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Terneuzen, 12 november 2020

Onderwerp: uitnodiging en agenda vergadering 30 november 2020

Aan de leden van het algemeen bestuur RUD Zeeland,

Namens de voorzitter van RUD Zeeland nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van uw 
algemeen bestuur op maandag 30 november 2020. De vergadering vindt plaats in de grote 
vergaderzaal van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg.

De agenda voor dit overleg ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief samenwerkingsverband
b. DB verslag 7 september 2020
c. Vacature afdelingshoofd Staf / informatiemanager
d. Normenkader 2021

3. Vaststelling agenda

4. Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 21 september 2020

5. Zienswijze VTH beleid 2021

6. Evaluatie PxQ incl. zienswijzen

7. 2e bestuursrapportage RUD Zeeland

8. 1e begrotingswijziging 2021 (wordt nagezonden)

9. Huisvestingsvisie

10. Rondvraag

11. Sluiting



Met vriendelijke groet,

Anton van Leeuwen MPA, 
directeur RUD Zeeland
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onderwerp

Ambitie aanpak ondermijning

Geachte heer Van der Maas,

Ik zend u deze brief in mijn hoedanigheid als voorzitter van het Districtscollege. In Zeeland is het

Districtscollege van burgemeesters, de gebiedsofficier van justitie en de districtschef van politie de 

opdrachtgever van de aanpak ondermijnende criminaliteit. Voor een succesvolle aanpak van ondermijnende

criminaliteit is een integrale aanpak essentieel. De VNG heeft hierover het volgende geschreven: "De aanpak

van ondermijnende criminaliteit is al langer geen exclusieve taak meer van de politie en het Openbaar

Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid

die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Elke ketenpartner (gemeenten,

Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst, etc.) kan een bijdrage leveren aan de aanpak. Dit komt ook

door de kenmerkende venvevenheid van boven- en onderwereld bij ondermijning, waarbij gebruik wordt

gemaakt van legale structuren voor ondermijnende activiteiten

In de vergadering van donderdag 24 september jl. hebben de leden van het Districtscollege het belang van

de aanpak van ondermijning nogmaals benadrukt. Daarbij zijn ook de vele voordelen van een integrale 

samenwerking aan de orde gekomen. Het is efficiënt, samenwerken versterkt en het is belangrijk dat de

overheid eenheid uitstraalt. De RUD maakt al jaren onderdeel uit van deze één-overheids-aanpak. De 

deelname van de medewerkers van de RUD was tot nu toe vooral te danken aan de creativiteit van de 

leiding en het enthousiasme van de medewerkers, want het is bekend dat de capaciteit van de medewerkers

van de RUD onder hoge druk staat.

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr.  (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT).

Wij verzoeken u bij beantwoording het onderwerp en ons kenmerk te vermelden.
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onderwerp

De RUD is een onmisbare schakel in de integrale aanpak. Bovendien leert de ervaring dat tijdens integrale 

controles het nog maar zelden is voorgekomen dat er geen sprake was van milieuovertredingen. De 

controles die zijn uitgevoerd bij garagebedrijven en bedrijventerreinen, vormen daar een goed voorbeeld van.

De inzet van de RUD is over het algemeen genomen zeker niet voor niets geweest.

Het zijn echter wel vaak controles die schijnbaar niet passen in de afspraken zoals deze op voorhand met de

opdrachtgevers zijn gemaakt. Bovendien werd vanuit leidinggevenden van de RUD zorgen geuit over de 

continuïteit van deze controles, gelet op de financieringsstructuur.

Namens het Districtscollege wil ik aangeven dat ik verheugd ben met het besluit van het Algemeen Bestuur

van de RUD dat het belang van de aanpak van ondermijning wordt onderkend. Daarnaast dat er een plan 

van aanpak wordt opgesteld, waarin wordt ingezet op borging en uitbreiding van de huidige controles en 

verdere ambities in de toekomst.

Het Districtscollege ondersteunt dit besluit van harte en wenst met deze brief nogmaals het belang van 

samenwerking bij de aanpak van ondermijning te onderstrepen.

Hoogachtend,

Burgemeester van Middelburg,
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Onderstaand voorstel is op 9 november 2020 door het DB vastgesteld
Besluit ter kennisname naar AB

Voorstel DB: Normenkader 2020

Agendapunt 2d Terneuzen, 2020
IZISnummer: Opsteller: 
Portefeuillehouder MT:

Aan het dagelijks bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing / besluit
Vaststellen van het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole jaarrekening 2020 en ter
kennisgeving aan het algemeen bestuur aan te bieden.

2. Inleiding
De accountant voert jaarlijks een accountantscontrole uit voor RUD Zeeland. Om de controle voor te
bereiden en te ondersteunen wordt in het Controleprotocol op hoofdlijnen een aantal zaken 

geregeld. De accountant geeft bij de jaarrekeningcontrole niet alleen een oordeel over het getrouwe
beeld, maar beoordeelt tevens de financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. RUD Zeeland moet
kunnen laten zien dat ze rechtmatig met haar middelen omgaat. Het Controleprotocol heeft als doel
nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de

goedkeurings- en rapporteringstolerant es en het normenkader voor de controle van de

jaarrekening. Het Controleprotocol omvat de vaststelling van de goedkeuringstoleranties en het

normenkader. Het Controleprotocol RUD Zeeland is in 2014 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Het
normenkader dient jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld.

Door middel van gele markering is de mutatie ten opzichte van normenkader 2018 inzichtelijk
gemaakt.

3. Argumenten of Overwegingen
Voor de accountantscontrole op financiële rechtmatigheid is het noodzakelijk te kunnen beschikken

over een normenkader. Dit normenkader dient jaarlijks opnieuw te worden vastgesteld. Het
normenkader omvat de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en

van RUD Zeeland en is limitatief gericht op:

De naleving van wet- en regelgeving hogere overheden
Voorbeelden van deze zgn. externe wetgeving zijn:

- Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie (EU), zoals de Europese
Aanbestedingsrichtlijnen;

- Wet- en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke uitkeringen 

en subsidies vanuit de EU, het Rijk en andere subsidieverstrekkende instanties;

- Fiscale en sociale wet- en regelgeving die door gemeenschappelijke regelingen moeten worden 

nageleefd;
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- Overige algemene wet- en regelgeving, zoals Algemene wet bestuursrecht (Awb) (i.v.m. 
subsidiebepalingen) en Bezoldigingswetten en -besluiten;

- Provinciewet (Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de Provinciewet op onze 
gemeenschappelijke regeling (GR) van toepassing;

- Wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voorschrijven; bijvoorbeeld Besluit begroting 
en verantwoording (BBV);

- Specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van de eigen taakuitvoering.

De naleving interne regelgeving
De rechtmatigheid richt zich wat betreft de interne regelgeving op besluiten van het algemeen 
bestuur. Besluiten van het dagelijks bestuur vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole met 
uitzondering van financiële beheershandelingen die een nadere uitwerking vormen van externe 
regelgeving of door het algemeen bestuur vastgestelde verordeningen.

Besluiten van het dagelijks bestuur, betrekking hebbende op financiële beheershandelingen, kunnen 
verplicht zijn gesteld door hogere wet- en regelgeving of besluiten van het algemeen bestuur. Indien 
in deze wet- en regelgeving de verplichting tot het opstellen van een besluit door het dagelijks 
bestuur is opgenomen, zal de accountant alleen onderzoeken of dit besluit ook daadwerkelijk is 
vastgesteld door het dagelijks bestuur. Indien er ook eisen aan het besluit van het dagelijks bestuur 
zijn opgenomen zal de accountant controleren of het besluit van het dagelijks bestuur die bepalingen 
bevat.

Voorbeeld van deze zgn. interne regelgeving is:
- de Financiële Verordening RUD Zeeland 2015, zoals gewijzigd bij besluit van 9 juli 2018.

Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van de jaarrekening 2020

Naleving van wet en regelgeving hogere overheden
Bestuurlijke organisatie
• Wet gemeenschappelijke regelingen;
• Provinciewet;
• Algemene wet bestuursrecht.

Financieel beheer
• Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
• Fiscale wetgeving;
• Wet financiering decentrale overheden;
• Besluit accountantscontrole decentrale overheden;
• SISA-protocol;
• Europese aanbestedingsregels;
• Aanbestedingswet 2012.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
• Ambtenarenwet;
• Fiscale wetgeving;
• Sociale verzekeringswetten;
• Arbeidsomstandighedenwet;
• Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

Overige regelingen
• Milieu wetgeving;
• Wet Bibob;



• Wet openbaarheid van bestuur.

Naleving interne regelgeving
• Regelingen en kaders van het algemeen bestuur
• Mandaatbesluiten RUD Zeeland door bevoegde gezagen 2019;
• Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
• Bijdrageverordening 2017;
• Financiële Verordening RUD Zeeland 2015;
• Treasurystatuut 2016;
• Werktijdenregeling 2015;
• Sociaal Statuut 2015 - 2020;
• Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) 2019;
• Klachtenverordening 2014;
• Dienstverleningshandvest 2018;
• Model-Dienstverleningsovereenkomst 2020;
• Informatieverordening 2015;
• Producten- en Dienstencatalogus (PDC)
• Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 2016;
• Jubileumgratificatieregeling RUD Zeeland 2015;
• Bedrijfsplan 2016;
• Rapport P*Q.
• Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2018

4. Uitvoering en communicatie
Het besluit over het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 
aan het algemeen bestuur en accountant kenbaar maken.

5. Risico’s
Financieel
N.v.t.

Organisatorisch
Het niet vaststellen van het normenkader betekent dat er niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen 
m.b.t. rechtmatigheidscontrole.

Juridisch
N.v.t.

Overige consequenties
N.v.t.

Bijlagen
Geen.



Notulen Algemeen Bestuur
Datum 28-09-2020

Tijd 9:00 - 10:30
Locatie AV zaal waterschap Scheldestromen

Voorzitter de heer A.G. van der Maas
Aanwezigen B. van Assche, C. Dekker, G. Depauw, , A. van Leeuwen, A. van

der Maas, S. Mackintosh, M. Mulder,  Mulder, P.P.M. Ploegaert, R. 
Reijnierse, LA Roelse, A. Smit, D. Verburg, , A Witkam en 
(

Toelichting De vergadering vindt plaats in de AV zaal van waterschap Scheldestromen 
in Middelburg.

1 Opening

De heer Van der Maas opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De heer Keiler heeft zich afgemeld. Mevrouw Mulder en de heer
Roelse hebben aangegeven iets later te arriveren.

  is aanwezig bij agendapunt 2.   is aanwezig bij
agendapunt 3.

2 Memo RIEC ondermijning incl. toelichting door  

  van het RIEC geeft een presentatie over ondermijning. De
gebruikte powerpoint presentatie is toegevoegd aan dit verslag.
De heer Ploegaert informeert hoe de OD's in Brabant omgaan met
ondermijning.   antwoordt dat de OD's in Brabant bestuurlijk
commitment hebben gegeven en dat verdere uitwerking van de plannen nu aan
de orde is. Het is mogelijk dat de RUD meelift in deze plannen.
De heer Van der Velde vraagt of in het Zeeuwse verschillende vormen van
samenwerking zijn op gebied van ondermijning. Daarnaast vraagt hij of ook
aandacht gegeven kan worden aan de maatschappelijke weerbaarheid.

  antwoordt dat provincie Zeeland een uitvoeringsplan
ondermijning opstelt. Als deze visie gereed is, moet ook met andere partijen
bekeken worden hoe de krachten gebundeld kunnen worden om maximaal
resultaat te behalen in Zeeland. Wat betreft de maatschappelijke
weerbaarheid, dit is niet per se een taak van het RIEC. Ondernemers die uit
het criminele circuit willen stappen kunnen zich melden bij Meld Misdaad
Anoniem. Hulp is uiteraard afhankelijk van de overtreding c.q. situatie waarin
de ondernemer terecht is gekomen.
Het AB ziet het RIEC als laagdrempelig, dus voor ondernemers die terug willen
is dat toegankelijker. Deze taskforce is (nog) niet bekend bij de burger als
zodanig. Het geven van presentaties in bijvoorbeeld de Statenvergadering of
bij de ZLTO vergroot de naamsbekendheid.
Op verzoek van mevrouw Mulder licht   toe dat de thema's in 
Zeeland zich met name concentreren op buitengebied, (zee)havens en 
bedrijventerreinen. Door samenwerking met de verschillende partners
in Zeeland, waaronder ook de groene BOA's, is in Zeeland al een aantal acties
succesvol uitgevoerd. De rol van de RUD is daarin belangrijk. Het RIEC merkt
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dat diverse medewerkers van de RUD de zogenaamde voelsprieten bezitten
en vervolgens ook weten waar zij dergelijke zaken kunnen melden.
De heer Van der Maas bedankt   voor haar presentatie.
Vervolgens verlaat zij de vergadering.
De heer Witkam stemt in met het schrijven van een plan van aanpak. Dit
onderwerp is voor alle deelnemers belangrijk. Hij vraagt gebruik te maken van
de informatie uit Brabant en de eventuele bijscholing van de inspecteurs op te
nemen in het plan van aanpak. Hij vraagt zich wel af of deze
ondermijningsactiviteiten de PxQ systematiek niet verder onder druk zetten . 
Hoe gaan we er mee om als een inspecteur meer tijd nodig heeft dan PxQ
eigenlijk voorschrijft?
De heer Dekker denkt dat alle gemeenten doordrongen zijn dat dit serieus
genomen moet worden. Ook vanuit de gemeenten zelf moet dit opgepakt
worden. Hij ziet voor de RUD een taak weggelegd om aan te haken bij de
gemeenten. In die zin ziet hij dit graag verwoord in het plan van aanpak incl. de
financiële gevolgen.
De heer Depauw vindt samenwerking tussen deelnemers en RUD heel
belangrijk en stemt in met het schrijven van een plan een aanpak. 
De heer Roelse onderschrijft dit. Het is belangrijk dat er structuur in
aangebracht wordt.
De heer Ploegaert merkt op dat gemeenten jaarlijks een financiële bijdrage
leveren aan het RIEC. Hij wil voorkomen dat gemeenten dubbel gaan betalen
voor dezelfde inspanning. Is het mogelijk dat de RUD de kosten declareert bij
het RIEC?
Mevrouw Mulder geeft aan dat vanuit het districtscollege een brief verzonden
wordt over dit onderwerp. Ze is blij met de inspanning van de RUD, maar
het gebeurt nu nog ad hoc. Voor de medewerkers van de RUD is het een
schepje er bovenop. De inzet op ondermijning vanuit de RUD moet geborgd
worden en daarom pleit ze ervoor dat dit op themaniveau wordt aangepakt. 
Het AB stemt in met het verder uitwerken van het onderwerp ondermijning en
de verankering hiervan binnen RUD Zeeland. Het plan van aanpak incl. de
financiële consequenties wordt op een later moment ter vaststelling
aangeboden aan het AB.

3 Themabijeenkomst: bodem

  geeft een presentatie over het onderwerp. De gebruikte
powerpoint presentatie is toegevoegd aan dit verslag.
Op verzoek van de heer Ploegaert geeft de provincie Zeeland inzicht in de
kosten van bodemsaneringen en of de middelen die het rijk beschikbaar stelt
voldoende zijn om de kosten te dekken.

4 Ingekomen stukken en mededelingen

De heer Van der Maas bedankt het MT van RUD Zeeland voor de organisatie
van de 3 bijeenkomsten over de evaluatie PxQ. Wat hem bij de presentaties
opviel, is dat de Statenleden de focus leggen op kwaliteit en raadsleden meer
op de kwantiteit.
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4.a verslagen deelnemersoverleg 25 en 30 juni 2020

Op verzoek van mevrouw Mulder worden de verslagen van het 
deelnemersoverleg niet meer opgenomen in de vergaderbundel. 
Het AB stemt in met het verzoek van mevrouw Mulder.

4 .b verslag DB 15 juni 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

5 Vaststelling agenda

Op verzoek wordt aan de agenda toegevoegd agendapunt 9a, Asbest.

6 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 6 juli
2020

Het AB stelt het verslag en de besluitenlijst van 6 juli 2020 ongewijzigd vast. 
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Depauw de 
deelnemersbijdrage voor het eind van dit jaar te wijzigen. Hij ontvangt hierover 
een apart bericht.
De heer Ploegaert wil in de volgende vergadering graag geïnformeerd worden 
over de stand van zaken COVID-19 m.b.t. de RUD.
De actielijst wordt besproken en aangepast. Over het actiepunt VTH heeft 
mevrouw Smit een mail gestuurd aan de heer Van der Velde. De heer Van der 
Velde geeft aan dat in de 1e week van oktober daar meer duidelijkheid over 
kan geven.

7 Begroting 2021 incl. zienswijzen

De heer Van der Maas deelt mee dat de begroting 2021 aangepast is aan de 
VZG normering en dat de reservevorming ongewijzigd is. Hij geeft het voorstel 
vervolgens in bespreking.
De heer Hommel zegt dat hij instemt met het voorstel. De gemeenteraad van 
Tholen behandelt binnenkort de 1e begrotingswijziging (over PxQ). Het college 
adviseert de raad van het afrekenen op stuksniveau geen doel op zich te 
maken, maar ook te kijken hoe de RUD risicogericht kan werken.
Dit verbaast de heer Van der Maas, maar hij vindt het een terechte vraag en 
goed onderbouwd. De heer Van Leeuwen voegt hieraan toe dat onderzocht 
wordt hoe op slimme wijze risicogericht gewerkt kan worden.
De heer Roelse stemt tegen het voorstel vanwege de ongewijzigde 
reservevorming. De heer Depauw heeft dezelfde opmerking en vraagt waarom 
deze zienswijze niet is overgenomen. De heer Van Leeuwen antwoordt dat de 
provincie gemotiveerd heeft aangegeven waarom deze keuze niet gemaakt 
kan worden. Daar is naar geluisterd. De zienswijzen waren tegenstrijdig en 
konden daarom niet allemaal worden overgenomen. De heer Van der Maas 
voegt hieraan toe dat alles opnieuw gewogen is. Het risicoprofiel van de RUD 
is heel kwetsbaar. Dit wordt door de commissie Ruimte en Milieu ook 
opgemerkt. De provincie maakt daarentegen geen deel uit van de VZG. Na 
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alles opnieuw gewogen te hebben, heeft het DB dit voorstel gemaakt. 
De heer Depauw is van mening dat deze vorm van fondsvorming de
gemeenteraden de kans ontneemt een zienswijze in te dienen. Daar is de heer
Van der Maas het niet mee eens. Het DB heeft alles opnieuw gewogen en
heeft goede argumenten om de reservevorming niet te wijzigen. Het is helaas, 
ondanks aandringen van RUD Zeeland, nog steeds niet gelukt een overleg te
hebben met het bestuur van de VZG.
De heer Van der Velde stelt voor de begroting 2021 vast te stellen en met
elkaar in gesprek te gaan over de risico's en de reservepositie van RUD
Zeeland.
De heer Witkam merkt op dat hij dit moet uitleggen aan de raad. De heer Van
der Maas geeft aan dat hij daar alle begrip voor heeft, maar dat is de andere rol
van de AB bestuurder. Vervolgens brengt hij het voorstel in stemming. De
begroting 2021 wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld. De
gemeenten Veere en Hulst stemmen tegen.

8 Concept vergaderrooster 2021

Het AB stelt het vergaderrooster 2021 vast en besluit dat de AB vergaderingen
vanaf heden verlengd worden tot 11.00 uur.

9 Aanpassing Productendienstencatalogus RUD Zeeland

De heer Roelse deelt mee dat gemeente Veere niet instemt met het voorstel. 
Het productþÿ�  �SP11 projectenþÿ �� is te algemeen omschreven, het hoeft namelijk
niet milieu gerelateerd te zijn.
De heer Van Leeuwen antwoordt dit product door meerdere deelnemers
inmiddels wordt afgenomen. Daarom is het opgenomen in de PDC. De heer
Depauw vraagt of bij ook een BTW administratie wordt bijgehouden. Deze
vraag wordt teruggelegd in de organisatie en daar wordt later op teruggekomen 
Het AB stemt in met het voorstel uitbreiding PDC 2020.

Asbest
Vervolgens wordt op verzoek van de heer Dekker het punt Asbestcalamiteit
behandeld. Hij merkt op dat voor asbestcalamiteiten nog niets is geregeld. Hij
vraagt daarom met spoed een plan van aanpak op te stellen waarin staat hoe
uitvoering gegeven moet worden aan de asbestcalamiteiten en wat de kosten
daarvan zijn.   erkent dat dit heel belangrijk is. Er is een pilot in
de maak om daar verder vorm aan te geven.
De heer Roelse merkt op dat de koude kant wel goed geregeld is, maar de
warme kant niet.   geeft aan dat de warme kant afgedekt is door
de brandweer. Bij een asbestcalamiteit heeft de dienstdoende AGS functionaris
volledige bevoegdheid om in te grijpen. Dit gebeurt in samenwerking met
gemeenten. Op het moment dat de brand onder controle is , dan kan de RUD
om de hoek komen kijken.
Het AB wil het plan van aanpak asbestcalamiteit graag zo spoedig mogelijk
behandelen.

Pagina 4
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10 Rondvraag

Op verzoek van mevrouw Mulder heeft de vergadering de volgende keer de 
beschikking over een microfoon.

11 Sluiting

De heer Van der Maas bedankt de aanwezigen voor de constructieve wijze van 
vergaderen en sluit vervolgens de vergadering.
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur
Datum 28-09-2020
Tijd 9:00 - 10:30
Locatie AV zaal waterschap Scheldestromen

Voorzitter de heer A.G. van der Maas
Aanwezigen B. van Assche, C. Dekker, G. Depauw, , A. van Leeuwen, A. van 

der Maas, S. Mackintosh, M. Mulder,  P.P.M. Ploegaert, R. 
Reijnierse, LA Roelse, A. Smit, D. Verburg, , A Witkam en  

Toelichting De vergadering vindt plaats in de AV zaal van waterschap Scheldestromen 
in Middelburg.

1 Opening

2 Memo RIEC ondermijning incl. toelichting door  

Het AB stemt in met de verdere uitwerking van het onderwerp ondermijning en
de verankering hiervan binnen RUD Zeeland.

3 Themabijeenkomst: bodem

4 Ingekomen stukken en mededelingen

4 .a verslagen deelneme soverleg 25 en 30 

Verslagen van het deelnemersoverleg maken geen deel meer uit van de
vergaderbundel AB.

4 .b verslag DB 15 

Voor kennisgeving aangenomen.

5 Vaststelling agenda 

Op verzoek wordt aan de agenda toegevoegd agendapunt 9a, Asbest.

6 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 6 juli 
2020

Het AB stelt het verslag en de besluitenlijst van 6 juli 2020 ongewijzigd vast.
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7 Begroting 2021 incl. zienswijzen

De begroting 2021 wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld. De 
gemeenten Veere en Hulst stemmen tegen.

8 Concept vergaderrooster 2021

Het AB stelt het vergaderrooster 2021 vast en besluit dat de AB vergaderingen 
vanaf heden verlengd worden tot 11.00 uur.

9 Aanpassing Productendienstencatalogus RUD Zeeland

Het AB stemt in met het voorstel uitbreiding PDC 2020.

10 Rondvraag

11 Sluiting
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11 november 2020 19:32

Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur 28 september 2020

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

2 Memo RIEC ondermijning incl. toelichting door  

46. Ondermijning   21-12-2020 Openstaand

Toelichting actiepunt
Plan van aanpak maken voor de aanpak en borging van ondermijning, incl. de financiële gevolgen en opleidingskosten.

3 Themabijeenkomst: bodem

47. Kosten bodemsaneringen ) 23-11-2020 Openstaand

Toelichting actiepunt
Op verzoek van de heer Ploegaert geeft de provincie Zeeland inzicht in de kosten van bodemsaneringen en of de middelen die het rijk
beschikbaar stelt voldoende zijn om de kosten te dekken.

6 Verslag incl. actielijst en besluitenlijst van het algemeen bestuur van 6 juli 2020

48. Verslag AB 6 juli 2020 ) 23-11-2020 Openstaand

Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Depauw de deelnemersbijdrage voor het eind van dit jaar te wijzigen. Hij ontvangt
hierover een apart bericht.

Op verzoek van de heer Ploegaert wordt de stand van zaken COVID-19 geagendeerd voor het volgende overleg.

De actielijst wordt besproken en aangepast. Over het actiepunt VTH heeft mevrouw Smit een mail gestuurd aan de heer Van der Velde.
De heer Van der Velde geeft aan dat de 1 week van oktober daar meer duidelijkheid over is.

9 Aanpassing Productendienstencatalogus RUD Zeeland

50. uitbreiding PDC  ( ) 23-11-2020 Openstaand
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11 november 2020 19:32

Toelichting actiepunt
De heer Depauw vraagt of ook een BTW administratie wordt bijgehouden. Deze vraag wordt teruggelegd in de organisatie en daar wordt
later op teruggekomen.

51. Asbestcalamiteit   23-11-2020 Openstaand

Toelichting actiepunt
Het bestuur wil zo spoedig mogelijk een plan van aanpak incl. kosten voor asbestcalamiteiten.

10 Rondvraag

49. microfoon •  ) 14-10-2020 I Verlopen

Toelichting actiepunt
Op verzoek van mevrouw Mulder heeft de vergadering de volgende keer de beschikking over een microfoon.
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RUD Zeeland
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Presentatie voor Algemeen Bestuur

Taakveld bodem

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Staf

- Audits bij OD’s (ISO 9001)

• Andere OD’s >> << RUD

- Onderhoud bodeminformatie 
systeem (NAZCA)

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



T&H

Besluit Bodemkwaliteit

- Beoordelen meldingen en controle 
opslaan en toepassen grond en 
bouwstoffen

Wet bodembescherming

- Controle uitvoering sanering
- Controle monitoring & nazorg

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Controle bodemsanering
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Vergunningverlening

BODEMSANERING

VERBODENTOEGANG 
AKUINGINSTIIR

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Aanleg bodemenergie systeem
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Project warme overdracht

- Aanleiding: taken gaan over van 
provincie naar gemeenten

- Opgave: overdracht dossiers in 
digitale vorm

- Projectgroep actief

- Stand van zaken

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Informatieverzoek
Voormalig Scheldeterrein te Vlissingen

Voormalig Scheldeterrein te Vlissingen

registratie restverontreiniging

Onderzoeken bij locatie

Ean (onriT:(I
VO Jan Weugkade te Vlissingen 23200093 18-06-2020 Sagro Milieu Advies Zeeland BV

VO Koningsweg Vlissingen VBB-50190723 09-04-2020 Wematech Bodem Adviseurs BV

VO Scheldewijk fase 3 Vlissingen 0456089 100 23-01-2020 Antea Group BV

AO PFAS Kadetracé op Scheldekwartier te 
Vlissingen

0456753 100 01-10-2019 Antea Group

AO Scheldewik fase 1 te Vlissingen 0436189 100 16-05-2019 Antea Group BV

VO + ASB De Willem Ruysstraat te Vlissingen 0437964 100 25-04-2019 Antea Group BV

SE Opruimen Scheldewijk te Vlissingen HH501 80160 RO01-0 03-04-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

SE Smeder ibaan/Hellingbaan te Vlissingen DB50180515R001-0 01-03-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

VO ♦ ASB Peperdijk oog te Vlissingen EJ50190152 RO01-0 26-02-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

SP Brugtr ace en parkeerterrein Scheldek wartier 
te Vlissingen

2018-068 12-02-2019 Gemeente Vlissingen

VO ♦ ASB Rioolsteisel Brugtrace te Vlissingen 0437848 100 07-02-2019 Antea Group BV

SE Van Dishoeckstraat oog te Vlissingen HH501 80160 RO02-1 06-02-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

SE Singel / Van Dishoeckstraat te Vlissingen HH501 80160 RO02-0 15-01-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

SE De Wilem Ruysstraat (locatie 14) HH50180488 R001-0 02-01-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

SE mobiele spot Paul Kruger straat (locatie 1) HH501 80488 R001-0 02-01-2019 Wematech Bodem Adviseurs BV

VO Scheldewijk te Vlissingen 0436189 00 18-12-2018 Antea Group BV

VO ♦ ASB Paul Krugerstraat ong te Vlissingen 0436189 00 18-12-2018 Antea Group BV

NO Brug- en Kadetrac scheldekwartier te
Vlissingen

043107600 06-11-2018 Antea Group BV

VO ♦ ASB Scheldekraan te Vlissingen 0435110 00 16-10-2018 Antea Group BV

AO Kop van Dok Scheldekwartier te Vlissingen 0431077 00 24-06-2018 Antea Group BV

SP Kop van Dok Scheldekwartier te Vlissingen n.v.t 24-08-2018 Gemeente Vlissingen

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Welke bodemtaken onder Ow?

- T&H: taken blijven onveranderd

- VV: ondanks verschuiving BG 
meeste taken basistaken: dus RUD 
voert uit (bv bodem-energie)

- Meer algemene regels >> minder 
beschikkingen >> verschuiving (T&H)

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Hoe wil de RUD (bodem) zich
ontwikkelen onder de Ow? (1)

- Geld voor uitvoering taken 
verschuift van provincie naar 
gemeenten (is het voldoende?)

- Beleidsveld bodem betrekken bij 
opstellen omgevingsvisie en 
vooroverleg met initiatiefnemer

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Hoe wil de RUD (bodem) zich
ontwikkelen onder de Ow? (2)

- Samenwerking tussen RUD en 
gemeenten op gebied van 
informatievoorziening (DSO)

- Rol voor RUD bij verbreding 
ondergrond (ontwikkeling als 
expertise centrum)

DE OMGEVINGSDIENST
VOOR EEN SCHOON EN
VEILIG ZEELAND



Taskforce
Brabant Zeeland

TM7Annotator
Suggestion
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Een industrie waarbij de 
onderwereld niet zonder de

bovenwereld kan
•Gemeente • Groothan 

del
Financieel • 
kantoor

Klusbedrijven

f Elektriciens

"Taxateurs

TMakelaars

Bouwmarkt Leasebedrijf Boekhouders fBanken

Transporteur GemeenteGrowhops
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Zeeuwse voorbeelden

g

Illegale sigarettenfabriek 
opgerold in Kapelle, 
anderhalf miljoen

Negen aanhoudingen bij onderzoek naar 
cocaïnehandel in haven van Vlissingen - 
geld, wapens en informatie in beslag
genomen

Gemeente vindt 
230 
arbeidsmigranten 
op vakantiepark en 
dreigt met 
dwangsom
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sigaretten in beslag 
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Schuurtje in buitengebied Rilland 
blijkt drugslab: tientallen jerrycans 
met chemicaliën ontdekt

Gestolen auto's ontdekt bij 
controle op bedrijventerrein 
Goes
Twee gestolen voertuigen, 
verschillende gestolen 
goederen, overtredingen van 
de bouw- en 
milieuwetgeving, 
brandveiligheid en illegale 
bewoning en 
uitkeringsfraude. Dat is het 
resultaat van een grote 
controle door politie, 
gemeente en belastingdienst 
vandaag bij drie bedrijven op 
bedrijventerrein Poel II in 
Goes.



TaskForce-RIEC

Taskforce BZ RIEC
centra

1 Smart Overheid Team Integrale
Intelligence

Bestuurlijke 
weerbaarheid

Maatschappelijke 
weerbaarheid Team Integrale 

Expertise

Gefinancierd door O.a.
J&v, gemeenten in Brabant en
Zeeland, _
de B5 gemeenten, Provincie N B, 
Provincie Zeeland.



Maatschappelijke weerbaarheid ) prioriteiten in Zeeland: 
- Zeehavens
- Bedrijventerreinen en daar binnen bepaalde branches 
- Buitengebied.

‘zelfreinigend vermogen branche, barrières opwerpen, controles uitvoeren, etc.

Taskforce
Brabant Zeeland



Belangrijke spelers binnen de Zeeuws-Brabantse aanpak van ondermijning zijn:

Taskforce-RIEC Brabant Zeeland
Gemeenten 
Provincie 
Politie
Justitie 
Belastingdienst 
FIOD
RUD
Inspectie SZW
NVWA 
Douane
KMAR

Taskforce
Brabant Zeeland

Nieuwe spelers: 
Waterschap 
Rijkswaterstaat 
Natuurmonumenten 
Stichting Zeeuws Landschap 
Staatsbosbeheer

Er worden inmiddels ook 
coalities gesloten met private 
partijen in het kader van 
maatschappelijke 
weerbaarheid.



Middelburg - Donderdag heeft 
voor de zesde keer een 
integrale controle 
plaatsgevonden op het 
bedrijventerrein Arnestein. 
Gemeente Middelburg, 
Politie, Belastingdienst, RUD 
Zeeland, Orionis, het 
Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit en het 
Verzekeringsbureau 
Voertuigcriminaliteit voerden 
deze controle gezamenlijk uit.

WESTKAPELLE - Politie, Orionis 
Walcheren en de milieudienst RUD 
hebben vrijdag op het bedrijventerrein 
Oude Zandweg in Westkapelle 
controles gedaan op illegale zaken.

Tijdens de controle zijn uiteindelijk zes 
bedrijven bezocht. Medewerkers van de 
gemeente Kapelle werkten bij de controle 
samen met collega's van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland, het 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, de 
Belastingdienst en de politie. Bij de controle 
zijn diverse overtredingen geconstateerd en 
zaken die nader onderzoek vragen. Zo zijn er 
twee personen aangehouden in verband met 
het overtreden van de wet wapens en munitie. 
Ook zijn bij een aantal bedrijven milieu 
gerelateerde overtredingen vastgesteld. 
Tevens zijn er aanwijzingen aangetroffen van 
bewoning van bedrijven die in strijd zijn met de 
regels van het bestemmingsplan.

3 controledagen: 47
milieuovertredingen.

Taskforce
Brabant Zeeland

De actie, met gemeente Veere en Taskforce Brabant Zeeland, 
was gericht tegen ondermijnende criminaliteit. Ook wilden de 
overheidsinstanties beter zicht krijgen op de bedrijven en 
activiteiten aan de Oude Zandweg. Er zijn verschillende 
voertuigen gecontroleerd, waarvan één in een 'verdachte 
situatie', aldus de gemeente. Er zijn meerdere 
milieuovertredingen gevonden.



Ervaringen elders?

3 omgevingsdiensten in Brabant gezamenlijk plan met 3 pijlers:
1. Participatie in integrale controles.
2. Signalering > oog en oor functie, awareness.
3. Informatiedeling.

Bestuurlijk geborgd.

Thans in verschillende stadia van uitwerking. Aansluiting is mogelijk.

Taskforce
Brabant Zeeland



Vragen aan het AB van de RUD Zeeland:

Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling?
Bestaat de intentie tot duurzame voortzetting?
Welke stappen moeten er worden gezet om tot een duurzame 
voortzetting te komen?

RIEC

Taskforce
Brabant Zeeland


