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Inleiding 

U bent als lezer waarschijnlijk wel op de hoogte van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s),  het 

basistakenpakket en de kwaliteitscriteria omgevingsrecht. Dit artikel gaat niet over de vraag of de 

RUD’s en kwaliteitscriteria het juiste antwoord zijn op de problemen die schijnbaar ten grondslag 

liggen aan het oprichten van dit soort diensten (gebrekkige kwaliteit/capaciteit bij decentrale 

overheden, versnippering van de handhavingstaak, geen ketenhandhaving, bestuurlijke drukte). 

Hiervoor verwijzen we naar enkele interessante en relevante artikelen1. Op z’n minst kunnen we 

stellen dat het voorstel van de RUD’s niet geheel congruent is met een stroom van andere 

ontwikkelingen (gemeente als eerste overheid, vermindering bestuurlijke drukte). Maar goed, er 

wordt vooralsnog gekozen voor de oplossing van de RUD’s waarbij we het volgende kunnen 

vaststellen: 

- het is een structuuroplossing 

- het is een schaalvraagstuk geworden 

- het leidt in ieder geval tot een soort herorganisatie van de VTH-taken omgevingsrecht 

 

Dit artikel neemt de komst van de RUD’s als vertrekpunt. Vanuit gemeentelijk perspectief - in het 

bijzonder het bestuur en het management – staan we stil bij de betekenis van de RUD’s voor 

gemeenten. In het bijzonder wordt in dit artikel een andere kijk gepresenteerd op de vraagstukken 

van organiseren van samenwerking.  

 

Wat gebeurt er momenteel allemaal? 

Is de komst van de Regionale UitvoeringsDienst een feit? Wie het weet, mag het zeggen. Feit is wel 

dat proces inmiddels - na de korte impasse als gevolg van de val van het kabinet - weer in volle 

vaart wordt doorlopen. De inzet is erop gericht om in oktober 2010 per provincie over een 

bijgesteld plan van aanpak te beschikken voor de omtwerpfase van een RUD. Er moeten 

organisatievarianten en –concepten worden ontworpen, de sturingsfilosofie moet uitgewerkt 

worden, er is procesregie nodig gezien aantal partijen et cetera. Dit alles met de doelstelling om op 

1 januari 2012 landsdekkende RUD’s te beschikken. 

 

Wat verder opvalt, is dat het dossier in eerste aanleg – en nog steeds wel – bemenst en getrokken 

wordt door de vakinhoudelijke professionals. Toch zien we hierin een kanteling. Een belangrijk 

kritiekpunt op de RUD’s is de aantasting van de gemeentelijke autonomie. De projectleider vanuit 

IPO, Harry ter Braak, refereert hier ook aan: “het rijk moet de voorwaarden scheppen waarbinnen 

gemeenten kunnen opereren” (zie http://www.youtube.com/watch?v=wtaVhQw6zVw). De 

gemeentesecretarissen zijn - in VGS-verband - zich in ieder geval behoorlijk gaan bemoeien met 

dit onderwerp. Het dossier krijgt daarmee een andere lading en wordt in een ander perspectief 

geplaatst.  

 

Hoe wordt de komst van de RUD’s ontvangen? Om het eenvoudig te houden zijn er grofweg twee 

groepen te onderscheiden. Enerzijds zien we een stroming van partijen die ‘voor’ zijn (laten 

gemakshalve hier VROM, de provincies en de milieudiensten plaatsen) Anderzijds zien we ook 

                                                
1
  Mans Genoeg?, http://www.vromtotaal.nl/columns/mans-genoeg.1370.lynkx?tid=375&stid=0, 

Begrensd Bestuur, http://www.vromtotaal.nl/columns/begrensd-bestuur.1388.lynkx?tid=375&stid=0 

 De moraal van de schaal, http://www.vromtotaal.nl/columns/de-moraal-van-de-

schaal.1379.lynkx?tid=375&stid=0 

 

 



weerstand tegen de RUD’s; een behoorlijk deel van de gemeenten is om uiteenlopende redenen 

niet per definitie ‘voor’ (zeker de gemeenten die niet bij een milieudienst zijn aangesloten). Zonder 

hierop verder in te gaan – is immers niet zo interessant omdat de komst van de RUD’s mogelijk 

een gegeven wordt – is de consequentie voor elke partij dat ze met dit feit op een bepaalde manier 

moeten ‘dealen’.  

