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Onderwerp

Financiële bijdrage RUD Limburg Noord aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Geachte mevr. drs. J.M.P. Moons,
Wij hebben uw verzoek omtrent cofinanciering van uw Kennisplatform Veehouderij en humane
gezondheid in goede orde ontvangen.
Uw verzoek hebben wij zorgvuldig behandeld en besproken in het Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur van onze organisatie, RUD Limburg Noord.
In uw brief geeft u ons aan dat er in 2017 contact is geweest met de directeur van de RUD Limburg
Noord over een bijdrage aan het kennisplatform.
In 2017 heeft de RUD Limburg Noord handelend onder de bestuursovereenkomst voor 2017
inderdaad een eenmalige toezegging van € 1.000 voor het jaar 2017 gedaan en ook betaalbaar
gesteld.
Uw nieuw verzoek omtrent cofinanciering voor de jaren 2018 tot en met 2020 betreft echter een
beduidend groter bedrag, zijnde € 10.000 per jaar.
U geeft daar aan dat gemeenten samen € 90.000 zouden moeten bijdragen, maar omdat
benadering van afzonderlijke gemeenten te omslachtig is en te veel kost, ervoor gekozen is om
negen omgevingsdiensten te benaderen en deze te laten fungeren als intermediair.
U geeft verder geen andere inhoudelijke motivatie aan waarom u de bijdrage via de
omgevingsdiensten wilt laten verlopen.
Indien wij op uw verzoek zouden ingaan om alleen als intermediair op te treden, zou dit aanleiding
kunnen zijn voor allerlei andere platformen en organisaties in den lande om eveneens ons te
verzoeken financieel bij te dragen en daarmee op te treden als intermediair tussen de gemeenten
en de organisaties.
De RUD Limburg Noord is een uitvoeringsdienst voor de VTH taken van de gemeenten en Provincie.
Het optreden als intermediair voor een bijdrage in een kennisplatform behoort niet tot deze taken.
Vandaar dat wij niet willen en kunnen optreden als financieel intermediair in deze.
Wij zien echter het belang van uw kennisplatform wel in. Met name in relatie tot het bijhouden van
kennis, kennisontwikkeling en uitwisseling van kennis door en voor onze vakspecialisten, zodat zij

in staat zijn hun taken binnen de RUD Limburg Noord op een goede manier uit te voeren, achten
wij het wel logisch om als RUD hier een bijdrage in te leveren.
Wel vinden wij het belangrijk dat de bijdrage tot een meerwaarde voor ons als RUD Limburg Noord
dient te leiden. Wij gaan er dan ook vanuit dat uw platform actief in onze regio kennis komt delen
met onze vakspecialisten.
Wij zijn als RUD Limburg Noord bereidt om een financiële bijdrage van € 10.000 voor 2018
beschikbaar te stellen. Na een evaluatie omtrent de meerwaarde van uw platform aan het einde
van 2018 zullen wij pas een besluit nemen over de jaren 2019 en 2020.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord

C. Brugman-Rustenburg

F.F. Tuijt

Voorzitter

Secretaris

