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Intentieverklaring Regionale
UiNoeringsDienst (RUD)
Haaglanden
Geachte heer / mevrouw,
Het afgelopen halfjaar hebben de gemeenten Delft, Den Haag, Leîdschendam-voorburg,
Midden-Delqand, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaaç Westland, Zoetermeer samen met
de provîncie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden in goede sfeer hard .gewerkt aan
het opstellen van de notitie 'Naar een RUD in Haaglanden'. Dit heef't geresulteerd in de
onde|ekening, op 3 februari 2010, van een intentieverklaring om samen verder te werken
aan het realîseren van een RUD Haaglanden.
Bijgevoegd treft u een exemplaar van de onde|ekende intentieverklaring aan.
De volgende fase bestaat uit het maken van een bedrijfsplan waarin de RUD Haaglanden
verder vorm krijgt. Het bedrijfsplan vormt de grondslag voor het desnitieve besluit om een
gezamenlijke dienst op te rîchten.
Met vriendelijke groet,
./
mr. Christiaan van der Kamp
voorzitler van de stuurgroep RUD
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Intentieverklaring
inzake de oprichting van een
Regionale Uitvoeringsdienst in Haaglanden
Ondergetekende partijen,
in aanmerking nemende,
1. Dat in 2008 naar aanleiding van het advies van de commissie-Mans het Kabinet het standpunt
heeft ingenomen te komen tot regionale omgevingsdiensten,
2. Dat in Haaglanden eind november 2008 is besloten, vooruitlopend op de wettelijke regeling
van de Omgevingsdiensten, op deze on|ikkelingen in te spelen en een verkenning uit te
voeren naar de mogelijkheden voor een Omgevingsdienst in Haaglanden,
3. Dat deze verkenning heeft uitgewezen dat er draagvlak bestaat voor het verder ondecoeken
van de mogelijkheden van een regionale omgevingsdienst in Haaglanden,
4. Dat dit heeft geleid tot het instellen van een projectorganisatie met de opdracht een plan van
aanpak te on|ikkelen om te komen tot een regionale omgevingsdienst, intussen aangeduid
als regionale uitvoeringsdienst (RUD),
5. Dat Rijk, IPO en VNG in juni 2009 overeenstemming hebben bereikt over het instellen van
regionale uitvoeringsdiensten,
6. Dat de bovenstaande punten ertoe hebben geleid dat de gemeenten van Haaglanden en de
provincie Zuid-Holland in gezamenlijk overleg zijn gekomen tot de notitie ''Naar een RUD in
Haaglanden'', onderdeel van deze intentieverklaring
7. Dat tijdens de ontwikkeling van deze notitie is gebleken dat de RUD een voldoende robuuste
organisatie zou moeten zijn die voldoet aan de Iandelijk vast te stellen kwaliteitscriteria,
8. Dat over de uitgangspunten van de RUD en de voo|aarden die aan de RUD worden gesteld,
zoals die zijn verwoord in de notitie genoemd in punt 6, overeenstemming bestaat tussen de
gemeenten van Haaglanden en tussen de gemeenten van Haaglanden en de provincie,
9. Dat een belangrijke voorwaarde die aan de RUD zal worden gesteld is, dat over de breedte
van het pakket van dienstverlening de kwaliteit beter is tegen dezelfde of Iagere kosten dan
wat de gemeenten zelf kunnen realiseren, uitgaande dat door gemeenten aan de
kwaliteitseisen wordt voldaan,
10. Dat hiermee een voldoende basis bestaat voor het gezamenlijk nemen van de volgende stap
in het traject om te komen tot een RUD in Haaglanden,
spreken de volgende intentie uit:
1. Ondergetekende partijen zullen samenwerken om de RUD in Haaglanden voor 1 juli 2011 te
realiseren overeenkomstig het gestelde in de notitie ''Naar een RUD in Haaglanden'',
2. Ondergetekende padijen zich zullen inspannen om, conform het gestelde in de notitie 'Naar een
RUD in Haaglanden'' te bewerkstelligen dat de RUD een robuuste organisatie zal worden, die
pakket 2 aankan,
3. Gemeenten zullen minimaal het basistakenpakket afnemen,
4. Ondergetekende partijen zich zullen inspannen al het redelijke te doen om de beoogde realisatie
van de RUD in Haaglanden voor de gestelde datum te realiseren, onder andere door het ter
beschikking te stellen van voldoende capaciteit van de medewerkers die zijn betrokken bij de
vorming van de RUD in Haaglanden.
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Aldus op 3 februari 2010 overeengekomen en ondedekend door de onderstaande partijen:
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft,
namens deze,
de heer G.A.A. Verkerk
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag,
namens deze,
de heer P.W.M. Smit
%? .
het College van Bu e eester en ethouders van de
namens deze,
de heer M.A. Houtzage
het College van Burgemeester en Wethou s van de
namens
de hee A.J. odenb g
$
het Colleg van Burgemeester en Wethouders van de
namens d ze,
de heer F.H. Buddenberg
gemeente Leidschendam-voorburg,
gemeente Midden-Delfland,
gemeente Pijnacker-Nootdorp,
het College van Burgemeester en Wetho e s gemeente Rijswijk,
namens deze,
mevrouw G.W. van der Wel-Markerink
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het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wassenaar,
namens deze,
de heer H.P. de Greef
, . .- '
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland,
namens deze,
de heer A.W. Meijer
h t College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoete|eer,
n mens deze,
heer B. Emmens
*
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,
namens deze,
de heer F D van He'' ' n
é
het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden,
namens deze,
de heer C. van.| amp .,
. . ''
. ''
. ''
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