Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Gemeenschappelijke
Regeling RUD Zuid-Limburg
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Bij brief van 29 maart 2021 heeft de RUD Zuid-Limburg de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming
2023-2025 en de voorlopige jaarrekening 2020 doen toekomen. Uw raad is verzocht om een
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Zuid-Limburg.
Wij adviseren u geen zienswijze met betrekking de ontwerpbegroting 2022 aan de RUD ZuidLimburg in te dienen.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
De Gemeente Valkenburg aan de Geul maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling RUD ZuidLimburg. In deze gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raden en provinciale staten binnen
8 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen kunnen doen blijken. In dit geval
is de uiterlijke termijn voor het indienen van de zienswijze 2 juni 2021.
3. Relatie met bestaand beleid
De Gemeente Valkenburg aan de Geul maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling RUD ZuidLimburg.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
In de bijlage treft u de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 van de RUD ZL aan.
Het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg stelt de jaarrekening 2020 en de begroting 2022,
meerjarenraming 2023-2025, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen vast.
Ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025
Corona
Op dit moment hebben wij nog steeds te maken met de Coronacrisis. Het demissionaire kabinet
heeft uitgesproken dat begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar een eerste prik heeft kunnen krijgen,
mits de leveringen van de vaccins volgens afspraak doorgaan. De verwachting te dan ook dat de
impact van de Coronamaatregelen op de maatschappij en onze uitvoering in 2022 verdwenen is.
Omgevingswet
Bij de totstandkoming van deze begroting zijn de deelnemers betrokken. Het belangrijkste thema in
2022 wordt de invoering van de Omgevingswet, vooralsnog gaan we ervan uit dat deze conform het
kritieke pad van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26 februari 2021 wordt
ingevoerd per 1 januari 2022. Daarnaast is circulaire economie als belangrijk thema genoemd. Deze
ontwikkelingen zijn opgenomen in de begroting.
BOA-pilot
In de begroting 2021 is de pilot BOA opgenomen. Deze loopt door in 2022 en zal in 2022 geëvalueerd
worden. Financiering van deze pilot wordt gedaan uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve bij
de jaarrekening 2019.
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Toekomstagenda 2021-2025
Naast deze thema’s die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is de
begroting ook een moment om aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die de RUD ZuidLimburg als organisatie doormaakt. Eind 2020 is de Toekomstagenda 2021-2025 vastgesteld. Deze
wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in de komende jaren. Daarnaast is in 2020 een assessment
uitgevoerd door EY. Uit deze assessment is een aantal verbeterpunten gekomen die worden
opgepakt door de organisatie. Dit is al ingezet en zal in 2021 en 2022 verder zijn beslag krijgen.
Door de provincie Limburg is een 217a onderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek
worden eveneens opgepakt. Zeer recent is het adviesrapport van de commissie Van Aartsen
verschenen over de stand van zaken van omgevingsdiensten in Nederland. Dit rapport zal naar
verwachting zeker impact hebben op de toekomst van omgevingsdiensten. Gezien het politieke
proces dat nog zal plaatsvinden is dit nog niet het moment om in te gaan op de mogelijke
consequenties van het rapport. Men verwacht dat er in 2022 nog geen gevolgen zullen zijn.
Gezien de ervaring met het rapport van de commissie Mans uit 2008, dat in 2013 heeft geleid tot
het stelsel van omgevingsdiensten dat wij nu kennen en waarvan de RUD Zuid-Limburg deel
uitmaakt, verwacht de RUD ZL wel gevolgen voor de toekomst van de omgevingsdiensten in
Nederland.
Financiën
De RUD ZL heeft de ontvangen zienswijzen bij eerdere begrotingen ter harte genomen en leggen
een begroting aan u voor die geen groei kent in financiële zin. Dit doen ze door een taakstelling op
te nemen van € 159.000 om de stijgingen als gevolg van loon en prijsindex op te vangen. Hierdoor is
de begroting, afgezien van een autonome stijging van € 15.000 van de verplichte bijdrage aan
Inspectieview Milieu een landelijke databank, ten opzichte van 2021 neutraal. De verhoging van
efficiency die nodig is om de taakstelling te realiseren verwachten ze te bereiken door anders te
gaan werken in de handhaving. Namelijk meer informatie gestuurd, risicogericht en via een
ketenaanpak. Hiervoor hebben zij ook de medewerking nodig van de deelnemers. En rand
voorwaardelijk is de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20. De bijdragen van de
deelnemers zijn gebaseerd op de werkprogramma’s 2021 zoals die op dit moment zijn opgesteld.
Deze zijn ter kennisname bij de begroting opgenomen als bijlage. Hierin kunnen nog bijstellingen
plaatsvinden, zeker naar 2022.

