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Geachte voorzitter,
De RUD Zeeland heeft u haar derde begrotingswijziging 2022 voor zienswijze voorgelegd. Met deze
brief doen wij u een procesvoorstel voor het indienen van de zienswijze, informeren wij u over de
achtergrond van de begrotingswijziging en adviseren wij u over een mogelijke zienswijze.
Procesvoorstel
U kunt de zienswijze tot en met 28 januari 2022 indienen. Provinciale Staten vergadert pas op 11
februari. Daarom stellen wij voor om de Commissie Ruimte in haar vergadering op van 21 januari de
zienswijze in te laten dienen bij de RUD Zeeland. Dit onder voorbehoud dat Provinciale Staten met
deze zienswijze akkoord gaan. Het AB van de RUD Zeeland besluit op 28 februari 2022 over de
begrotingswijziging.
Achtergrond begrotingswijzing: actualiteitstoetsen vergunningen
De voorgestelde 3e begrotingswijziging komt voort uit het besluit van het Dagelijks Bestuur op 13
september om de achterstanden in te lopen in de actualisatie van vergunningen.
Hiertoe verzoekt de RUD Zeeland om financiële middelen voor de uitbreiding van de formatieve
capaciteit met 800 uur per jaar voor een periode van 5 jaar (2022-2026). De begeleidingscommissie
adviseert positief over deze begrotingswijziging.
De achterstand op de reguliere actualisatie is ontstaan door
 ondercapaciteit bij de RUD Zeeland;
 de keuze om prioriteit te leggen bij aanvragen voor nieuwe activiteiten zodat het bedrijfsleven
geen nadelige gevolgen heeft van de ondercapaciteit.
Wij vinden actuele vergunningen belangrijk. In ons VTH beleid staat dan ook dat milieuvergunningen
éénmaal in de 10 jaar op hun actualiteit moeten worden getoetst en indien nodig moeten worden
geactualiseerd. Voor BRZO en RIE4 bedrijven geldt overigens een termijn van éénmaal in de 5 jaar.
DCMR behandelt deze bedrijven.
De RUD Zeeland heeft een plan van aanpak gemaakt om de achterstand voor alle deelnemers in 5
jaar in te halen. In dit plan van aanpak staat dat de RUD Zeeland voor de provincie 44 inrichtingen
beheert met een milieuvergunning. Daarvan zijn 21 milieuvergunningen ouder dan 10 jaar die de RUD
Zeeland moet toetsen. De RUD Zeeland schat in dat 50% van de getoetste vergunningen
geactualiseerd moet worden.

Stand van zaken
 Vanwege andere trajecten (revisietraject en beëindigen bedrijf) zijn 5 actualisaties op dit moment
niet aan de orde.
 De RUD Zeeland geeft aan dat zij 3 achterstallige toetsen heeft uitgevoerd in 2021 en zij verwacht
nog 2 toetsen te doen dit jaar.
 Voor 2022 plant de RUD 5 achterstallige toetsen voor de provincie.
 De overige achterstallige 6 toetsen plant de RUD in de jaren 2023, 2024 en 2025.
 Tussen 2022 en 2026 komen er nog 8 milieuvergunningen bij die 10 jaar oud zijn, waarvan 2 in
2022, 3 in 2023, 1 in 2024 en 2 in 2025.
Voorstel voor in te dienen zienswijze
De bevoegdheid om een zienswijze in te dienen op de begroting van de RUD Zeeland ligt bij
Provinciale Staten. Gelet op het voorgaande adviseren wij u een zienswijze in te dienen op de derde
begrotingswijziging 2022 van de RUD Zeeland. Deze zienswijze zou het volgende kunnen inhouden:





een verzoek aan de RUD Zeeland om alle milieuvergunningen die voor een actualisatietoets in
aanmerking komen in 2022 te toetsen;
een verzoek aan de RUD Zeeland om indien nodig ook de vergunningen te actualiseren in 2022.
de vraag wat de RUD Zeeland nodig heeft om dit uit te kunnen voeren;
de vraag hoe in de toekomst een achterstand voorkomen kan worden en welke middelen de RUD
Zeeland hiervoor nodig heeft.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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