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1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter, mevrouw Brugman opent om 9:38 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 9 aanwezige leden is behaald.
De voorzitter merkt op dat de vergadering openbaar is, maar constateert dat er vandaag geen
publiek is.
Zij heet de kersverse Gedeputeerde de heer Ruers van harte welkom.
De voorzitter geeft aan dat vandaag de begroting, het regionale uitvoeringsprogramma en de
producten- en dienstencatalogus , een presentatie over mestketen en een verzoek tot bijdrage aan
het platform intensieve veehouderij en humane gezondheid op de agenda staan.
Er is een kleine wijziging op de oorspronkelijke agenda. Afgelopen week heeft Peel en Maas alsnog
een zienswijze ingediend. Ondanks dat de wettelijke termijn van 8 weken reeds verstreken is, willen
wij toch de bereidheid tonen om de zienswijze alsnog te behandelen.
Vandaar dat wordt voorgesteld om de agenda aan te passen op punt 4 om ook de zienswijze van
Peel en Maas te behandelen.
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De voorzitter vraagt of iedereen hiermee kan instemmen.
Zij constateert dat er geen opmerkingen zijn en stelt de agenda vast.

2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 juni 2018
De voorzitter geeft aan dat een drietal bijlagen is toegevoegd.
Er zijn geen bijzonderheden naar aanleiding van het verslag.
Met betrekking tot de actielijst kan gemeld worden dat de actie voorstel aanpak energie uitwerken in
verband met druk op de capaciteit niet haalbaar is gebleken dit voor deze vergadering gereed te
hebben. Voorgesteld wordt om deze actie door te laten schuiven tot na de zomer.
Er zijn geen opmerkingen over de voorliggende stukken vanuit de vergadering. De voorzitter
concludeert daarmee dat de actie- en besluitenlijst van het Algemeen Bestuur en het verslag van het
Algemeen Bestuur van 14 juni 2018 zijn vastgesteld.

3. Brief Ministerie begroting 2018
De voorzitter geeft aan dat de RUD Limburg Noord een brief van de Minister heeft ontvangen waarin
aankondigt wordt dat volstaan kan worden met een repressieve toezichtsvorm voor RUD Limburg
Noord.
Wel wordt aangegeven dat het verstandig beleid geacht wordt om op grond van gekwalificeerde
risico’s vast te stellen hoe groot de weerstandscapaciteit moet zijn. En dat men benieuwd is naar de
uitkomst van de evaluatie waarin een mogelijke vorming van een algemene reserve onder andere
wordt opgenomen.
Deze evaluatie wordt momenteel procesmatig opgestart.
De intentie is om hier zowel een onderdeel organisatorisch als bestuurlijk in op te nemen.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering kennis heeft genomen van de ingekomen brief van het
Ministerie betreffende het besluit tot repressief toezicht voor het jaar 2018 en dat er geen
opmerkingen over zijn.

4. Begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022 inclusief zienswijzen
De voorzitter meldt dat de vaststelling van de begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022
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 4 juni een zienswijze in te dienen.
Er is niet van alle deelnemers een reactie ontvangen.
Er zijn twee zienswijzen ingediend door Venlo en Peel en Maas.
Peel en Maas heeft wettelijk gezien haar zienswijze te laat ingediend maar wij hebben besloten deze
zienswijze toch te willen behandelen.
De voorzitter vraagt of iedereen nog kennis heeft kunnen nemen van de zienswijze.
Iedereen heeft hier kennis van genomen.
De voorzitter geeft aan dat Venlo bezwaar maakt tegen de ambitie om een Wabo-breed takenpakket
in te brengen als niet tijdig de consequenties hiervan duidelijk zijn en meegenomen zijn.
Ten tijde van de opstelling van het beslisdocument rondom de vorming van de GR is hier nog
aandacht voor geweest en is deze ambitie nogmaals vastgesteld, eind 2017. Daarbij is tevens
aangegeven dat de ambitie van de RUD Limburg Noord wordt meegenomen in de eerste jaarlijkse
evaluatie van de RUD Limburg Noord.
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Om op dit moment iets te veranderen aan de ambitie wordt vooruitgelopen op de evaluatie die
momenteel wordt opgestart. Het lijkt zinvol om dit onderdeel in de evaluatie voldoende aandacht te
geven.
Indien deze zienswijze overgenomen zou worden door u als vergadering dan is het de vraag wat er
aangepast dient te worden. Het betreft dan waarschijnlijk alleen tekstueel de ambitie uit het
document halen.
De voorzitter geeft aan dat Peel en Maas drie punten in haar zienswijze heeft opgenomen.
Met betrekking tot de zienswijze over het ICT traject kan het volgende gesteld worden:
Het ICT traject is inderdaad een grootschalig project. Dit traject is in 2014 reeds opgestart door de
verschillende gemeenten in onze regio en de RUD Limburg Noord. De vorming van de
Gemeenschappelijke Regeling heeft hierin geen rol gespeeld.
De scenario’s betreffende het koppelen van alle systemen en het aanschaffen van één systeem zijn
beide onderzocht. Besturen en alle betrokkenen zijn tot de conclusie gekomen dat de voorkeur ligt
bij de aanschaf van één VTH systeem.
Inmiddels hebben 14 van onze 15 gemeentelijke partners en de Provincie het convenant
ondertekend en delen mee in dit project. Daarnaast participeren ook nog een vijftal gemeenten van
Zuid-Limburg, en zullen de veiligheidsregio’s als adviseur gebruik maken van de applicatie.
De aanbestedingsprocedure is opgestart en gunning is voorzien in het najaar van 2018. Het
aansluiten van de deelnemers zal, in overleg, plaatsvinden in 2019 en 2020.
Met betrekking tot de zienswijze over het tweede punt de ambitie wabo breed in 2020 kan
aangesloten worden bij de mededelingen rondom de zienswijze van Venlo over ditzelfde onderwerp.
Als aanvulling kan gemeld worden dat alle partners van de RUD Limburg Noord hebben ingestemd
met het beslisdocument van de GR RUD Limburg Noord, waarin deze ambitie, de taken van het
coördinatiecentrum en de financiering daarvan zijn opgenomen.
Met betrekking tot het laatste punt van de zienswijze van Peel en Maas stelt de voorzitter dat de
gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord een collegeregeling is. Daarmee loopt primair de
verantwoording via het eigen college. Het is de eigen verantwoordelijkheid om de Raad erbij te
betrekken.
De voorzitter geeft aan dat het voorstel voor ligt om de voorgestelde reacties op de zienswijzen vast
te stellen.
De heer Evers geeft aan dat de ambitie om wabo breed te gaan in het verleden binnen de RUD
Limburg Noord regelmatig besproken is.
De uitkomst van de evaluatie dient echter niet te betekenen dat de ontwikkelingen geblokkeerd
worden en anderzijds ook niet dat alle partners verplicht worden daaraan mee te werken.
De heer Evers vraagt of dit zo geformuleerd kan worden in de reactiebrief.
De heer Meuwissen geeft aan dat hij het goed vindt indien er een onderzoek komt, indien dit niet te
veel kost. De heer Meuwissen geeft aan het belangrijk te vinden dat de financiële consequenties in
beeld zijn voordat er definitieve beslissingen genomen worden.
De voorzitter geeft aan dat een besluit niet opgelegd zal worden. Het is goed om de nuancering in de
reactie op de zienswijzen aan te brengen.
De voorzitter brengt het voorstel in de vergadering in. De vergadering besluit:
 De begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen.
 In te stemmen met de reactie op de zienswijzen van Venlo en Peel en Maas waarbij nog wel
een nuancering wordt aangebracht.

