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1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw de Boer opent om 9:35 uur de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord en heet de aanwezigen van harte welkom.
De presentielijst gaat rond zodat de aanwezigen hun paraaf kunnen zetten.
Er wordt geconstateerd dat het quorum met de aanwezige leden is behaald.
De plaatsvervangend voorzitter merkt op dat de vergadering openbaar is, maar constateert dat er
geen publiek is.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat vandaag de aanwijzing nieuwe voorzitter AB/DB op de
agenda staat in verband met het vertrek van mevrouw Brugman. Ook de begroting 2020 inclusief
meerjarenraming 2021-2023, de evaluatie kennisplatform intensieve veehouderij, het vervolg plan
van aanpak borging energie en het memo dossier Omgevingswet staan op de agenda.
De plaatsvervangend voorzitter meldt dat de heer Splinter als plaatsvervangend lid aanwezig is
namens de gemeente Bergen en de heer Roest als plaatsvervangend lid namens de gemeente Venlo.
Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Backus van de gemeente Leudal, mevrouw Brugman van
de gemeente Venray aangezien zij is afgetreden en daarmee geen AB lid meer is, de heer Gillissen
als plaatsvervangend AB lid van de gemeente Venray, de heer Kuipers van de gemeente Horst aan
de Maas, de heer Evers van de gemeente Roermond en gedeputeerde Housmans van de Provincie.
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De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat in de vorige vergadering de heer Tuijt heeft
aangegeven de RUD Limburg Noord als directeur te verlaten. Besloten is om het profiel van een
nieuwe directeur te laten opnemen in de evaluatie die de aankomende periode door Lysias zal
worden uitgevoerd.
De tussenliggende periode zal de heer Chris Jansen als eerste plaatsvervangend directeur de functie
waarnemen. Wij heten Chris Jansen van harte welkom.
Ook de heer Rutger Vloet heeft na 6,5 jaar besloten om de RUD Limburg Noord te verlaten. Gezien
de kwetsbaarheid van het compacte coördinatiecentrum heeft het Dagelijks Bestuur besloten om bij
deze functie de evaluatie niet af te wachten maar deze zo snel mogelijk open te stellen. De
procedure is inmiddels opgestart. De vacature was tot 3 juli intern open gesteld. Momenteel wordt
beoordeeld of er sollicitaties zijn ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de vacature extern
worden opengesteld.
Tenslotte is onze voorzitter Carla Brugman inmiddels geïnstalleerd als Gedeputeerde van de
Provincie Limburg. Door deze stap heeft zij haar wethouderstaken bij de gemeente Venray neer
moeten leggen en daarmee ook het voorzitterschap van de RUD Limburg Noord.
Vandaar dat deze vergadering vandaag voorgezeten wordt door mevrouw de Boer in de rol als eerste
plaatsvervangend voorzitter. In deze vergadering zal een nieuwe voorzitter uit het midden gekozen
worden.
De plaatsvervangend voorzitter geeft verder aan dat er een brief is ontvangen van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de benodigde intensivering inzet
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
Zij stelt voor om de brief voor kennisneming aan te nemen.
De heer Gradisen geeft aan dat er in de brief ook een beroep op extra inzet gedaan wordt wat
mogelijk een inbreuk doet op de bestaande jaarplannen. Hij vraagt of de vergadering dan wel kan
volstaan met alleen het kennisnemen van de notitie. Hij vraagt zich af wat dit straks voor de
organisatie betekent.
De heer Jansen geeft aan dat het logischer is om dit eerst te beleggen bij diegene die dit thema
inhoudelijk moeten behandelen. Daarna kan de impact ervan bestuurlijk worden besproken.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat de brief voor kennisgeving aannemen niet betekent
dat het er verder bij gelaten wordt.
Met deze aanvulling concludeert de plaatsvervangend voorzitter dat de vergadering kennis heeft
genomen van de ingekomen brief.