 

Betekenis! 

En de vraag is ‘hoe dan?’ Allereerst is van belang om te beseffen hoe naar het vraagstuk van de 

RUD’s wordt gekeken: vanuit een vakinhoudelijke professiebril (hoe pakt het basistakenpakket 

voor onze gemeente uit, welk deel gaat over de RUD, hoe organiseer ik mijn achterblijvende 

afdeling?) of meer vanuit een bestuurlijk-organisatorische bril. Dit laatste perspectief wordt in dit 

artikel gehanteerd. De komst van de RUD’s betekent voor gemeenten:  

• een uitplaatsing van taken naar de RUD en daarmee versnippering in het VTH-takenpakket; 

• een uitvoeringsorganisatie op ‘afstand’; 

• een maatlat waaraan ik als organisatie moet voldoen. 

 

Wat zijn de vragen die gemeenten zich – kunnen of moeten – stellen? 

- Leidt de komst van de RUD’s tot en algemene heroriëntatie op ons bestuurlijk en 

organisatorisch vermogen?  

- Wat is onze visie op de inrichting van de RUD’s en welke invloed heb ik hier als individuele 

gemeente op? 

- Wat is onze sturingsfilosofie ten aanzien van ‘uitvoering op afstand’?  

- Hoe verhoudt de RUD’s zich met mijn dienstverleningsconcept?  

- Hoe kan ik voldoen aan de kwaliteitscriteria als ik ook nog taken en mensen moet uitplaatsen? 

- Wat zijn de financiële gevolgen van kwaliteitscriteria ook in het licht van de komende of 

lopende bezuinigingsronden? 

- Hoe voorkom ik verdere versnippering? Moet ik als gemeente juist meer taken overhevelen 

naar de RUD?  

 

De RUD’s is overigens niet de enige ontwikkeling in het vraagstuk van bestuurlijk en 

organisatorisch vermogen waar veel gemeenten momenteel mee bezig zijn. Op diverse plekken 

worden bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd en zijn er voornemens tot gemeentelijke of 

ambtelijke fusies. De bezuinigingen dwingen gemeenten na te denken over kerntaken en de 

doelmatigheid van de eigen – zelfstandige – organisatie.  

 

Welke bewegingen zien we? 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat de komst van de RUD’s om twee visies vraagt: een visie 

op de koers van de eigen gemeentelijke organisatie en een visie op de inrichting en het 

functioneren van de RUD’s. Zijn hierin al tendensen te ontdekken? We onderscheiden er een 

aantal: 

1. Ontkenning: Allereerst zijn er de gemeenten met een afwachtende of ontkennende houding. 

Deze gemeenten willen de RUD’s niet, geven aan dat er nog niets is beslist, hopen dat het 

over ‘waait’, vinden de eigen taakuitvoering op orde en zien geen aanleiding tot nadere actie. 

2. Beheersing: Een aantal gemeenten wil de gevolgen van de RUD’s minimaliseren. Binnen het 

juridische construct van de RUD’s wordt gezocht naar de meest optimale variant. Beperkte 

‘afstand’ tot de gemeente, voldoende sturingsmogelijkheden, beheersbare 

uitvoeringsorganisatie zijn veelal de sleutelwoorden. In diverse regio’s worden bijvoorbeeld  

filiaalmodellen op regioniveau nagestreefd. 

3. Uitnutting: De komst van de RUD’s is aanleiding om over te gaan tot een herorganisatie van 

de VTH-taken binnen de eigen gemeente. Het bundelen van vergunningtaken of 

handhavingstaken in integrale afdelingen of het positioneren van de VTH-taken in het 

Klantcontactcentrum zijn hiervoor voorbeelden. 

