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Brief GS van 14 november 2017 over werkzaamheden RUD Zeeland van
januari tot en met augustus 2017. De tussenrapportage bevat de volgende
bijlagen:
 2e bestuursrapportage RUD Zeeland 2017
 Deelnemersrapportage 2017
 Stand van zaken materiële budgetten 2017

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van de rapportages aan de hand van de GS-brief van 14
november 2017 aan voorzitter PS in commissie Ruimte.

Toelichting

N.a.v. 2e bestuursrapportage 2017 RUD:
De 2e bestuursrapportage heeft betrekking op alle werkzaamheden (voor
alle deelnemers) die de RUD uitvoert. In 2015 heeft de RUD een
verbeterplan opgesteld, om voor haar taken te voldoen aan de landelijke
opgesteld kwaliteitscriteria 2.1. In 2017 heeft de implementatie vooral
betrekking op invulling van tekort in kritieke massa.
De financiële prognose is dat de RUD een voordelig resultaat behaalt van
€ 124.000,- over 2017. Dit voordeel ontstaat doordat vacatures niet voor
het gehele jaar konden worden ingevuld en enkele verzoeken van
medewerkers om minder te gaan werken zijn ingewilligd. Dit bedrag zal,
naar rato, worden teruggegeven aan de deelnemers. Voor de provincie
betekent dit de teruggave van circa € 60.000,-.
N.a.v. deelnemersrapportage 2017:
In 2016 bleef de uitvoering van de revisievergunningen achter op de
raming vanwege BRZO opleidingen (1fte niet beschikbaar). Nog steeds
wordt door krapte op de arbeidsmarkt gestuurd op
omgevingsvergunningen met een bouwdeel (om de markt niet te
frustreren). Toch wordt nu wel het aantal geraamde revisie- en
oprichtingsvergunningen (nu op 140%) behaald.

In 2016 werd door de RUD ingezet op het tijdig verlenen van
vergunningen. Maar ook in 2017 blijft de afhandelingstermijn onder druk
staan, met name voor de uitgebreide procedures. Een groeiend aantal
bedrijven uiten bij de RUD hun zorgen, het management neemt hierover
contact op met deze bedrijven en meestal worden naar tevredenheid
nieuwe afspraken gemaakt.
N.a.v. rapportage DVO materiële budgetten 2017:
Op 30 maart 2017 is de DVO ondertekend over materiele budgetten en
daaraan gekoppelde prestatieafspraken. Het totale bedrag aan over te
dragen budgetten bedroeg € 2.221.471,-. Op 18 juli 2017 zijn extra
financiële middelen € 657.800,- voor de sanering van Kanaalpolder te
Philippine overgedragen. Het totaal bedraagt: € 2.879.271,-. De RUD
verwacht eind 2017 een budget van € 855.961,- over te hebben. Hiervan
wil de RUD € 122.113,- (bodemsanering Kanaalpolder) en € 500.000,(vertraagde bodemsaneringen en implementatie landelijke
handhavingsstrategie) overhevelen naar 2018. Een voorstel daarvoor
wordt opgenomen in de, aan PS, voor te leggen slotbegrotingswijziging
2017. V.w.b. het restant aan materieel budget, zal de RUD de voor de
provincie extra (bovenop de PxQ afspraken) werkzaamheden uitvoeren.
Kosten en dekking
Overige informatie

Positieve financiële prognose 2017 van € 124.000,-. Daarvan zal circa €
60.000,- worden teruggestort naar de provincie Zeeland.