5. Mestketen
De voorzitter meldt dat op 15 maart het onderwerp mestketen in de vergadering besproken is en de
heer Evers gemachtigd is als bestuurlijk trekker van het traject mestketen.
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Een ambtelijke werkgroep is dit onderwerp verder gaan uitwerken in nauwe samenwerking met de
werkgroep criminaliteit en de ketenpartners zoals de NVWA.
De heer Evers zal van de gelegenheid gebruik maken om de vergadering met behulp van een
presentatie op de hoogte te stellen van de voortgang.
De heer Evers geeft aan het kort te houden, waarna hij het woord aan de heer Vloet zal geven die de
totale presentatie zal verzorgen.
Hij geeft aan dat ketensamenwerking in deze de basis is, het is de core business en het
bestaansrecht van de RUD Limburg Noord.
Hoe er omgegaan wordt met mestverwerking is een voorbeeld van de ketensamenwerking.
In de toekomst zullen er nog meerdere onderwerpen volgen.
Daarmee geeft de heer Evers het woord aan de heer Vloet.
De heer Vloet geeft de presentatie aan het Algemeen Bestuur.
Voor de volledige presentatie verwijzen wij naar de bijlage 2.1.
De voorzitter constateert dat mevrouw Heesakkers uit Beesel ook voor het eerst deelneemt aan de
vergadering van het Algemeen Bestuur en vraagt haar zich kort voor te stellen.
Mevrouw Heesakkers geeft aan dat zij reeds 1,5 jaar wethouder is en heeft onder andere VTH in
haar portefeuille.
Mevrouw Heesakkers vraagt of er een toetsingskader in de wet milieubeheer opgenomen kan worden
of er wel of geen dierenrechten zijn verleend.
De heer Vloet geeft aan dat dat dan nog geen basis is voor het niet verlenen van een vergunning. Hij
geeft aan dat het wel belangrijk is om samen te werken en andere betrokken partijen op de hoogte
te stellen.
Hij geeft aan dat landelijk de mestwetgeving vernieuwd gaat worden en dat dit hier wellicht in
meegenomen wordt.
De heer Wanten meldt dat in het kader van de omgevingswet dit wellicht wordt opgenomen.
De heer Ruers geeft aan dat hij sinds 3 weken gedeputeerde is en klimaat, handhaving en
duurzaamheid in zijn portefeuille heeft.
Hij dankt de heer Vloet voor de presentatie.
Hij ziet de informatie graag tegemoet zodat hij zich goed kan voorbereiden.
Hij vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van het strafrechtelijk proces. Zijn er al
vorderingen en concrete voorbeelden te melden?
De heer Vloet geeft aan dat de heer Evers een uitnodiging heeft gekregen voor een bestuurlijk
overleg bij de Minister van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) over de fraude aanpak en de
bestuurlijke inbedding van ketensamenwerking op 18 juli 2018.
Daar kan bekeken worden of er al resultaten zichtbaar zijn.
Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend.
De heer Meuwissen vraagt of er iets gemeld kan worden omtrent de omvang in cijfers, hoe groot het
probleem is.
De heer Vloet geeft aan dat deze gegevens niet bekend zijn. De toezichthouders van de NVWA geven
wel aan grootschalige fraude te zien.
De heer Meuwissen vraagt in hoeverre alle gemeenten bij dit proces betrokken zijn. Is Echt-Susteren
hierbij betrokken?
De heer Vloet geeft dat er vanuit de RUD gewerkt wordt.
In Nederweert is gestart met de eerste controles.
Leudal heeft aangegeven ook te willen aanhaken. Venray wil volgend jaar aanhaken.
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Niet binnen alle vijftien gemeenten wordt tegelijk gestart. Bij de ene gemeente speelt dit onderwerp
ook meer dan bij de andere gemeente.
Samenwerking en afstemming in deze is het belangrijkste.
De heer Kuipers geeft aan dat Horst aan de Maas wat toezicht betreft samenwerkt met Venray.
Hij wil graag bespreken hoe Horst aan de Maas in dit proces kan aanhaken.
De heer Evers geeft aan dat er bestuurlijk bekeken zal worden bij welke gemeenten dit onderwerp
het meeste speelt en wie kan aanhaken.
De heer Kuipers en de heer Wanten geven aan dat dit onderwerp ook bij hun gemeente speelt en zij
graag betrokken worden.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp mestketen voldoende besproken is en dat de
vergadering kennis heeft genomen van de presentatie mestketen.

6. Regionaal uitvoeringsprogramma en Producten- en Dienstencatalogus 2018
De voorzitter ligt toe dat in het beslisdocument van de Gemeenschappelijk Regeling RUD Limburg
Noord is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur het regionaal uitvoeringsprogramma en de
producten- en diensten catalogus (PDC) van de RUD Limburg Noord jaarlijks vaststellen.
Op dit moment hebben drie partners nog geen vastgesteld uitvoeringsprogramma. Om toch een
redelijk beeld te krijgen van het totale Regionale Uitvoeringsprogramma RUD Limburg Noord 2018
zijn de concept programma’s van deze partners toegevoegd.
Gezien het een samenvoeging van de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s betreft wordt gevraagd
om het mandaat aan de directeur te geven om de ontbrekende uitvoeringsprogramma’s na
vaststelling toe te voegen aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2018.
Tevens wordt voorgesteld om de aangepaste producten- en dienstencatalogus vast te stellen.
Tegelijk met de actualisatie en evaluatie van de probleemanalyse is de producten en
dienstencatalogus (PDC) aangepast. Hierin zijn aanpassingen in kentallen en omschrijvingen van
producten die benoemd zijn in de probleemanalyse, doorgevoerd.
De voorzitter vraagt of hier nog opmerkingen over zijn. Er zijn geen opmerkingen.
De voorzitter concludeert dat de vergadering besluit om:
 Het regionaal uitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen.
 Het mandaat te geven aan de directeur van de RUD Limburg Noord om de nog niet
ingediende uitvoeringsprogramma’s na indiening vast te stellen en toe te voegen aan het
regionaal uitvoeringsprogramma 2018.
 De producten- en dienstencatalogus voor 2018 vast te stellen.