4. Heroriëntatie: Nieuwe vormen van samenwerking worden verkend om ervoor te zorgen dat 

de ‘achterblijvende’ taken meer kritische massa krijgen. Voorbeelden zijn gemeenten die de 



VTH-taken in samenwerking met de buurgemeenten willen uitvoeren (via centrumgemeente, 

of Samen-En-Toch-Apart-gedachte). Overigens vindt dit ook op vele andere terreinen plaats; 

te denken valt aan belastingen, ICT, werk en inkomen e.d. Het leidend motief is soms het 

waarborgen van de eigen bestuurlijke entiteit en autonomie door te kiezen voor 

samenwerking in plaats van een bestuurlijke fusie. 

 

De laatste tendens is een zeer interessante. Naast een regionale uitvoeringsorganisatie zullen 

zogenaamde vrijwillige subregionale samenwerkingsorganisaties ontstaan. Een raar fenomeen, 

zeker als je bedenkt dat deze subregionale samenwerkingsorganisaties ontstaan als een soort 

tegenwicht (want een optie is ook de VTH-taken geheel onder te brengen bij de RUD). Het pallet 

van bovenlokale (samenwerkings)organisaties wordt hiermee gekleurder maar zeker ook 

ondoorzichtiger. 

 

We constateren en verwachten dus een toename van samenwerkingsverbanden. Maar is ook een 

verandering in de aard van de samenwerking waar te nemen? Ja en Nee.  

Ja, in toenemende mate wordt afgezien van de reguliere publiekrechtelijke samenwerking middels 

een gemeenschappelijke regeling en wordt gekozen voor varianten gebaseerd op de principes van 

shared services, franchise- en –federatiesamenwerking. Met ‘lichte’ bestuursovereenkomsten wordt 

de samenwerking bezegeld. Het kenmerk van deze nieuwe(re) samenwerkingsverbanden is 

flexibiliteit. Niet langer de – vastomlijnde - eisen van de Wet gemeenschappelijke regeling gevolgd 

maar wordt verbondenheid op maat wordt nagestreefd.  

Nee, want de samenwerking wordt nog steeds gestoeld op de uitgangspunten van een klassiek 

ontwerp van een organisatie. Er moet een fysieke organisatie (standplaats/werkplek) zijn, er dient 

helderheid te zijn over de structuur en het takenpakket, er zijn afspraken nodig over investeringen 

in ICT et cetera. Een interessante en nieuwe samenwerkingsvorm krijgt nog weinig aandacht, en 

dat is het concept van de virtuele organisatie of het virtueel organiseren. Dit concept kan wel eens 

een bloeiende toekomst tegemoet gaan. Niet alleen voor de vrijwillige gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden maar ook voor de inrichting van de RUD’s. Want nergens in de wet of in 

de bestuurlijke afspraken tussen VROM, IPO en VNG staat vermeld wat het begrip organisatie en 

organiseren precies moet inhouden. 

 

Organisatie: hoe kunnen we dit zien? 

Om nader in te gaan op het concept van virtuele organisatie als denkmodel staan we eerst stil bij 

het begrip organisatie. Wat is een organisatie eigenlijk? Over deze vraag zijn vele boeken 

geschreven. Nu kunnen we hiervan een overzicht geven of de pretentie hebben tot een nieuwe 

definitie van een organisatie of organiseren te komen. Dit is een beetje onbegonnen werk en ook 

vergeefse moeite. In zekere zin zal iedereen een bepaalde perceptie van een organisatie hebben; 

de één wat enger dan de andere. Ons uitgangspunt is dat: 

- organisaties en organiseren een rekbaar begrip zijn en meerdere gezichten hebben; 

- dé organisatie niet bestaat; 

- een organisatie is wat je wilt zien als een organisatie.  

Wat we doen is trachten de essentie te benoemen in het denken over organisaties en organiseren 

in huidige tijd en specifiek binnen de publieke sector. We zien drie belangrijke veranderingen: 

a. Organisaties veranderen steeds sneller als gevolg van de complexer en dynamisch wordende 

omgeving. Als gevolg hiervan wordt er een grotere flexibiliteit in de inrichting als in de 

beleidsvoering gevraagd.  

b. De grenzen van organisaties vervagen. Nieuwe organisatievormen ontstaan als antwoord op 

de veranderende omgeving. Hierbij is de ‘grens’ steeds minder duidelijk. Denk maar aan 

allerlei publiek-private samenwerkingsverbanden of de vraag ‘wie doet wat in de openbare 

ruimte?” 

c. Organisaties interacteren meer. De ontwikkeling van de ICT versterken de mogelijkheden om 

als organisatie sneller en anders te reageren. Dit betekent ook een toename van de ad hoc 

en structurele wisselwerkingen met het ‘veld’.  