2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 11 april 2019
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat een viertal bijlagen is toegevoegd.
Zij merkt op dat in het verslag onder agendapunt één wordt ingegaan op de bestuurlijk trekkersrol
van het project mestketen.
De heer H. Evers zou deze rol langzaam overdragen aan mevrouw Brugman.
Nu mevrouw Brugman niet meer in het midden is, vraagt de plaatsvervangend voorzitter of de heer
Evers een suggestie heeft voor een nieuwe bestuurlijk trekker. Zij vraagt of de nieuwe burgemeester
van Nederweert deze rol op zich zou willen nemen.
De heer Evers geeft dat het hem goed lijkt als de nieuwe burgemeester deze trekkersrol op zich gaat
nemen. Ambtelijk gezien blijft Nederweert de mestketen ook trekken. Hij geeft wel aan hier nog niet
met de nieuwe burgemeester over gesproken te hebben.
De plaatsvervangend voorzitter stelt voor dat de heer Evers na de installatie van de nieuwe
burgemeester hierover in overleg zal gaan en er in de volgende vergadering een terugkoppeling zal
volgen.
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Naar aanleiding van de actielijst merkt de plaatsvervangend voorzitter op dat bij de vergadering van
15 maart 2018 de volgende actie nog open staat:
Samen met de griffiers en de waterschappen en veiligheidsregio’s bekijken of er voor de zomer nog
een bijeenkomst over de omgevingswet georganiseerd kan worden.
Zij geeft aan dat dit een rol is van de portefeuillehouders RO en stelt daarom voor deze actie van de
actielijst af te voeren.
De heer Evers geeft aan hiermee akkoord te zijn, maar vindt het wel belangrijk dat het bewustzijn
bestaat dat er wel dwarsverbanden zijn. In operationele zin dient er ook bij de RUD wel veel
geregeld worden.
De plaatsvervangend voorzitter concludeert dat de primaire rol bij de portefeuillehouders ligt en de
RUD een afwachtende rol zal aannemen. Zij vraagt of de vergadering hiermee kan instemmen.
Zij concludeert dat de vergadering akkoord is om de actie van de actielijst af te voeren.
De plaatsvervangend voorzitter vraagt of de vergadering verder akkoord is met de bijlagen.
Zij concludeert dat de vergadering akkoord is, waarmee het verslag, de besluiten- en actielijst zijn
vastgesteld en er kennis is genomen van de vastgestelde besluitenlijst van het overleg van het
Dagelijks Bestuur van 28 maart 2019.

3. Aanwijzen voorzitter AB/DB
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat vanwege het vertrekt van mevrouw Brugman er een
vacature voorzitter AB/DB is ontstaan.
Zij geeft aan dat de kandidatuur van de heer Snijckers is ontvangen.
Zij vraagt of nog meer leden zich kandidaat willen stellen.
Dit is niet het geval.
De plaatsvervangend voorzitter geeft het woord aan de heer Snijckers.
De heer Snijckers geeft aan dat dit zijn eerste termijn als wethouder is. Hij heeft twaalf jaar in de
Raad van Maasgouw gezeten.
Zijn portefeuille bestaat onder andere uit ruimtelijke ordening, vergunningen en volkshuisvesting.
Hieraan voorafgaande heeft hij gewerkt als proces engineer bij een papierfabriek.
Hij geeft aan veel affiniteit te hebben met de thema’s van de RUD en wil zich graag inzetten voor de
RUD.
De plaatsvervangend voorzitter vraagt of iemand nog vragen heeft aan de heer Snijckers.
Dit is niet het geval.
De plaatsvervangend voorzitter concludeert daarmee dat bij acclamatie besloten wordt tot
benoeming van de heer Snijckers als voorzitter AB/DB van de RUD Limburg Noord.
Zij feliciteert de heer Snijckers en geeft aan dat het voorzitterschap aan het einde van de
vergadering overgedragen zal worden aan de heer Snijckers.

4. Begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 inclusief zienswijzen
De plaatsvervangend voorzitter meldt dat de vaststelling van de begroting 2020 met
meerjarenperspectief 2021-2023 inclusief zienswijzen als volgende punt op de agenda staat.
Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegroting voor zienswijze aangeboden aan de raden en
Staten met het verzoek uiterlijk 31 mei een zienswijze in te dienen.
Er is van alle deelnemers een reactie ontvangen.
Er is één zienswijze ingediend door de gemeente Beesel.
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De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat Beesel bezwaar maakt tegen de indexatie van 3,4%
van de loonstijgingen op budgetten. Beesel is van mening dat deze indexering beperkt moet blijven
tot 2,3%. In lijn met het begrotingsuitgangspunt van de gemeente Beesel.
De plaatsvervangend voorzitter ligt toe dat de RUD LN, zoals in de kadernota opgenomen, de op dat
moment bekende indexering volgens het CPB loonvoer sector overheid heeft toegepast.
Zij vraagt wie zij het woord mag geven.
De heer Gradisen geeft aan akkoord te zijn met de reactie op de zienswijze. Het geheel is conform
de afspraak die is gemaakt.
Wel wil hij graag de opmerking plaatsen dat er somber weer op komst is. De gemeenten krijgen
met forse te korten te maken, vooral op het sociale domein. Hij wil daarom graag opmerken dat men
op de kleintjes moet letten en dat er geen geld is voor grote uitbreidingen.
Er zijn afspraken gemaakt maar hij vindt wel dat de gemeenschappelijke regelingen zelfreflectie
moeten toepassen. Hij merkt dat het water aan de lippen staat.
De heer Roest geeft aan dat de gemeente Venlo vorig jaar eenzelfde zienswijze als Beesel had
ingediend. Hij geeft aan dat hij vindt dat er realistisch is begroot door de RUD Limburg Noord.
Hij geeft aan dat Venlo onlangs een percentage van 3,5% heeft vastgesteld en de RUD rekent met
3,4%. Hij geeft aan zelfs te denken dat dit aan de voorzichtige kant is. De tendens is dat de
indexeringen naar boven gaan.
De plaatsvervangend voorzitter concludeert dat de vergadering conform voorstel besloten heeft om:
- De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.
- In te stemmen met de reactie op de zienswijze van Beesel
- De voorzitter de reactiebrief zienswijze aan de gemeente Beesel te laten ondertekenen.