7. Verzoek tot bijdrage intensieve veehouderij
De voorzitter geeft aan dat op 14 mei 2018 de RUD Limburg Noord een brief van het Kennisplatform
Veehouderij en humane gezondheid heeft ontvangen met het verzoek tot formele bevestiging van
een cofinanciering, zijnde € 10.000 per jaar voor de periode van 2018-2020.
Het Dagelijks bestuur heeft uitgebreid stil gestaan bij dit verzoek.
De RUD Limburg vindt het niet juist om op te treden als intermediair voor de gemeenten.
Het platform wordt echter door de medewerkers van de RUD Limburg Noord wel als zeer waardevol
ervaren. De RUD Limburg Noord ziet toegevoegde waarde van het kennisplatform. In relatie tot het
bijhouden van kennis, kennisontwikkeling en uitwisseling van kennis door en voor onze
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vakspecialisten, zodat zij in staat zijn hun taken binnen de RUD Limburg Noord op een goede manier
uit te voeren.
In die zin is een bijdrage aan het platform reëel.
Ook als er gekeken wordt naar de intensieve veeteelt, de dieraantallen, in onze regio is het bedrag
van € 10.000 als zeer reëel te noemen.
Er wordt echter wel waarde gehecht dat er ook echt een meerwaarde ontstaat en dat het platform
actief in onze regio kennis komt delen met onze vakspecialisten.
De voorzitter geeft aan dat uitgebreid over het verzoek gesproken is in het Dagelijks Bestuur.
Vooral ook over hoe het proces is gelopen.
Er is gezamenlijk gezocht naar de gulde middenweg, waarbij belang gehecht wordt aan de evaluatie
naar de meerwaarde.
Gezien de discussie die het onderwerp in het Dagelijks Bestuur opleverde wordt het voorstel aan u
voorgelegd.
De heer Evers geeft aan de noodzaak van het platform niet te kunnen beoordelen. Hij geeft aan dat
als er goed naar gekeken is hij bereid is de voorgestelde oplossing te volgen.
De heer Peeters geeft aan dat Venlo gericht is op kostenreductie en het niet indexeren van
budgetten, zoals ook in de zienswijze aangegeven. Hij vraagt of er een relatie is tussen de
indexering van de budgetten met deze uitgave op de post opleidingen.
De voorzitter geeft aan dat de indexatie hier niets mee te maken heeft. De uitgave kan gedekt
worden uit de reguliere post opleidingen.
Het gaat met name over de manier waarop de vraag bij de RUD Limburg Noord is binnen gekomen
en dat voorkomen dient te worden dat dit tot precedentwerking kan leiden.
De heer Kuipers geeft aan dat het met name gaat over de wijze waarop de financiering gestalte
krijgt. Het is voor het platform organisatorisch lastig om “met de collecte bus” bij alle gemeenten
een relatief klein bedrag op te halen.
Op de vraag van de heer Evers geeft hij aan dat het platform zeker waardevol is.
De heer Evers vraagt tot waar het Dagelijks Bestuur toe bevoegd is.
Indien het in het beleid en binnen de budgetten pas, waarom wordt het dan nog voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur.
De voorzitter geeft aan dat omdat het onderwerp discussie op leverde binnen het Dagelijks Bestuur
zij het graag met het Algemeen Bestuur wilden bespreken.
De voorzitter concludeert dat de vergadering besluit 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.

8. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 20
september 2018.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit daarmee om 10.27 uur de
vergadering en deelt mede dat de volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 september te
Roerdalen.
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Zij dankt iedereen voor de inbreng.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord op 20
september 2018.
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