 



Wat is een virtuele organisatie? 

In de literatuur is al redelijk veel gepubliceerd over virtuele organisaties met – uiteraard – veel 

verschillende benaderingen en definities. In praktijk is het ontstaan van virtuele organisaties 

langzamerhand groeiende. Dit is vooral in de private sector; in de publieke sector staat de virtuele 

organisatie nog in de kinderschoenen.  

Voor een nadere uiteenzetting van de virtuele organisatie baseren we ons voor een deel op het 

zeer relevante artikel ‘Voorbij de virtuele organisatie, Over de bestuurskundige betekenis van 

virtuele variëteit, contingentie en parallel organiseren’, Bekkers, V.J.J.M, Den Haag, 2000. Bekkers 

stelt dat dé virtuele organisatie niet bestaat. Virtuele organisaties komen voor in allerlei soorten en 

maten. Op basis van een zeer brede – of diverse - benadering van het begrip virtuele organisatie 

worden verschillende varianten uitgewerkt. Bekkers zoekt daarbij aansluiting bij de notie van een 

door de koppeling van computers en netwerken gecreëerde ‘information space’. In dit artikel 

hanteren wij de invalshoek van de virtuele organisatie als netwerkorganisatie omdat deze perceptie 

beter aansluit bij vraagstukken van en denken over publieke samenwerkingsverbanden.  

Virtuele organisaties en netwerkorganisaties worden beschouwd als twee zijden van dezelfde 

medaille maar zijn niet synoniem aan elkaar. Een virtuele organisatie – vanuit het perspectief van 

een netwerkstructuur - kenmerkt zich door de volgende beschrijving: 

� Een locatie onafhankelijke structurele of tijdelijke samenwerking tussen afzonderlijke 

organisaties op grond van de onderkenning van wederzijdse afhankelijkheid, het realiseren van 

synergie en comparatieve voordelen zoals de reductie van transactiekosten, evenals het 

vergroten van het aanpassingsvermogen aan veranderende markt- en 

concurrentieverhoudingen. 

� Het gebruik van netwerktechnologie en technologische interfaces om vitale hulpbronnen zoals 

kennis, informatie, en grondstoffen, te ontsluiten en te delen. 

� De structuur van een organisatie wordt gevormd door een netwerk van (wisselende en semi-

permanente) informatiestromen en relatiepatronen. 

� Een verschuiving van organisatie naar inter-organisatie, waardoor de grenzen van de 

afzonderlijke organisaties vervagen.  

 

Is de virtuele organisatie nu zo wezenlijk anders? Dit is in de eerste instantie natuurlijk sterk 

afhankelijk van de definiëring van een virtuele organisatie. Aan de andere kant zijn de algemene 

kenmerken van een virtuele organisatie dermate anders dan de gangbare ‘klassieke’ organisaties 

dat we op z’n minst kunnen spreken van een vernieuwend organiseren. Virtuele organisaties 

overschrijden formele grenzen en houden zich niet aan de gebruikelijke structuren van tijd en 

plaats. Virtuele organisaties hebben vergeleken van gangbare/fysieke organisaties kenmerken die 

neerkomen op horizontalisering, decentralisatie, deterritoritialisering en virtualisering (Frissen, 

1996).  

 

Virtuele contingentie 

De bestaande contingentiebenadering biedt volgens Bekkers voldoende verklaringen voor het 

ontstaan van de virtuele organisatie als netwerkorganisatie. Het ontstaan kan doorgaans worden 

verklaard door de behoefte van organisaties om externe onzekerheden en afhankelijkheden, en de 

daarmee samenhangende transactiekosten, te reduceren. Het resultaat is dat de bedrijfsprocessen 

tussen afzonderlijke organisaties worden geïntegreerd, waardoor de grenzen tussen deze 

organisaties vervagen. Andere, hiermee samenhangende redenen zijn het vergroten van de 

flexibiliteit als reactie op turbulente markt- en concurrentieverhoudingen én het verbeteren van de 

toegang tot vitale knowhow. Veranderende omgevings- en marktomstandigheden en nieuwe 

technologietoepassingen zijn in dit verband de belangrijkste contingentiefactoren die deze 

organisatievorm kunnen verklaren.  

