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1.
Voorstel
Voorgesteld wordt om:

De RUD Limburg Noord niet op te laten treden als financieel intermediair.

Een financiële bijdrage van € 10.000 te leveren aan het Platform Veehouderij en
humane gezondheid voor 1 jaar, het jaar 2018.

Op basis van een inventarisatie omtrent de meerwaarde van het Platform aan het
einde van 2018 een besluit te nemen over de voortzetting van de bijdrage over de
jaren 2019 en 2020.

De bijdrage te dekken uit de post opleidingen.

Bijgevoegde reactie brief te ondertekenen.
2.
Inleiding
Op 14 mei 2018 ontving de RUD Limburg Noord een brief van het Kennisplatform
Veehouderij en humane gezondheid.
In deze brief geven zij aan dat in 2017 door de directeur van de RUD Limburg Noord met
Omgevingsdienst NL is afgesproken dat, net als enkele andere omgevingsdiensten er een
bijdrage geleverd zou worden aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.
In augustus 2017 is er inderdaad een verzoek tot een eenmalige bijdrage voor 2017
ingediend van € 1.000. De RUD Limburg Noord heeft toegezegd deze eenmalige bijdrage te
zullen voldoen.
In september 2017 is er een bericht gestuurd aan de RUD Limburg om ons te informeren
rondom het proces betreffende de financiering platform Veehouderij en humane gezondheid.
Er is aangegeven dat er vanuit de besturen een plan van aanpak was opgesteld.
Het is de bedoeling dat de gemeenten een financiële bijdrage leveren aan het platform voor
de periode van 3 jaar.
Gesteld is dat het te omslachtig is om alle afzonderlijke gemeenten te benaderen en de
kosten die dit met zich meebrengt te hoog op zouden lopen.
Daarom zijn er negen regio’s geselecteerd die ieder een bijdrage van € 10.000 per jaar, voor
3 jaar, 2018-2020 zouden moeten bijdragen. 3 in Noord-Brabant, 3 in Gelderland, 2 in
Overijssel en 1 in Limburg. Waarbij het de bedoeling is dat deze omgevingsdiensten
fungeren als intermediair naar de gemeenten.
Aangegeven is dat contact opgenomen zou worden met de voorzitter van de RUD Limburg
Noord met de vraag of wij bereidt zijn tot de bijdrage van € 10.000 drie jaar en hiermee te
fungeren als intermediair.
2.
Proces
Zoals gemeld hebben wij op 14 mei een officiële brief van het kennisplatform Veehouderij en
humane gezondheid ontvangen met het verzoek tot formele bevestiging van de
cofinanciering, zijnde € 10.000 per jaar voor de periode van 2018-2020.
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Wij kunnen niet met zekerheid stellen of er daadwerkelijk contact is gelegd omtrent het
verzoek.
Navraag bij de kennisgroep veehouderij geeft het beeld dat het platform waardevol is. Zij
zien de noodzaak voor het behoudt van het kennisplatform. Zij consulteren het platform,
bezoeken georganiseerde symposia e.d.
De vraag is echter of de omgevingsdiensten de juiste gremia zijn om bij te dragen in de
kosten. Het platform geeft aan dat de gemeenten dienen bij te dragen in de kosten. Omdat
zij hierdoor meerdere betrokken dienen te benaderen hebben ze gezocht naar een andere
oplossing en denken ze die gevonden te hebben bij de omgevingsdiensten die dan zullen
moeten fungeren als doorgeefluik.
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.
Wel zien wij als RUD Limburg Noord een toegevoegde waarde van dit kennisplatform.
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.
Ons advies is dan ook om een bijdrage te leveren aan het Kennisplatform.
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 het platform actief in onze regio kennis
komt delen met onze vakspecialisten.
Vandaar dat wij willen adviseren om de bijdrage van € 10.000 voor 2018 beschikbaar te
stellen vanuit de post opleidingen en na een evaluatie omtrent de meerwaarde van het
platform aan het einde van 2018 pas een besluit te nemen over de jaren 2019 en 2020.
3.
Risico’s
Indien besloten wordt om niet in te stemmen met de financiering dient er rekening gehouden
te worden met de volgende risico’s:

het platform krijgt zijn financiering niet rond en kan niet blijven bestaan, met als gevolg
dat de specialisten, werkzaam bij de RUD Limburg Noord niet meer eenvoudig
beschikken over de laatste relevante informatie op hun vakgebied.
 de medewerkers van onze partners, en daarmee onze RUD medewerkers, krijgen geen
toegang meer tot het platform;
 het platform moet taken gaan afstoten om de begroting sluitend te krijgen en kan
daardoor mindere kwaliteit bieden.

