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A.

Samenvatting

De oprichting van de RUD Zuidoost-Brabant moet op basis van landelijke kaders en ontwikkelingen per
1 januari 2013 een feit zijn. De RUD voert minimaal een landelijk verplicht basispakket uit voor
vergunningverlening en toezicht voor milieuzaken en eventueel verzoektaken volgens landelijke
kwaliteitscrteria. De RUD gaat werken voor 21 gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de
vorm van een openbaar lichaam. De interne organisatie is beschreven in een bedrijfsplan.
B.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan tot oprichting en instandhouding van een regionale
uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant;
2. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuidoost-Brabant, conform het bij dit besluit horende en als
zodanig gewaarmerkte concept;
C.

Inleiding

Voor u ligt de Gemeenschappelijk Regeling voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst ZuidoostBrabant. Deelnemende partijen zijn de colleges van de 21 gemeenten uit het SRE-gebied en het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In landelijke kaders en bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat in
Nederland circa 25 RUD’s moeten worden opgericht. Het gebied van de RUD is congruent met die van de
Veiligheidsregio. De RUD is op 1 januari 2013 operationeel. Dat laatste is afgesproken in overleg tussen de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer. Het oprichten van de RUD is niet
vrijblijvend. De oprichting van de RUD’s behoort niet tot de onderwerpen die in afwachting van de
verkiezingen ‘controversieel’ zijn verklaard. De oprichting van de RUD’s gaat dus ‘gewoon’ door.
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De RUD wordt maatschappelijk gezien als een verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur en is een
uitvoeringsorganisatie. De loketfunctie en de besluitvormende regie blijven bij het bevoegd gezag.
De werkwijze is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de uitvoeringskosten voor overheid én voor de
samenleving. In het omgevingsbeleidsplan (mei 2011) alsmede in het milieujaarverslag 2011 wordt de komst
van de RUD genoemd.
D.

Wat willen we bereiken?

De RUD Zuidoost-Brabant wordt opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen in:
 de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken;
 de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.
E.

Wat gaan we er voor doen?

1. Deelname aan de GR RUD Zuidoost-Brabant
2. Inbrengen van 1,0 fte uit formatie van team VTH voor basis- en verzoektaken milieu aangevuld met
bestaande middelen uit de begroting van VTH (tezamen € 150.500);
3. Overige verzoektaken in eigen beheer blijven uitvoeren
Via de GR wordt gewaarborgd dat er een solide uitvoeringsorganisatie komt die voldoet aan de landelijke
kwaliteitscriteria. Tevens vindt afstemming plaats met andere RUD’s en overheidsinstanties (openbaar
ministerie, provincie en waterschappen) om integraliteit in de uitvoering en een adequaat kennisniveau te
waarborgen.
In Zuidoost-Brabant wordt een nieuwe organisatie gevormd, waarin de omgevingstaken van gemeenten en
provincie worden ondergebracht. De RUD deel uit laten maken van het SRE, bleek geen reële optie te zijn,
omdat dan onvoldoende recht zou worden gedaan aan de belangen van alle eigenaars. Wel wordt gebruik
gemaakt van de ervaring en expertise van de SRE-milieudienst door in ieder geval de medewerkers die de
afgelopen jaren gemeenten hebben voorzien van adviezen op het gebied van vergunningverlening en
handhaving, onder te brengen in de nieuwe organisatie.
De nieuwe organisatie wordt ondergebracht in een nieuwe GR van gemeenten en provincie en krijgt
rechtspersoonlijkheid, middelen en personeel. Het gaat om een GR tussen colleges. Gemeenteraden en
Provinciale Staten moeten toestemming verlenen om deze aan te gaan. De toestemming aan het college om
een GR aan te gaan kan slechts geweigerd worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Het is
uw raad wettelijk niet toegestaan voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.
Onder de weigeringsgrond ‘strijd met het recht’ valt strijd met zowel het geschreven recht als het
ongeschreven recht. Onder de weigeringsgrond ‘strijd met het algemeen belang’ vallen die gevallen waarin
de grond voor onthouding van toestemming niet nauwkeurig in de wet kan worden gespecificeerd. Het gaat
hier bijvoorbeeld om de situatie dat uw raad meent dat het ondoelmatig is om ten aanzien van de
desbetreffende belangen samen te werken met andere gemeenten of dat uw raad meent dat de bevoegdheid
zich niet leent voor gezamenlijke behartiging. Beide weigeringsgronden achten wij ten aanzien van de RUD
niet aanwezig.
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Inbreng van het basistakenpakket (voor Valkenswaard 0,6 fte) is verplicht. Verwacht wordt dat de RUD dit
op termijn goedkoper kan uitvoeren dan thans door de huidige eigen organisatie (door schaalgrootte en
expertise). Inbreng van verzoektaken milieu (geluid, lucht en externe veiligheid en op termijn bodem) bij de
RUD is daarnaast ook nodig omdat wij niet (geheel) voldoen aan de kwaliteitscriteria wat betreft kwaliteit en
kritische massa (in omvang op dit moment 0,4 fte). Tevens wordt 0,2 fte aan overige wabo-taken ingebracht
bij de RUD (welstand en archeologie). Bij de RUD is de uitvoering van deze taken kwalitatief (expertise) en
kwantitatief (back-up) beter gewaarborgd.
Inbreng van bouwplantoetsing en bouw- en woningtoezicht bij de RUD is niet zondermeer beter omdat
wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen en omdat die kennis “in huis” nodig blijft voor:
o input van bouwaspecten in ruimtelijk beleid
o integraliteit met andere disciplines (APV, brandveiligheid)
o de achtervang en opvang van het omgevingsloket
o kennis van het grondgebied, beleid en projecten en
o kortere lijnen met het bestuur en politiek;
Bovendien worden deze taken door de RUD op dit moment niet zondermeer voordeliger uitgevoerd.
De beoogde kwaliteitsverbetering en dienstverlening voor het basis- en verzoektakenpakket wordt verbeterd
door deelname aan de GR RUD en kan gefinancierd worden uit bestaande formatie binnen team VTH en
beschikbaar budget voor omgevingsvergunningen in de meerjarenbegroting.
Personele en organisatorische gevolgen
De oprichting van de RUD leidt tot het overgaan van gemeentelijk personeel naar de RUD. De personele
bezetting van de RUD zal bestaan uit medewerkers van de SRE-milieudienst (SRE-MD) provincie en enkele
gemeentelijke medewerkers die zich bezig houden met taken die straks tot het wettelijke pakket van de RUD
horen. De oprichting van de RUD leidt dus niet tot het opheffen van de gemeentelijke milieu- en
bouwafdelingen. Deze blijven gewoon in stand.
De oprichting van de RUD leidt wel tot personele en organisatorische gevolgen voor het SRE. De RUD komt
voort uit de huidige SRE-MD. Er vindt een ontkoppeling plaats tussen de SRE-MD en de beide overige
diensten van het SRE, dat is de dienst die de wettelijke en gemeenschappelijke taken uitvoert en het
Regionaal Historisch Centrum. De Gemeenschappelijke Regeling van het SRE zal, waar nodig, op de
ontvlechting worden aangepast. Op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel is nog niet duidelijk of
alle medewerkers van de SRE-MD overgaan naar de RUD. Dat is afhankelijk van de omvang van het
takenpakket dat gemeenten inbrengen. Voor de besluitvorming over de GR is die onzekerheid in zoverre van
minder belang dat gemeenten een gezamenlijke financiële verantwoording hebben voor personeel van het
SRE en straks ook voor die van de RUD.
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F.