5. Evaluatie meerwaarde kennisplatform intensieve veehouderij en humane gezondheid
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat op 14 mei 2018 de RUD Limburg Noord een brief van
het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft ontvangen. Omgevingsdienst.nl en de
VNG hebben ingestemd met een te leveren financiële bijdrage voor drie jaar door de gemeenten via
de omgevingsdiensten. Daar waar sprake is van intensieve veehouderij.
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 is hierover gesproken. Gesteld is dat het
optreden als intermediair voor een bijdrage in een kennisplatform niet tot de taken van een
Omgevingsdienst behoort.
De toegevoegde waarde van dit kennisplatform voor de RUD LN is wel erkend in de vorm van
uitwisseling van kennis.
Aangeven is dat de bijdrage tot meerwaarde voor ons als RUD Limburg Noord dient te leiden.
Besloten is om de bijdrage beschikbaar te stellen voor 2018 en na een evaluatie over de
meerwaarde een besluit te nemen over de bijdrage voor de jaren 2019 en 2020.
De kennisgroep veehouderij geeft aan dat het platform waardevol is.
Het platform is gericht op ondersteuning en het beantwoorden van vragen op het gebied van
veehouderij en gezondheid van mensen. Het gaat vooral om kennis te duiden en niet fysiek te
helpen bij vraagstukken.
Het is lastig om de exacte meerwaarde aan te geven. Het ene jaar zijn er geen specifieke vragen,
het andere jaar wel waarmee de kennis dan maximaal benut wordt.
De beslissingsbevoegdheid over dit onderwerp ligt formeel bij het Dagelijks Bestuur gezien het in het
beleid en budget past. Aangezien het onderwerp de vorige keer in het Algemeen Bestuur is
behandeld, is besloten dit nu ook aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
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De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat het voorstel is om:


Kennis nemen van de memo aangaande de meerwaarde van het kennisplatform intensieve



Het standpunt blijven hanteren om de RUD Limburg Noord niet op te laten treden als

veehouderij en humane gezondheid.
financieel intermediair.


Een financiële bijdrage leveren van € 10.000 per jaar aan het platform intensieve



De bijdrage voor beide jaren dekken uit de post opleidingskosten.

veehouderij en humane gezondheid voor de jaren 2019 en 2020.

De plaatsvervangend voorzitter vraagt of iedereen met het voorstel kan instemmen. Dit is het
geval. Daarmee concludeert zij dat de vergadering conform voorstel heeft besloten.

