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Geachte secretaris,
Op 14 februari heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD Zeeland (RUD) haar ontwerp begroting
2023 vastgesteld. Op 17 februari heeft u provinciale staten uitgenodigd een zienswijze in te dienen. U
geeft daarbij aan provinciale staten gelegenheid om uiterlijk 16 mei 2022 een zienswijze in te dienen.
Wij hebben besloten van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. Wij willen daarbij de volgende
zienswijze indienen.




Provinciale Staten onderschrijven de noodzaak van een robuuste RUD Zeeland;
Opnieuw blijkt dat de ratio van het weerstandvermogen zorgwekkend laag is. Wij verzoeken RUD
Zeeland dringend om het weerstandsvermogen meer in overstemming te brengen met de risico’s
en hier zo spoedig mogelijk concrete voorstellen voor te doen;
Daarnaast geeft RUD Zeeland aan dat wanneer ad hoc taken zich voordoen, 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 op welke termijn de kwaliteit geborgd kan worden en
welke middelen daarvoor nodig zijn.

Omdat provinciale staten pas 20 mei weer in vergadering bijeenkomen, sturen wij u deze voorlopige
zienswijze op basis van de behandeling in de commissie Ruimte van 22 april. De zienswijze ontvangt
onder het voorbehoud dat provinciale staten in haar vergadering op 20 mei hiermee akkoord gaan.
Met vriendelijke groet,
Provinciale staten van Zeeland

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

