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ONDERWERP
overschrijding uitvoering jaarplan 2021 RUD-Zeeland

Geachte raad,

De gemeente Vlissingen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland. De 
RUD-Zeeland voert een aantal wettelijk opgedragen milieutaken uit. Elke deelnemer draagt finan-
cieel bij aan de taakuitvoering van de RUD-Zeeland. De gemeentelijke bijdrage wordt gebaseerd 
op een jaarplan en dienstverleningsovereenkomst. De raming van de bijdrage vindt plaats via het 
systeem van PxQ.
Vlissingen neemt in 2021 via een deelnemersbijdrage aan de RUD-Zeeland voor € 355.000 deel 
aan de jaarlijkse taakuitvoering. Hiervan is € 341.000 daadwerkelijk bestemd voor de uitvoering 
van de milieutaken. Dat bedrag is op tal van parameters en kentallen gebaseerd. De RUD-
Zeeland meldt in de maandrapportage t/m juni 2021 dat tot dat moment al 71% van het aantal 
uren en van het jaarbudget is gebruikt. In cijfers vertaald is t/m eind juni al € 241.000 van het 
jaarbudget gebruikt. 

Analyse van dit gebruik leidt tot de vaststelling dat het hogere gebruik voor de milieutaken vooral 
zit in:
1. toename beleids-adviesvragen aan de RUD,
2. toename vooroverleg en MER-adviezen,
3. toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen milieuinrichtingen,
4. toename aantal toezicht en handhaving en
5. toename aantallen en opvolging van klachten
In het jaarplan 2021 [opgesteld in september 2020] konden wij de toename van de deze vraag-
afhankelijke productieonderdelen niet voorzien. Deze toename heeft te maken met vooroverleg-
gen over nieuw in te dienen aanvragen, over daadwerkelijk nieuw ingediende aanvragen en als 
gevolg daarvan meer toezicht en handhaving. Onmiskenbaar is dat de bedrijfsmatige ontwikkelin-
gen bij de betreffende bedrijven en milieuinrichtingen hier aanleiding toe zijn. Investeringen van 
bedrijven brengen een stroom van werkzaamheden met zich mee. Dat is op zich goed nieuws en 
is een uiting van de dynamiek in de samenleving. De gunstige economische ontwikkelingen en 
het goedkope geld dat in omloop is dragen hier zeker aan bij.

In overleg met de RUD-Zeeland hebben wij de gevolgen hiervan voor de begroting van de jaar-
productie 2021 beoordeeld. Deze beoordeling kent natuurlijk aannamen en onzekerheden. Het is 
niet duidelijk of deze stijging van de vraag-afhankelijke RUD-productie zich ook in het 2e halfjaar 
2021 voortzet. Desondanks nemen wij aan, gebaseerd op de trends en ontwikkelingen in het 1e
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halfjaar, dat een totale jaarproductie 2021 van € 460.000 goed denkbaar en misschien wel onver-
mijdelijk is. Dit kan dan, indien deze jaarproductie werkelijk gerealiseerd wordt, tot een geprognoti-
seerde overschrijding van het jaarplan 2021 leiden van € 105.000.

Met de RUD-Zeeland is gekeken of de uitvoering van het jaarplan 2021 kan worden getempori-
seerd of afgeschaald. Dit is zeer beperkt of niet mogelijk. In de vergunningverlening is de RUD-
Zeeland gebonden aan wettelijke behandeltermijnen. Verzoeken om vooroverleg kunnen niet ge-
negeerd worden, MER-adviezen zijn nodig om planvoorbereiding of -uitvoering mogelijk te maken. 
Minder ingaan op klachten, minder toezicht en handhaving leidt tot ongeloofwaardigheid van de 
overheid.
Desondanks volgen wij de ontwikkeling van de jaarproductie 2021 op de voet. De RUD-Zeeland 
heeft de interne kostenbewaking verscherpt en zal ureninzet en kosten bewaken. De kwaliteit van 
de uitvoering van de milieutaken gaat echter voor alles en staat niet ter discussie. 

Wij zullen deze geprognotiseerde verhoging van onze bijdrage in de jaarproductie 2021 van de 
RUD-Zeeland verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021. Deze verhoging zal niet [gedeeltelijk] 
gecompenseerd kunnen worden door hogere leges-inkomsten. Binnen het milieu-domein is het 
heffen van leges op dit moment wettelijk niet toegestaan. Daar komt vanaf 1 juli 2022 verandering 
in. Onder de Omgevingswet mogen de gemeenten wel leges gaan heffen. In de voorbereidingen 
op de invoering van de Omgevingswet wordt die nieuwe faciliteit nadrukkelijk meegenomen.

Wij houden ook in 2022 rekening met een hogere gemeentelijke bijdrage in 2022. Dit verwerken 
wij in het lopende begrotingsproces 2022-2025. Dit maakt deel uit van het integrale bestuurlijke 
afwegingsproces. Via de jaarrekening 2021 vindt de verwerking van de daadwerkelijke afwijking 
van jaarbudget 2021 plaats.

Wij vertrouwen er op u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