 

Handhavingdienst Zuidwest Drenthe: een praktijkvoorbeeld! 

Het besef dat de eigen beschikbare kennis en capaciteit tekort schiet in combinatie met 

veranderende omgevingsfactoren van deregulering, integraliteit, complexer worden wet- en 

regelgeving heeft vijf Drentse gemeenten doen besluiten een Handhavingdienst op basis van het 



gedachtegoed van een virtuele organisatie op te richten. De Handhavingdienst Zuidwest Drenthe 

heeft de volgende kenmerken: 

- De handhavingdienst is een samenwerkingsverband naast de bestaande organisaties, er is 

geen nieuwe organisatie in de vorm van een rechtspersoon opgericht.  

- Decentrale uitvoeringslocaties binnen de deelnemende gemeenten staan onder leiding van een 

centrale aansturingslocatie. De uitvoering geschiedt meer onafhankelijk van plaats en tijd.  

- De medewerkers van de deelnemende partijen zijn gedetacheerd naar de virtuele 

handhavingdienst; er scheiding aangebracht in professionele en functionele sturing.  

- Er wordt gebruik gemaakt van netwerktechnologie en technologische interfaces om kennis, en 

informatie te ontsluiten en te delen. 

 

De Handhavingdienst is een vernieuwende manier van organiseren van de 

handhavingtaakuitvoering. Het is een netwerk van organisaties en personen met een grote 

flexibiliteit, zowel in de inrichting als in de ontwikkeling (ontwikkelmodel ICT-platform). 

 

Handhavingdienst Zuidwest is een poging om het concept van de virtuele organisatie in praktijk te 

brengen. Of de handhavingdienst formeel onder de definitie van een virtuele organisatie valt, is 

aan anderen om dit te beoordelen. In ieder geval heeft de handhavingdienst dezelfde kenmerken 

als veel virtuele organisaties. Op z’n minst is de Handhavingdienst een hybride vorm van virtuele 

en klassiek/fysieke organisatie en kunnen we spreken van een partieel virtuele organisatie of 

toepassing van virtueel ontwerpen. 

 

Virtuele RUD en virtuele samenwerkende gemeenten? 

In dit artikel gaat het ons niet om nadere verkenning van de virtuele organisatie maar juist op de 

toepassing van het concept van de virtuele organisatie als denkmodel in de publieke 

samenwerkingsvraagstukken. Is het concept bruikbaar voor samenwerkende gemeenten en voor 

de oprichting van RUD’s? De praktijk zal dit natuurlijk moeten uitwijzen maar we kunnen alvast 

stellen dat de huidige samenwerkingsverbanden enkele dilemma’s i.c. problemen kennen, zowel in 

de oprichting als in het functioneren, die met een klassieke manier van denken over organisaties 

niet opgelost zullen worden. Volgens ons wordt de discussie over de vorming van RUD’s met dit 

klassieke gedachtegoed ook verlamd. 

 

Er is veel kritiek op de Wet gemeenschappelijke regeling. Dat is niet nieuw. Terecht of onterecht, 

er heerst een negatieve annotatie aan samenwerking op basis van de Wgr. Deze worden 

regelmatig getypeerd als ‘zwaar’, ‘onbeheersbaar’, ‘te veel op afstand’, ‘duur’, ‘beperkte 

beïnvloedingsmogelijkheden’ et cetera. In de InAxis-publicatie ‘Bestuurders over 

intergemeentelijke samenwerking’ is deze kritiek ook uitvoerig te bespeuren.  Maar goed, in 

toenemende mate ontstaan samenwerkingsvormen buiten de Wgr om. Op basis van 

bestuursovereenkomsten of – convenanten worden zogenaamde ‘lichtere’ 

samenwerkingsverbanden aangaan. De ‘nieuwere’ vormen danken hun populariteit voor een deel 

aan de rigiditeit van de Wgr. Een andere aanleiding is ons inziens dat er een steeds druk ontstaat 

op voornamelijk gemeenten om creatieve oplossingen te bedenken voor steeds complexer worden 

vraagstukken, een toenemend takenpakket, maatschappelijk druk in combinatie met afnemende 

rijksbijdragen.  

