
Aan: Colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren,
Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, 
Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en 
van de Provincie Limburg. 

Van: Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Datum 23-12-2021 Behandeld door N. de Klein

Ons kenmerk B 2021-10 Datum uw brief --

Uw kenmerk --

Onderwerp  Aanbieding kadernota 2023 GR RUD LN ter informatie 

Markt 31

Postbus 900, 6040 AX  Roermond

Telefoon (0475)-359999

E-mail  info@rudlimburgnoord.nl

Internet  www.rudlimburgnoord.nl

Geachte college, 
 

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de kadernota 2023 van de RUD Limburg Noord ter 
informatie aan. Ter uitvoering van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 58B vragen wij u 
om de kadernota 2023 ter informatie aan te bieden aan gemeenteraad dan wel Provinciale Staten.

De kadernota 2023 bevat de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en uitgangspunten voor de 
begroting 2023. De kadernota 2023 is door het Dagelijks Bestuur behandeld op 01 december 2021 
en door het Algemeen Bestuur op 23 december 2021 vastgesteld.

Ontwikkelingen
De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn de Omgevingswet, ketensamenwerking en 
de aanpak op de inhoudelijke thema’s zoals bijvoorbeeld de wet kwaliteitsborging bouwen, energie, 
bodem, en omgevingsveiligheid. Daarnaast is de implementatie, inrichting en uitbouw van het 
gezamenlijke VTH-systeem een belangrijke pijler. Dit systeem draagt als middel in grote mate bij 
aan het uitvoering kunnen geven aan onze missie en visie. Tenslotte zal de aandacht uitgaan naar 
de verdere uitwerking op het gebied van de versterking van de RUD Limburg Noord. 

De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de wet kwaliteitsborging kunnen voor een andere 
invulling van taken binnen het fysieke domein zorgen. 
De ambitie van de RUD Limburg Noord blijft daarbij:

- wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het bereiken van de 
(kern)doelen van de Omgevingswet;

- zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De 
RUD kan daarbij flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar deelnemers;

- groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede zin 
binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en 
handhaving en tot slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm die passend is bij 
de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is daarbij altijd leidend;

- voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier. 
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Financiële risico’s
De ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen met zich meebrengen. 
Een toename in werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld door de overdracht van bodemtaken, kan voor 
individuele partners betekenen dat zij of (1) meer capaciteit vragen van de RUD Limburg Noord of 
(2) herprioriteren in werkzaamheden, waarbij de restrisico’s individueel afgewogen worden of (3) 
dat zij meer budget beschikbaar gaan stellen. Zo kan het ook op andere werkterreinen gaan. Het 
blijft echter een separate afweging van de individuele partner.

Over het algemeen is de verwachting dat de impact voor de RUD Limburg Noord in 2023 vooral 
gericht is op extra inzet op het trainen en opleiden van personeel, het inrichten van systemen en 
het aanpassen van processen. De opleidingen zullen veelal gefinancierd worden binnen reguliere 
budgetten. De extra capaciteitsinzet van medewerkers voor de aangepaste en nieuwe taken zullen 
besproken moeten worden met de partners en keuzes zullen gemaakt moeten worden in de 
uitvoeringsprogramma’s 2023.  

Gevolgen adviezen Commissie van Aartsen
Tot slot nog het volgende. Als gevolg van de adviezen van de commissie Van Aartsen over het 
VTH-stelsel, worden ingrijpende veranderingen bij omgevingsdiensten/VTH-afdelingen verwacht. 
Hoe groot die impact zal zijn, is nu nog niet te bepalen, omdat een nieuwe regering hierover nog 
keuzes moet maken c.q. aan de Tweede Kamer zal voorleggen.  
De staatssecretaris heeft op 13 december jl een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de wijze 
waarop hij om wil gaat met de 10 aanbevelingen van de commissie Van Aartsen over de 
versterking van het VTH-stelsel. In januari wordt er door het ministerie een bestuurlijke 
consultatieronde gehouden waarbij alle Omgevingsdiensten in de gelegenheid worden gesteld om 
te reageren op de Kamerbrief.
Op dit moment is er dus nog geen concreet zicht op de impact van dit proces op de 
omgevingsdiensten. Daarom is er in de kadernota 2023 nog niets over opgenomen. Wij zullen de 
ontwikkelingen echter nauwgezet volgen en u hierover op de hoogte houden. In de AB vergadering 
van 7 juli 2022 zullen we hierop nog nader ingaan.

De begroting 2023, als uitwerking van deze kadernota, wordt door het Dagelijks Bestuur uiterlijk 
15 april 2022 toegezonden aan de raden dan wel Provinciale Staten van de deelnemers met het 
verzoek een eventuele zienswijze daarover kenbaar te maken. 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, 

Namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN

T.J.C.M. (Tim) Snijckers K.G.M.C. (Karel) Joosten
Voorzitter Secretaris
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