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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.
De provinciale staten van Zeeland hebben met de nodige zorg kennisgenomen van de
ontwerpbegroting van de RUD Zeeland voor 2023. Wij hebben dan ook besloten om gebruik te maken
van de geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wij willen daarbij de volgende
aandachtspunten aan u meegeven.








Provinciale Staten onderschrijven de noodzaak van een robuuste RUD Zeeland en zijn van
mening dat om dit te bereiken het nodig is dat kwaliteit van de dienstverlening het leidende
principe moet zijn boven budget. Met het aantreden van nieuwe gemeenteraden en de installaties
van de colleges is het nu het juiste moment dit gesprek te voeren. Een gesprek dat onder meer in
het licht staat van het feit dat de milieuproblemen in Zeeland in de afgelopen jaren zijn
toegenomen en waarbij de bevindingen van de commissie-Van Aartsen worden betrokken. Een
volgende begroting dient een keerpunt te zijn voor de toekomst;
Voor het derde jaar op rij blijkt dat de ratio van het weerstandvermogen in relatie tot de risico’s
zorgwekkend laag is. Wij verzoeken RUD Zeeland opnieuw en dringend om het
weerstandsvermogen in overstemming te brengen met de risico’s en hier zo spoedig mogelijk
concrete voorstellen voor te doen. De Provinciale Staten van Zeeland constateren dat de RUD
Zeeland zich al meerdere jaren met dezelfde problematiek geconfronteerd ziet. Er is een te laag
weerstandvermogen ten opzichte van de risico’s, de uitdaging om met de beschikbare mensen en
middelen de taken uit te voeren blijkt hardnekkig. Wij roepen het AB en DB van de RUD Zeeland
op om de door ons geconstateerde problemen op te pakken en in de begroting 2023 met
voorstellen te komen waarmee ons vertrouwen kan worden gewonnen voor een robuuste en
toekomstbestendige RUD Zeeland;
De omvang van de externe inhuur bij de RUD Zeeland is te hoog in verhouding tot de totale
personeelslasten. Wij verzoeken u meer middelen vrij te maken voor opleidingen en de uitbreiding
van de structurele formatie zodat het inhuur budget de komende jaren structureel verlaagd kan
worden;
Provinciale Staten maken zich zorgen over de constatering dat medewerkers van de RUD een
hoge werk- en regeldruk ervaren waardoor de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te
staan (zie pp.13 van de ontwerpbegroting). Wij verzoeken u om in de begroting 2023 concrete
voorstellen op te nemen die leiden tot vermindering van de werkdruk;






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;
De Provinciale Staten van Zeeland constateren dat p*q systematiek tot problemen leidt zowel
organisatorisch als ten aanzien van taken, wij roepen het DB en AB op om het systeem ter
discussie te stellen en tot een beter financieringsmodel te komen;
Met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 bestaat de
mogelijkheid voor raden en staten om een gezamenlijke adviescommissie in het leven te roepen.
Indien alle deelnemende partijen hiermee instemmen dient het samenwerkingsverband zorg te
dragen voor de oprichting daarvan. Wij vragen u rekening te houden met de eventuele kosten die
de instelling en begeleiding van een dergelijk commissie met zich mee zou brengen.

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 u
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
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