begin betrokken is geweest bij het proces. Er zal in 
de toekomst jaarlijks een uitvoeringprogramma en een evaluatie worden opgesteld. Het uiteindelijke 
doel is dat de OdrU en RUD 2.0 samen de RUD 2.1 gaan vormen, echter een exacte termijn is niet te 
geven. Over de stemverhouding in RUD 2.1 zal opnieuw onderhandeld moeten worden. De € 
750.000,- is gedeeltelijk uitgegeven, ongeveer € 575.000,- is nog beschikbaar.
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