Reactie RUD Zeeland op de ingekomen zienswijze van de provincie op de 1 e wijziging van de
begroting 2021 (gevolgen van de evaluatie van PxQ), vastgesteld in de AB vergadering van de RUD
Zeeland van 30 november 2020

De RUD Zeeland heeft de volgende reactie gegeven op de door de provincie
ingediende zienswijze n.a.v. de 1e wijziging van de RUD begroting 2021
(gevolgen van de evaluatie van PxQ):

Afrekenen op werkelijke uren vanaf 1-1-2021
Zienswijze:
De provincie stelt
“Vooruitlopend op het afrekenen per product of via een andere
financieringsstructuur is besloten om per 1 januari 2021 per uur af te rekenen.
Als blijkt dat een dergelijke afrekening op uren eigenlijk niet goed mogelijk is per
1 januari 2021 dan verzoeken wij de start daarvan uit te stellen en hiermee pas
te beginnen zodra dit op een zorgvuldige wijze kan worden opgepakt”
Reactie RUD Zeeland:
Het besluit om af te rekenen per uur is nog niet genomen maar wordt door
middel van deze nota voorgesteld. In deze nota maken we 2 belangrijke
kanttekeningen op de evaluatie P*Q. Kanttekeningen die leiden tot een
voorspelbaar productieverlies. U moet er dan ook rekening mee houden dat wij
niet alle kosten kunnen dekken door bijdragen die wij in rekening brengen op
basis afrekening per uur. Verder wordt het erg spannend om technisch gezien
klaar te zijn om te factureren op basis afrekening per uur. Vooralsnog liggen we
op koers.
Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen
Zienswijze:
De provincie Zeeland vraagt aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Zo geeft de
provincie aan nieuwe ontwikkelingen niet ten koste te laten gaan van de
reguliere producten.
Reactie RUD Zeeland:
In een aan het DB voorgelegde nota “doorontwikkeling RUD Zeeland” zijn deze
nieuwe ontwikkelingen opgenomen. In afwachting van de uitkomsten van het
aangekondigde onderzoek door de provincie heeft het DB deze nota voorlopig
aangehouden.
Productieve norm per fte
Zienswijze:
De provincie Zeeland geeft aan groei in een periode van 2 jaar toe naar de norm
van 1.350 uur per fte per jaar.
Reactie RUD Zeeland:
Toegezegd is dat de nota “doorontwikkeling RUD Zeeland 2024” wordt betrokken
bij het onderzoek van de provincie. Een voorstel om generieke uren naar de
productie over te brengen wordt voorbereid, dit is ook advies van Berenschot, en
zal in de loop van 2021 aan het AB worden aangeboden. Verder zullen we bij de
tussentijdse evaluaties van P*Q toetsen of doorgroei naar 1.350 uur productief
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per fte per jaar realistisch is.
Overig
Accountantscontrole
Zienswijze:
De provincie vraagt een door onze accountant opgestelde uitleg en
onderbouwing van de verhoogde bijdrage van de provincie, ook gerelateerd aan
de reactie van de RUD op adviezen van Berenschot. Dit omdat zich door de
evaluatie van P*Q zich verschillende (financiële) verschuivingen voor doen en
het goed is de uitkomst middels het vierogen principe te toetsen.
Reactie RUD Zeeland:
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met provincie en accountant en zal de
accountantscontrole worden ingepland. De verwachting is dat het rapport begin
2021 beschikbaar is.
Zienswijze:
Herbezie de methode P*Q
De provincie vraagt om de methode P*Q waar het de overhead voor extra taken
betreft te herzien.
Reactie RUD Zeeland:
Bij de invoering van P*Q is bepaald dat er periodiek evaluaties P*Q worden
uitgevoerd.
Een volgende evaluatie is nu voorzien in 2021 en op dat moment kan dit voorstel
worden ingebracht.
Zienswijze:
Evalueer in 2021 ook de kentallen van de plustaken
De provincie vraagt om in 2021 ook de kentallen op de plustaken te evalueren.
Reactie RUD Zeeland:
Bij de invoering van P*Q is bepaald dat er periodiek evaluaties P*Q worden
uitgevoerd.
Een volgende evaluatie is nu voorzien in 2021 en dan worden ook de plustaken
van de provincie geëvalueerd.
Zienswijze:
Provinciale verkenning toekomst RUD Zeeland
De provincie vraagt om bij de provinciale verkenning naar de toekomst van de
RUD de 2 kanttekeningen van de RUD mee te nemen.
Reactie RUD Zeeland:
De RUD heeft op het rapport evaluatie P*Q 2 kanttekeningen geplaatst. We
zullen die inbrengen in de provinciale verkenning toekomst Zeeland.
Zienswijze:
Besluitvorming processen
De provincie vraagt om op tijd te starten besluitvormingsprocessen voor
onderwerpen waar PS en GS belang aan hechten (zoals evaluatie P*Q). Gezien
de besluitvormingsplanning van PS is de behandel termijn nu erg krap.
Reactie RUD Zeeland:
We begrijpen uw oproep en we proberen er ook zoveel mogelijk rekening mee te
houden maar het is bijzonder lastig. Zo heeft iedere deelnemer en ook de RUD
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een eigen bestuurlijk vergaderrooster en een eigen systeem van besluitvorming.
We hebben al eens geprobeerd dit te stroomlijnen. Er moeten dan zoveel
agenda’s worden aangepast en dat is niet realiseerbaar. Wat we in ieder geval
doen is de deelnemer vaak meer tijd geven dan dat daar wettelijk voor staat.
Meestal hanteren we een zienswijze periode van 10 tot 13 weken waar 8 weken
verplicht is.
Zienswijze:
Oproep aan deelnemers RUD Zeeland
In de zienswijze van de provincie wordt een oproep gedaan aan de RUD Zeeland
en aan de deelnemers van de RUD Zeeland voor nu en in de toekomst te weten:
1. Wij benadrukken dat wij als doel zien van de milieuwerkzaamheden die door
de omgevingsdiensten worden uitgevoerd: een schoon, gezond en veilig
Zeeland. Dat betekent onder andere goede en snelle vergunningverlening en
goede handhaving;
2. In het kader van de door de provincie uit te voeren verkenning naar de
toekomst van de RUD geldt het eerder genoemde doel als uitgangspunt en wij
hopen dat alle deelnemers in de RUD Zeeland dit doel omarmen;
3. Om dit doel te kunnen bereiken is het van belang dat de deelnemers van de
RUD voldoende financiële middelen beschikbaar stellen.
4. Geredeneerd vanuit dat doel dient te worden overwogen welke
financieringsstructuur daarbij uiteindelijk het beste past;
5. Risicogericht- en informatie gestuurd toezicht wordt omarmd, in dat kader
past ook voldoende capaciteit om bij de RUD Zeeland beschikbare data goed of
slimmer te ontsluiten;
6. Wij vragen om een bestendige beleidslijn waarmee wordt geborgd dat inzet
van capaciteit van de RUD op nieuwe taken niet ten koste gaat van de inzet op
reguliere taken.
Reactie RUD Zeeland:
Via deze weg zijn alle deelnemers geïnformeerd over de oproep door de
provincie.
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