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Geachte voorzitter,
Op 14 februari heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD Zeeland (RUD) haar ontwerp begroting
2023 vastgesteld en u op 17 februari uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Met deze brief geven wij
u inzicht in bijdrage van de Provincie in de begroting van de RUD Zeeland en in de actuele
ontwikkelingen. Daarnaast adviseren wij u een zienswijze in te dienen.
Provinciale opdracht
De provinciale bijdrage in de begroting 2023 van de RUD is € 4.611.700. De middelen hiervoor zijn
beschikbaar in de provinciale meerjarenraming voor het jaar 2023.
In het meerjarig overzicht in bijlage 2 ziet u dat de provinciale bijdrage in 2023 €1.015.300 hoger is dan
de begrootte bijdrage in 2022. Dit heeft verschillende oorzaken. Ten eerste heeft de Provincie de
jaarlijkse, incidentele bijdrage van € 500.000 omgezet naar een structurele bijdrage. Ten tweede heeft
de Provincie € 400.000 extra vrijgemaakt voor ad hoc adviezen, meerwerk op aandachtdossiers en
relatiebeheer. Tot slot is de bijdrage van de Provincie gestegen door de begrotingswijzigingen ‘externe
veiligheid’ en ‘actualisatie vergunningen’. De begrotingswijziging ‘ondermijning’ is nog niet opgenomen
in de ontwerpbegroting 2023.
Ontwikkelingen
Er zijn landelijke en lokale ontwikkelingen die komende periode van invloed zijn op de uitvoering van
het beleid van de RUD en daarmee ook op de begroting van de RUD. Zo doet commissie Van Aartsen
in het rapport ‘Om de leefomgeving’ aanbevelingen om het VTH stelsel te verbeteren. Komende tijd
wordt duidelijk wat concrete gevolgen zijn voor de omgevingsdiensten. Daarnaast heeft ook het
provinciale traject ‘Verkenning omgevingstaken’ en het vervolg van dit traject, effect op de uitvoering
van (provinciale) milieutaken.
Huisvesting
Het contract voor huisvesting en PIOFAC (Personeel & Organisatie, ICT, Financiën en Communicatie)
heeft als einddatum 31 december 2023. Het is mogelijk om dit contract te verlengen. De RUD werkt
aan scenario’s voor de huisvesting en onderbrenging van PIOFAC taken in de nieuwe periode.
Consolidatie begroting i.v.m. Omgevingswet
Door de komst van de Omgevingswet veranderen de werkzaamheden die de RUD voor de deelnemers
moet uitvoeren. Deze consolidatie is nodig als overgang naar werken onder de Omgevingswet.
Het AB van RUD Zeeland heeft op 6 december 2021 ingestemd met het consolideren van de begroting
tot en met 2024. Dit houdt in dat RUD Zeeland in de komende jaren een begroting opstelt op basis van
het huidige inrichtingenbestand en de bestaande product- en dienstencatalogus en kentallen P*Q. Eén

van de belangrijkste wijzigingen onder Omgevingswet is bijvoorbeeld dat niet meer met inrichtingen
maar met milieubelastende activiteiten wordt gewerkt. En omdat de begroting is gebaseerd op
aantallen inrichtingen zal dit een grote impact kunnen hebben op de begrotingssystematiek.
RUD Zeeland geeft aan dat er tijd nodig is om duidelijk de gevolgen van de Omgevingswet in kaart te
brengen voor o.a. kentallen van producten, de product en dienstencatalogus en verschuiving van
bevoegdheden. Pas daarna worden de product- en dienstencatalogus en kentallen aangepast.
Door consolidatie van de begrotingssystematiek wordt in de jaren tot en met 2024 voor zowel de RUD
Zeeland als voor de opdrachtgevers financiële rust gecreëerd voor wat betreft de gevolgen van de
invoering van de Omgevingswet. Hierdoor blijft de RUD over de middelen beschikken om hun
werkzaamheden uit te voeren.
Frictiekosten
Als gevolg van de overdracht van Brzo-taken naar de DCMR ontstond een schaalnadeel bij de RUD.
De afspraak was dat de provincie dit oplost door middel van een frictiekostenvergoeding tot en met
2024. Door het inbrengen van nieuwe taken door de provincie is er vanaf 2023 geen sprake meer van
een schaalnadeel.
Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de ontwerp begroting 2023 bevat de
geactualiseerde risico-inventarisatie. Net als in de begrotingen van voorgaande jaren constateert RUD
Zeeland in deze begroting dat taken en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn.
RUD geeft aan dat wanneer het AB de door hen opgestelde toekomstvisie RUD 2021-2024 vaststelt,
drie donkerrode risico’s afzwakken.
Advies voor in te dienen zienswijze
Gelet op het vorenstaande adviseren wij u een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023
van de RUD Zeeland. Deze zienswijze zou het volgende kunnen inhouden:




Provinciale Staten onderschrijven de noodzaak van een robuuste RUD Zeeland.
Opnieuw blijkt dat het ratio van het weerstandvermogen zorgwekkend laag is. Het dringende
verzoek aan RUD Zeeland is om het weerstandsvermogen meer in overstemming te brengen met
de risico’s. En om hier zo spoedig mogelijk concrete voorstellen voor te doen.
Daarnaast geeft RUD Zeeland aan dat bij tussenkomst van ad hoc taken de middelen
ontoereikend zijn om de milieutaken uit te voeren volgens de vastgestelde ‘Zeeuwse kwaliteit’.
Deze kwaliteitsnorm is voor iedere deelnemer van de RUD van toepassing en bestaat uit het
aantal uur per product, de tarieven van de daarop in te zetten menskracht en de geraamde
benodigde aantallen producten. Het is van belang dat de kwaliteit van uitvoering van de taken
voldoet aan de afgesproken kwaliteitsnormen. Daarom verzoeken Provinciale Staten de RUD
Zeeland om aan te geven op welke wijze en termijn de kwaliteit geborgd kan worden en welke
middelen daarvoor nodig zijn.

Proces
U heeft de gelegenheid om tot 16 mei 2022 een zienswijze in te dienen. Omdat uw Staten op 20 mei
vergadert, stellen wij voor dat u na de Commissie Ruimte van 22 april een voorlopige zienswijze
indient bij de RUD Zeeland. Dit onder het voorbehoud dat Provinciale Staten in haar vergadering op 20
mei akkoord gaan.
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