
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

DATUM 10-2-2020 

AAN De commissie BEM 

VAN Robert Strijk 

ONDERWERP Opwaardering Kadernota RUD 

 

KADERNOTA RUD 

• De VVD wil graag SB Kadernota RUD opwaarderen. In de geschetste ontwikkelingen mist de VVD het 
onderwerp ondermijning. Wij vinden dat de RUD daarin een faciliterende en signalerende rol zou moeten 
vervullen. Met name door het structureel actueel houden van vergunningen kan de RUD een bijdrage 
leveren aan het tijdig in beeld krijgen van malafide bedrijven en activiteiten. Ook de handhavers van de 
RUD zouden alert moeten zijn op signalen van ondermijning, bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken en 
signalen van (georganiseerde) milieufraude.  
Hiervoor zou ook de samenwerking met andere handhavers gezocht moeten worden alsmede met 
opsporingsinstanties en de afdelingen veiligheid van gemeenten en provincie. Hoewel dit een zeer 
actueel thema, lijkt de RUD hier geen oog voor te hebben. Wij stellen voor dat de zienswijze van de 
provincie met de punt wordt aangevuld. 
Vwb. de financiën hebben wij de volgende opmerking. De bijdrage van de provincie aan de RUD loopt in 
2021 met ca. € 0,6 miljoen terug op jaarbasis. Is dit bedrag al verwerkt in de programmabegroting 2020-
2023? Zo nee, laat het College dit voordeel vrijvallen t.g.v. de algemene reserve in de concept-
programmabegroting 2021-2024? 

• De ChristenUnie heeft de volgende vragen en opmerkingen. In de kadernota schetst de RUD de 
ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Grote veranderingen, vanwege onder andere de 
omgevingswet en de energietransitie, vragen meer van de kennis en expertise. Hiervoor zullen normaal 
gesproken investeringen nodig zijn. Ook het traject ‘Kleur bekennen’ zal naar verwachting investeringen 
vragen. In de kadernota wordt echter gerekend met efficiencywinst. Dat leidt tot minder budget. De 
fractie van de ChristenUnie ziet daar disbalans ontstaan, met gevolgen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening en nieuwe taken die vanuit de provincie bij de RUD worden neergelegd (bijvoorbeeld de 
handhaving op het gebied van energie bij bedrijven, zoals besproken tijdens de commissiebehandeling 
van het programmaplan energietransitie). Zeker met het oog op de beeldspraak van Berenschot in het 
rapport dat hier eind vorig jaar werd besproken: als we vragen om een à la carte menu dan horen daar 
niet de financiën voor een hamburgermenu bij.  Hoe kijkt de gedeputeerde hiernaar? Ziet hij de 
disbalans tussen gevraagde kwaliteit en financiering ook? Zo nee, kan hij dat nader uitleggen? Zo ja, op 
welke wijze is hij voornemens om de balans te herstellen 

 

 

Hierbij mijn reactie op uw opwaardeerverzoeken. Ik wens van dit moment gebruik te maken om mijn excuses uit 

te spreken dat ik uw vragen niet mondeling kan beantwoorden. De portefeuille Europa maakte het helaas 

noodzakelijk dat ik 12 februari in Brussel ben. Ik heb mijn antwoorden in drie onderwerpen verdeeld. 

 

Ondermijning 

De toezichthouders van de RUD hebben een signaalfunctie. Niet alleen voor wat betreft hun taken van 

vergunningverlening en handhaving, maar ook als het gaat om het waarnemen van mogelijke 

ondermijningssignalen. Binnen het provinciaal samenwerkingsoverleg wordt het thema ondermijning ook 

geagendeerd. In dit overleg werken alle gemeenten en overige samenwerkingspartners samen aan de kwaliteit 

van VTH.  
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Wijziging in programmabegroting 

De verlaging van de bijdrage van de provincie aan de RUD komt doordat de zgn. bodemtaken van provincie naar 

gemeenten gaan met de invoering van de Omgevingswet. Deze verandering in financiën is nog niet verwerkt in 

de programmabegroting 2020-2023.  

Gezien de komende ontwikkelingen zoals omgevingswet, energietransitie en ook het lopende traject ‘Kleur 

bekennen’ zal in 2020 nader bekeken worden wat de gevraagde investeringen in de RUD worden en hoe dit zich 

verhoudt tot de bijdrage (meerjarig) aan de RUD. Dit gaat haar weerslag hebben in de begroting 2021. 

 

Ontwikkeling RUD 

De RUD is in ontwikkeling. Enerzijds leidt dit tot efficiency qua uitvoering. Anderzijds ligt er ook een grote opgave 

in de ontwikkelingen op het gebied van Omgevingswet en energietransitie. Om klaar te zijn voor de toekomst is 

het traject ‘Kleur bekennen’ gestart in 2019. Dit traject zal uitmonden in een nieuwe koers voor de RUD, waarbij 

naar verwachting investeringen nodig zijn voor de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. 

We zullen u informeren over de uitkomsten van dit traject, de toekomstvisie en de benodigde investeringen voor 

de komende jaren.  

 