Financiën

•
•
•
•

•

Voor deelname aan de GR RUD Zuidoost-Brabant per 1-1-2013 wordt een begroting opgesteld
waarin de GR voorziet.
Inbreng van het basistakenpakket en de genoemde verzoektaken bij de RUD kost jaarlijks
€ 150.500,De kosten voor deze taken bij de RUD zijn gedekt door 1,0 FTE personeel (overeenkomend met
€ 57.000,-) aangevuld met beschikbare budgetten in de begroting binnen team VTH (€ 93.500,-);
In 2013 kan € 12.000,- bespaard worden op het budget voor omgevingsvergunningen doordat de
RUD tarieven voor het basistakenpakket lager liggen dan onze eigen tarieven. Hiermee wordt
deels al tegemoet gekomen aan de taakstelling van € 35.000,- per 2015 in de Nota Kaders;
Jaarlijks wordt (voor 1 april) een ontwerpbegroting en (voor 1 juni) een jaarrekening opgesteld
van de RUD voor de uitvoering van basis- en verzoektaken. Voor zover dit gevolgen heeft voor
de begroting wordt dan voorgesteld die daarop aan te passen via een begrotingswijziging.

G. Vervolgstappen

De bedoeling is dat de RUD Zuidoost-Brabant op 1 januari 2013 operationeel is, nadat de regeling bekend
is gemaakt. Met het oog op de beoogde startdatum, stellen wij u thans voor het college toestemming te
verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuidoost-Brabant, conform het
bijgevoegde concept en onder kennisneming van het (concept) bedrijfsplan.
Via dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) met de deelnemers vindt jaarlijkse evaluatie en monitoring
plaats van uitgevoerde en uit te voeren basis- en verzoektaken.
H. Communicatie

Interne communicatie via Intranet.
Externe communicatie via de gemeentepagina en website (plaatsing link naar de RUD-website) en een
afzonderlijk persbericht. Voorbeelden voor communicatiemiddelen volgen via de RUD.
I.

Bijlage(n)

n.v.t.
J.

Ter inzage liggende stukken

1. Concept-bedrijfsplan RUD versie juni 2012;
2. Tekst met toelichting Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuidoost-Brabant, 6 en 8 juni 2012.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Valkenswaard;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.:
gelet op artikel 1, lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
gelet op landelijke kaders, bestuurlijke afspraken en diverse brieven van de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de RUD-vorming in onze
provincie;
B E S L U I T:
1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan tot oprichting en instandhouding van een regionale
uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant;
2. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het treffen van een
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuidoost-Brabant, conform het bij dit besluit horende en als
zodanig gewaarmerkte concept;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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