6. Vervolg plan van aanpak borging energie in de RUD Limburg Noord
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat in februari 2019 opdracht is gegeven aan Het
Energiebureau om de vervolgstappen uit het Plan van aanpak Borging energie in de RUD Limburg
Noord uit te werken.
In het voorliggend plan van aanpak wordt ingegaan op de wettelijke taken en het voorstel hoe deze
taken kunnen worden opgepakt.
Tevens wordt in het plan van aanpak ingegaan op de nieuwe wettelijke informatieplicht.
Middel- en grootverbruikers dienen via het eLoket van RVO.nl te rapporteren welke
energiebesparende maatregelen in hun bedrijf zijn genomen.
Die verstrekte informatie kan direct worden gebruikt voor toezicht in het kader van handhaving van
de energiebesparingsplicht. Voordat deze informatie kan worden opgevraagd dienen echter een
aantal acties te worden uitgevoerd.
In de vorige vergadering is al door de heer Tuijt aangegeven dat op basis van de ingevulde
uitvoeringsprogramma’s en de aangegeven inzetbaarheid van capaciteit binnen de RUD er meer
capaciteit aan energieadviseurs beschikbaar is, zijn opgeleid, dan dat er nodig is dit jaar.
In de uitvoeringsprogramma’s 2019 is voor circa 3 fte aan werk opgenomen. In het plan van aanpak
is dit voor 2019 ingeschat op 3,3 en 0,8 fte in relatie tot de nieuwe wettelijke informatieplicht voor
midden- en grootverbruikers die per 1 juli 2019 is ingegaan.
Voor 2020 werd de benodigde inzet ingeschat op 8.2 fte (exclusief administratief toezicht).
Op 4 juni is echter bekend gemaakt dat de overdracht van de controles op de EED’s van gemeenten
naar het RVO vervroegt is. De overdracht vindt niet plaats op 1 januari 2021, zoals in het plan van
aanpak verwerkt, maar al op 1 juli 2019. Het Ministerie heeft hiertoe besloten omdat slecht 10% van
de bedrijven aan hun rapportageverplichting had voldaan en de gemeenten hier onvoldoende op
hebben gehandhaafd. Dit betekent dat de ingeschatte 720 uur voor de EED’s in 2020 niet benodigd
zijn. Hierdoor komt de benodigde inzet niet op 8,2 maar op 7,6 fte uit.
Het betreft hier nog steeds een globale inschatting, omdat nog niet alle informatie voor handen is.
Door de opleidingstrajecten zijn er (op korte termijn) voldoende medewerkers beschikbaar, maar
deze mensen worden nu nog grotendeels voor andere VTH-taken ingezet.
Hiervoor dienen keuzes gemaakt te worden om capaciteit dan wel financiën vrij te maken. Deze
keuzes kunnen worden samengevat als:
-

Meer aandacht op energie te vestigen in plaats van reguliere taken (herprioritering);

-

Extra budget voor uitbreiding capaciteit;

