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Geachte voorzitter,
In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 februari jl. is besloten om in te stemmen met de
bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst en het jaarplan 2022 met de RUD Zeeland.
Via deze brief informeren wij uw Staten over de gemaakte afspraken.
De provincie en de RUD Zeeland hebben voor 2022 de jaarlijkse afspraken vastgelegd over de uit te
voeren taken in deze twee documenten.
Ten eerste in de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Provincie Zeeland en de
RUD Zeeland. Hierin worden de algemene juridische kaders van de samenwerking vormgegeven.
Deze kaders zijn met name gericht op het proces en gelden als algemene uitgangspunten.
Deze DVO is voor elke deelnemer aan de RUD Zeeland hetzelfde.
Ten tweede in het jaarplan 2022 dat de bijlage is bij de DVO (zoals aangegeven in artikel 2 lid 2 van de
DVO).
Het jaarplan 2022 beschrijft de taken die de RUD Zeeland voor de provincie zal uitvoeren. Dit zijn
taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maar ook specialistische taken,
zoals de uitvoering van bodemsaneringen, adviezen op het gebied van bijvoorbeeld geluid,
omgevingsveiligheid, luchtvaart, omgevingswet enzovoorts.
Met de in het jaarplan opgenomen zaken zijn de volgende kosten gemoeid:
• Personeelskosten RUD Zeeland: € 4.140.948;
• Het materiële budget waarmee de RUD bodemsaneringen kan laten uitvoeren, metingen
uitvoert enzovoorts: € 1.440.171;
Totaal is dat € 5.581.119.
In de huidige provinciale begroting is hier financiële dekking voor.
Wij verwachten nog een addendum op dit jaarplan voor de extra middelen die uw Staten via de
najaarsnota 2021 beschikbaar hebben gesteld voor een algemeen robuustere uitvoering van de
provinciale taken.

Het AB van de RUD heeft afgesproken dat vanaf 2021 op daadwerkelijk gerealiseerde uren zal worden
afgerekend met de deelnemers.
In mei en in oktober verstrekt de RUD Zeeland een tussenrapportage over hetgeen zij inmiddels heeft
gerealiseerd van het jaarplan 2022. Na afloop van het jaar wordt een jaarverslag door de RUD Zeeland
opgesteld.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. DVO 2022 Provincie Zeeland
2. Jaarplan 2022 provincie Zeeland
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