 

Of men nu kiest voor een variant binnen of buiten de Wgr, de huidige samenwerkingsverbanden 

kennen een aantal gemeenschappelijke vraagstukken i.c. problemen die ertoe leiden dat een 

oprichtingsproces strandt of tot beperkt functionerende samenwerkingsorganisaties leidt . Ten 

eerste, de transactiekosten. Het vormen van een samenwerkingsverband kost tijd en geld. De 

gemiddelde duur van de oprichting van een samenwerkingsverband is meer dan 1,5 jaar. Het 

aantal vertegenwoordigers van een deelnemende partij is fors (bestuurder, directie, 

personeelszaken, financiën, afdelingsmanagement, medewerkers e.d.). Transactiekosten hebben 

verder betrekking op de kosten die ontstaan als gevolg van de verandering van processen en 

organisatie. Berucht zijn de zogenaamde ontvlechtingskosten.  Ten tweede, ‘de afstand’ tussen de 



samenwerkingsorganisatie en de gemeenten. Dit is vaak een gevoelskwestie. De verantwoordelijke 

manager of bestuurder heeft het gevoel geen zicht of grip te hebben op ‘dat wat ze daar doen’. 

Feitelijk komt dit neer op het gebrek aan beïnvloeding of sturing. Blijkbaar zijn sturing en afstand 

gevoelsmatig met elkaar verbonden. Niet zelden wordt bij samenwerkingsorganisaties gewerkt met 

consulenten om de ‘afstand’ te verkleinen. Ten derde, de flexibiliteit. Onzekerheid (‘afstand’, 

kostenbeheersing, sturing) leidt veelal tot strikte afspraken. Op zichzelf logisch en voor beide 

partijen heeft dit ook prettige kanten, maar flexibel handelen is er dan niet meer bij. Uiteindelijk 

leidt dit tot het verwijt aan het adres van de samenwerkingsorganisatie: “u vaart en eigen koers en 

speelt niet in op de ontwikkelingen in onze gemeente”. Niet zelfden gaat vervolgens de discussie 

over het bestaansrecht, de mogelijkheid tot uittreding en dergelijke. Ik weet niet of u ooit een 

liquidatieproces van een gemeenschappelijke regeling heeft meegemaakt. Laten we er dit over 

zeggen, dat duurt wel even. 

 

Het virtuele organisatieconcept herbergt enkele bijzondere kenmerken die probleemoplossend 

kunnen zijn voor het organiseren van de VTH-taken in een RUD of in een organisatieverband van 

samenwerkende gemeenten: 

- Diverse internettechnologieën zijn beschikbaar en zijn verder sterk in ontwikkeling. Deze 

technieken zijn relatief goedkoop en kunnen op eenvoudige wijze worden geïmplementeerd. 

- De transactiekosten voor deelnemende organisaties kunnen beperkt blijven. 

- De structuur van de deelnemende organisaties blijft herkenbaar, waarborging van de 

autonomie. 

- Mogelijkheden voor kennisuitbouw kunnen sneller benut worden. Dit is een essentieel aspect 

omdat overheidsorganisaties slechts over beperkte kennis van informatiemanagement 

beschikken. Dit geldt men name voor de relatief kleinere overheidsorganisaties. 

 

Hoe kansrijk is het virtuele organisatieconcept? Persoonlijk zijn wij mening, zeer kansrijk. In ieder 

geval is het de moeite waard om dit denkmodel verder te verkennen en in praktijk uit te proberen. 

In een volgend artikel volgt een uitwerking (een soort werkmodel) waarbij zeker gebruik wordt 

gemaakt van de praktijkervaringen van virtueel organiseren. In de uitwerking presenteren we ook 

een businesscase voor een virtuele RUD. Tot slot wordt dit artikel ook geplaatst op 

www.ArenaWiki.nl (De Arena van de Publieke Schaal). Een eventuele bijdrage van derden is van 

harte welkom.  
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