Jaarrekening 2020
De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.
Het resultaat van de jaarrekening is € 367.103. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt
doordat er als gevolg de Coronacrisis op indirecte kosten minder kosten gemaakt zijn dan begroot.
Daarnaast zijn er overige inkomsten geweest onder meer uit subsidieprojecten. De vooraf
afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid en kwaliteit zijn gehaald. De details van
gerealiseerde aantallen treft u aan in de jaarstukken.
In hoofdlijnen zijn door de RUD Zuid-Limburg in 2020 door onze afdeling Vergunningen 375 Wabovergunningen volgens reguliere procedure afgehandeld en 126 vergunningen volgens uitgebreide
procedure. Verder zijn er 314 meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer behandeld. Daarnaast zijn
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43 juridische procedures (zienswijzen, voorlopige voorziening, bezwaar en beroep) in behandeling
genomen en zijn er 41 afgerond. Door onze afdeling Toezicht en Handhaving zijn 844 controles
uitgevoerd. Hierbij zijn 541 milieuovertredingen geconstateerd. Er zijn 27 bestuursrechtelijke
handhavingstrajecten gestart. Daarnaast zijn er 11 bezwaar en beroepsprocedures behandeld.
Door de afdeling Specialismen zijn 561 milieuadviezen verstrekt en 1808 adviezen met betrekking
tot bodem. Wat opvalt bij Specialismen is dat het aantal meldingen van geluidsoverlast in het
Coronajaar met 25% is toegenomen. We zien een toename van de vraag naar specialistische
advisering. Bij Energie is vanwege Corona wel vertraging te melden op de uitvoering van de
informatieplicht energiebesparing (64% van de geplande werkzaamheden gerealiseerd), maar
Rijkswaterstaat heeft in 2020 besloten dat subsidieproject VUE 1 langer mag doorlopen.
Op het gebied van Omgevingsveiligheid is in opdracht van alle deelnemers een project opgestart ten
behoeve van het bepalen van aandachtsgebieden van inrichtingen en activiteiten. Deze moeten in
kaart gebracht worden omdat zij bouwstenen vormen voor de omgevingsplannen die met de komst
van de omgevingswet moeten worden gemaakt. Binnen aandachtsgebieden ie extra aandacht nodig
om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.
Buiten de reguliere werkzaamheden is in 2020 een aanvang gemaakt met de BOA-pilot 2020-2022.
Ter financiering van deze pilot is bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Ten
behoeve van de uitvoering van deze pilot hebben twee toezichthouders in 2020 hun BOA-examen
behaald. Deze opleiding is vertraagd door de Coronacrisis. In januari 2021 hebben de medewerkers
hun aanvraag gedaan voor de BOA-akte. De BOA-pilot zal worden geëvalueerd in het najaar van
2022.
In 2020 is tevens gestart met een pilot voor meer risicogerichte benadering van het toezicht in het
jaar 2021. Op het gebied van meting van fijnstof is een sensor ontwikkeld die het mogelijk maakt
om op een eenvoudige en betrouwbare manier fijnstofmeting op grote schaal mogelijk te maken.

Jaarstukken 2020
Het jaarstukken 2020 zijn toegevoegd in de bijlage. Een zienswijze op de jaarstukken zijn niet aan
de orde.
5. Samenwerking
De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is een samenwerking van 16 gemeenten in ZuidLimburg.
6. Aanbestedingen
n.v.t.
7. Duurzaamheid
n.v.t.
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8. Financiën
De voorgelegde ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg leidt
niet tot een verhogingen van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt voorgesteld wordt om het
positieve resultaat 2020 als volgt te bestemmen:


€ 5.000 van het resultaat toevoegen aan het weerstandsvermogen op basis van de
uitgevoerde risico-inventarisatie.

9. Communicatie
De ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 en de jaarstukken 2020 zijn voor
advies voorgelegd aan afdeling Financiën. De geraamde gemeentelijke bijdrage in 2022 (cf. 31 van
de ontwerpbegroting 2022 RUD) ad € 55.675 is hoger dan het geraamde budget 2022 in onze
meerjarenraming (ad € 44.786). Het verschil ad € 10.889 wordt betrokken bij de kadernota en bij
het opstellen van onze gemeentelijke begroting 2022.
Onze bijdrage in het resultaat van de jaarrekening 2020 is verwerkt in de gemeentelijke (concept)
jaarrekening 2020. Ten opzicht hiervan vindt er geen verrekening meer plaats over 2020.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u aan de RUD Zuid-Limburg geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg.
11. Bijlagen
1. Ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 RUD Zuid-Limburg
2. Jaarstukken 2020 RUD Zuid-Limburg (ter kennisname)
3. Brief geen zienswijze begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 RUD Zuid-Limburg

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 21 juni 2021;
Gehoord de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de dato 1 juni 2021.

Besluit:


Geen zienswijze kenbaar te maken aan de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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