-

Extra budget via andere projecten – zoals de Regionale Energie Strategie (RES).
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Vanuit het coördinatiecentrum wordt de opdracht opgepakt om voor 2020 een voorzet te maken
voor het uitvoeringsprogramma per partner. In deze voorzet zal ook het thema energie en het
thema gebiedsgericht handhaven worden opgenomen. Hierover wordt uiteraard afstemming en
overeenstemming met de partners gezocht.
Voor handhaving van de informatieplicht energiebesparende maatregelen is door de minister van
Binnenlandse Zaken (BZK) een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. De verdeling van dit
geld via het gemeentefonds is in december 2018 bekend gemaakt. De verdeling van de
decentralisatie-uitkering vindt plaats via de maatstaf bedrijfsvestigingen. Hierbij willen wij aandacht
vragen om deze gelden aan deze taken te labelen en daarmee een deel van het
uitvoeringsprogramma te financieren.
Met betrekking tot de informatieplicht zijn bedrijven met een energiebesparingsplicht verplicht via
het eLoket te rapporteren aan het RVO.nl welke maatregelen het bedrijf heeft genomen. Deze
informatie kunnen onze medewerkers direct gebruiken in het kader van toezicht en handhaving.
Om toegang te krijgen tot deze informatie moeten er enkele acties worden uitgevoerd.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat wij daarmee komen tot de volgende voorstellen:
 Kennis nemen van het vervolg plan van aanpak borging energie in de RUD LN.
 Instemmen met de voorgestelde aanpak zoals beschreven in het vervolg plan van aanpak
borging energie.
 Alle gemeenten in de gelegenheid stellen om de financiële impact die het plan met zich
meebrengt te concretiseren via een combinatie van drie in paragraaf 3 beschreven
mogelijkheden.
 Instemmen met de in paragraaf 4 “consequenties informatieplicht” opgenomen acties.
Zij vraagt wie zij hierover het woord mag geven.
De heer Wanten geeft aan dat hij van het lijnmanagersoverleg begrepen heeft dat zij sceptisch zijn
ten opzichte van de gehanteerde kengetallen. Zij vragen zich af of deze wel in lijn zijn met de
landelijke kengetallen. Hij doet de oproep om hier goed naar te kijken. Hij stelt voor om in plaats
van in te stemmen met de voorgestelde aanpak eerst de consequenties beter in beeld te brengen.
De heer Evers merkt een contradictie op. Het eerste voorstel is om kennis te nemen van het plan en
het tweede voorstel is om in te stemmen met de aanpak. Hij stelt voor allen kennis te nemen van
het plan van aanpak.
De heer Jansen stelt voor dat de vergadering vandaag kennis neemt van het vervolg plan van
aanpak en dat het plan verder teruggelegd wordt bij de lijnmanagers. Dat de uitwerking volgt in de
gesprekken met de lijnmanagers en bij de opstelling van de uitvoeringsprogramma’s. Op deze
manier kan iedereen zelf een keuze maken om het geld ergens anders aan uit te geven maar is
iedereen zich er wel bewust van dat men dan niet voldoet aan wettelijke taken.
De plaatsvervangend voorzitter concludeert dat de vergadering alleen kennis heeft genomen van het
vervolg plan van aanpak borging energie in de RUD LN. De uitwerking wordt via de lijnmanagers bij
de gemeenten terug gelegd.
Mevrouw van Eijk merkt op dat het in eerste instantie leek dat er een apart uitvoeringsprogramma
voor energie zou worden opgesteld. Zij concludeert dat dit niet het geval is en dat dit, zoals bedoelt,
als onderdeel in het totale uitvoeringsprogramma wordt opgenomen.
De plaatsvervangend voorzitter merkt op dat dit inderdaad het geval is.
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7. Memo dossier Omgevingswet
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 11 april 2019 heeft mevrouw Heesakkers aangegeven
dat zij bestuurlijk trekker is van het onderwerp Omgevingswet namens omgeving Noord.
Afgesproken is dat mevrouw Heesakkers deze vergadering een memo zou inbrengen over hoe regio
Noord het thema Omgevingswet wil aanpakken.
De plaatsvervangend voorzitter wil het woord aan mevrouw Heesakkers geven, zodat zij de memo
verder kan toelichten om een beter beeld te krijgen waar de memo “afwijkt” van de memo RUD LN
op KOERS naar de Omgevingswet. Dit is echter niet mogelijk in verband met de afwezigheid van
mevrouw Heesakkers.
De plaatsvervangend voorzitter merkt op dat dit onderwerp wat haar betreft thuis hoort bij de
portefeuillehouders RO. Er zijn regionale werkgroepen voor dit thema. De RUD heeft alleen een
marginale netwerkfunctie.
De heer Splinter merkt op dat het Algemeen Bestuur de laatste vergadering wel besloten heeft dit
onderwerp elk vergadering op de agenda te laten terugkomen.
Hij stelt daarom wel voor kennis te nemen van de memo.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat de gedeelde verantwoordelijkheid wel bij het Algemeen
Bestuur gehouden wordt.
De heer Evers wil het niet bagatelliseren. De RUD verricht veel operationeel werk en is veel meer
dan alleen maar een netwerk.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat dit correct is. Wel merkt zij op dat er gekeken moet
worden welke taken onder de RUD gebracht worden. De Omgevingswet en energie liggen inhoudelijk
bij de portefeuillehouders en dienen daar inhoudelijk besproken te worden.
Zij stelt voor de aansluiting op dit terrein wel te volgen.
De heer Roest geeft aan dat Venlo al veel heeft op het gebied van de Omgevingswet en zij willen het
initiatief graag bij zich houden maar zijn wel bereidt om de ervaring te delen.
De plaatsvervangend voorzitter vraagt of dit past bij dit gremium of bij de portefeuillehouders RO.
De heer Roest geeft aan dit graag over te willen laten aan de heer Peters.
De heer Splinter geeft aan dat Bergen een Omgevingsvisie heeft vastgesteld. Hij meldt dat de
implementatie uiteindelijk zijn impact gaat krijgen binnen de RUD. Hij vindt het daarom van belang
dat deze vergadering aangesloten blijft bij de Omgevingswet. De daadwerkelijke implementatie hoor
op een andere tafel thuis.
De heer Wanten geeft aan dat de RUD een groter gebied beslaat dan het portefeuillehoudersoverleg
en vraagt hier aandacht voor.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat mevrouw Heesakkers wellicht in een later stadium de
memo nog wil toelichten.
Zij concludeert dat de vergadering kennis heeft genomen van de memo dossier Omgevingswet.
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8. Rondvraag, sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering
op 3 oktober 2019.
De plaatsvervangend voorzitter vraagt of er nog iemand gebruik wil maken van de rondvraag.
De voorzitter concludeert dat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag.
De plaatsvervangend voorzitter draagt symbolisch de voorzittershamer over aan de heer Snijckers
en feliciteert hem met het voorzitterschap.
Zij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 10.04 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord op 03
oktober 2019.
Voor akkoord:

Voorzitter AB RUD LN
T.J.C.M. (Tim) Snijckers

Voor akkoord:

