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Aanleiding:
In bijgaand document vindt u een eerste aanzet voor de missie, visie en ambitie van de RUD
NHN voor de komende jaren (2018 – 2022). Aansluitend volgt een overzicht van de daarbij
horende master- en projectplannen; het programma. Om een helder beeld te krijgen van de
toekomst willen we een aantal vragen beantwoorden.
De centrale vraagstelling hierbij is: wat voor dienst is de RUD NHN straks? Daaruit vloeien
andere vragen voort. Welke taken gaat de RUD NHN in 2018 en volgende jaren uitvoeren? Gaat
de RUD NHN naast de basistaken ook extra werkzaamheden op zich nemen? Is het de ambitie
om als kenniscentrum te functioneren? Willen we alleen de regie op extra taken nemen of die
ook zelf uitvoeren? Welke consequenties heeft dit alles voor de inrichting van de organisatie?
Gaat de RUD NHN wellicht ook de private markt bedienen? Et cetera.
Ook de implementatie van de Omgevingswet stelt eisen aan de werkwijze van de RUD NHN. In
2016 is hiervoor een impactanalyse opgesteld, waaruit blijkt dat implementatie tot een andere
manier van werken leidt. Ook het personeel moet goed worden voorbereid op de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (in 2021).
Beantwoording van deze vragenstukken is cruciaal voor de inrichting van de RUD NHN in de
toekomst.
Gevraagd
Het AB wordt gevraagd zich een mening te vormen over het concept visiedocument en
richtinggevende aanbevelingen aan de organisatie en het nieuwe bestuur te doen. Op basis
daarvan wordt de koers verder uitgezet voor de ontwikkeling van de organisatie tot 2022. De
RUD NHN kan zich op basis daarvan tot een krachtige organisatie ontwikkelen.
Vervolgprocedure:
1. Tweede concept, opiniërend in het AB van 11 juli 2018.
2. Tussendoor OGON-bespreking(en) en verdere uitwerking.
3. Ter vaststelling in het AB van 18 oktober 2018.
Bijlagen:
1. Visie, missie en programma RUD NHN 2018 – 2022.
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