Reactie RUD Zeeland op ingediende zienswijze van de provincie n.a.v. ontwerp begroting 2022
RUD Zeeland

Ingediende zienswijze door de Provinciale Staten:
De zienswijze van de Provinciale Staten van Zeeland luidt volgt:
 Zij betreuren het dat we opnieuw moeten constateren dat de ratio van het
weerstandsvermogen van de RUD Zeeland zorgwekkend laag is, tenminste dienen
bekende risico’s te kunnen worden afgedekt;
 Zij hechten waarde aan een goede uitvoering van de (provinciale) milieutaken en dat is
de reden waarom de provincie nu een toekomstverkenning naar de samenwerking van
de milieutaken uitvoert;
 Zij verzoeken om de bijstelling van de begroting van de RUD 2022 te zijner tijd te baseren
op de door de deelnemers met de RUD nog te sluiten jaarplannen, het opleidingsplan, de
uitkomsten van de commissie Van Aartsen en het rapport van de toekomstverkenning
samenwerking milieutaken waarvoor de provincie recent opdracht heeft verstrekt;
 Zij verzoeken het DB om bij de verschillende deelnemers aan de RUD Zeeland onder de
aandacht te brengen dat uit de op eerder genoemde punten gebaseerde
begrotingswijziging(en) 2022 van de RUD substantiële financiële consequenties voort
kunnen vloeien en daarmee rekening te houden;
 Zij onderschrijven de aandachtspunten en adviezen die de Begeleidingscommissie op
20 januari jl. aan het dagelijks bestuur heeft meegegeven ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2022.
Reactie RUD Zeeland:
1. Een aantal deelnemers verzoekt het beleid, middelen, risico’s en weerstandsvermogen
met elkaar in overeenstemming te brengen (gemeenten Goes, Hulst, SchouwenDuiveland,
Terneuzen, provincie Zeeland en de begeleidingscommissie RUD Zeeland).
Aanpassing begroting aan de uitkomsten van de commissie Van Aartsen en de
toekomstverkenning samenwerking milieutaken (provincie Zeeland)
Antwoord RUD Zeeland:
We sluiten ons aan bij dit verzoek. Via rapportages en risico-inventarisaties informeerden we
onze deelnemers dat we over onvoldoende middelen beschikken om het vastgestelde
kwaliteitsniveau uit te voeren. We stelden hiertoe een Toekomstvisie 2021 -2024 op.
Provincie Zeeland startte onlangs een onderzoek naar de uitvoering van de milieutaken. De
commissie Van Aartsen leverde een landelijk onderzoek op naar de uitvoering van de VTH
taken. En er was al een onderzoek gaande naar samenwerking VRZ-GGD gestart. De
verwachting is dat alle onderzoeken voor de zomer gereed zijn.
Na de zomer organiseren we een extra AB vergadering waarin we deze onderzoeken
samenbrengen en bespreken met het AB. Het doel van deze vergadering is om samen met
het AB te komen tot een (proces)voorstel voor een bestendige afstemming van (financiële)
middelen, risico’s en weerstandsvermogen op de uitvoering van onze taken. Indien deze
uitwerking leidt tot een beleidswijziging leggen we dit voorstel voor zienswijze voor aan
onze deelnemers.
Deze zienswijze levert voor ons echter geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te
passen.

2. Aanpassing begroting aan jaarplannen en opleidingsplan (provincie Zeeland)
Antwoord RUD Zeeland:
De jaarplannen en het opleidingsplan passen we jaarlijks aan via een begrotingswijziging
behorend bij de 1e bestuursrapportage.
Deze zienswijze levert voor ons geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te
passen.
3. Verzoek om deelnemers te informeren over de substantiële financiële consequenties
die voort kunnen vloeien uit de diverse onderzoeken (provincie Zeeland).
Antwoord RUD Zeeland:
We informeerden de deelnemers (via rapportages) al over de financiële consequenties van
de risico’s. De financiële consequenties van de diverse onderzoeken zijn nog niet bekend.
Zoals onder punt 1 beschreven, bereiden we samen met ons AB na de zomer een
(proces)voorstel voor waarin de uitkomsten van de diverse onderzoeken worden
samengebracht met de Toekomstvisie 2020-2024.
Deze zienswijze levert voor ons geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te
passen.

