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Geachte voorzitter,
De RUD Zeeland heeft u haar vierde begrotingswijziging 2022 voor zienswijze voorgelegd. Met deze
brief informeren wij u over de achtergrond van de begrotingswijziging, gaan wij in op de benodigde
middelen en adviseren wij u over een mogelijke zienswijze.
Achtergrond begrotingswijziging: aanpak ondermijning in Zeeland
Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat ondermijnende criminaliteit de samenleving
ontwricht. Dit vraagt niet alleen inzet van de politie en OM, maar ook van overheden als gemeenten en
provincie. Een integrale aanpak, zowel preventief als repressief, waarbij overheden elkaar aanvullen.
Daarin kan de RUD Zeeland een belangrijke rol spelen als vergunningverlener, toezichthouder en
handhaver. De deelnemers van de RUD hebben daarom besloten het takenpakket van de RUD uit te
breiden met de aanpak van ondermijning.
Het AB van de RUD heeft hiervoor een plan van aanpak goedgekeurd waarvoor structureel 3,5 fte
extra nodig is, te beginnen met 0,5 fte in 2022 voor een taakaccenthouder. Deze taakaccenthouder
fungeert in 2022 als kwartiermaker zodat de RUD in 2023 van start kan gaan met de daadwerkelijke
aanpak van ondermijning. Daarnaast heeft de RUD vanaf 2023 1 fte extra nodig om binnen de
reguliere VTH werkzaamheden ogen en oren in het veld te zijn; en 2 fte voor controles en
onderzoeken, denk bijvoorbeeld aan uitgebreide scans van industrieterreinen.
De RUD gaat de inzet en kosten voor deze taak na 3 jaar evalueren.
Benodigde middelen
De RUD Zeeland begroot de uitvoering van de ondermijningstaak voor de provincie op € 47.900
structureel vanaf 2023. De werkelijke kosten voor de provincie rekent de RUD Zeeland achteraf per
jaar af. Na 3 jaar evalueert de RUD de kosten. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging
van de RUD Zeeland zullen wij betrekken bij de provinciale voorjaarsnota.
Voorstel in te dienen zienswijze
Wij adviseren u een positieve zienswijze in te dienen op de vierde begrotingswijziging 2022.
Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat ondermijnende criminaliteit de samenleving
ontwricht. Dit vraagt niet alleen inzet van de politie en OM, maar ook van overheden als gemeenten en
provincie. Een integrale aanpak, zowel preventief als repressief, waarbij overheden elkaar aanvullen.
Daarin kan de RUD Zeeland een belangrijke rol spelen als vergunningverlener, toezichthouder en
handhaver. De RUD Zeeland heeft ‘ogen en oren’ in het veld, voert diverse controles uit en heeft
daarmee een informatiepositie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van
ondermijnende criminaliteit in Zeeland.

Daarom is het goed om te constateren dat de RUD Zeeland de aanpak van ondermijning middels het
plan van aanpak nader handen en voeten geeft en dat er extra, structurele capaciteit wordt geformeerd
binnen de RUD Zeeland om dit aan te pakken. Met het oppakken van deze extra taak zal de RUD
Zeeland ook robuuster worden, omdat de organisatie voor zichzelf ook meer bewustzijn en
handelingsperspectief creëert.
Het is tot slot van belang dat de RUD Zeeland deze taak niet solistisch oppakt, maar in nauw overleg
en samenwerking met de deelnemers. De Zeeuwse overheden dienen zoveel mogelijk gezamenlijk en
in afstemming op elkaar ondermijnende criminaliteit aan te pakken, om waterbedeffecten te
voorkomen.
Gezien bovenstaande adviseren wij u om een positieve zienswijze in te dienen waarin u in zou kunnen
gaan op
 de noodzaak om ondermijning tegen te gaan in Zeeland;
 de positieve bijdrage die de RUD hier aan kan leveren;
 de wens dat de RUD de concrete invulling van deze taak in nauw overleg inkleurt met de
deelnemers waaronder de provincie;
 en de kans om met deze extra taken de RUD robuuster te maken.
De RUD Zeeland vraagt u om uw eventuele zienswijze uiterlijk 21 februari in te dienen. Daarom
stellen wij voor deze begrotingswijziging te behandelen uw vergadering van 11 februari 2022.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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