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Middelburg, 28 september 2021

Geachte voorzitter,
De RUD Zeeland stuurt bij brief van 15 september de 4e begrotingswijziging 2021 en de 1e
begrotingswijziging 2022 voor zienswijze naar u toe.
De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het onderdeel externe veiligheid.
Deze begrotingswijzigingen zijn nodig omdat de wijze van financiering van dit werkterrein is gewijzigd.
In het verleden werden deze kosten voor de gemeenten en de provincie betaald via een rijkssubsidie
die de provincie daarvoor ontving.
Thans ontvangen de gemeenten en de provincie ieder afzonderlijk een rijksbijdrage via het
Gemeentefonds respectievelijk het Provinciefonds.
De RUD Zeeland geeft aan dat de 4e begrotingswijziging 2021 niet van toepassing is op de provincie
omdat zij de daarin genoemde bijdrage in de kosten van € 30.800 reeds in het met de RUD Zeeland
gesloten jaarplan 2021, waarvoor financiële dekking beschikbaar is, heeft opgenomen.
De 1e begrotingswijziging 2022 houdt voor de provincie in dat vanaf dat jaar structureel een bedrag
van € 31.100 voor dit werkterrein benodigd is.
Via het Provinciefonds is de toezegging door het rijk gedaan dat voor de jaren 2022 tot en met 2024 dit
bedrag voor het werkterrein externe veiligheid beschikbaar zal worden gesteld. Dit is ook
meegenomen in de provinciale meerjarenbegroting.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het rijk ook na 2024 een financiële bijdrage beschikbaar zal stellen
voor het werkveld externe veiligheid.
Gelet op het bovenstaande is er voor ons geen aanleiding om u te adviseren een zienswijze in te
dienen ten aanzien van de door de RUD Zeeland ingediende begrotingswijzigingen.
Als u toch zou besluiten om een zienswijze bij de RUD Zeeland in te dienen dan moeten Provinciale
Staten deze zienswijze uiterlijk 10 november indienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van
de RUD Zeeland.

Echter Provinciale Staten vergaderen pas 11 november. Daarom wordt voorgesteld om vanuit de
Commissie Ruimte in haar vergadering van 15 oktober de eventuele zienswijze in te laten dienen bij de
RUD Zeeland, dit onder het voorbehoud dat Provinciale Staten met die in te dienen zienswijze
uiteindelijk akkoord gaan.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. Brief RUD inzake 4e wijziging begroting 2021 en 1e wijziging 2022 externe veiligheid
2. Voorstel AB externe veiligheid
3. Bijlage 1 Voorstel RUD en VRZ Financiering Externe Veiligheid
4. Begeleidingscommissie- financiering externe veiligheid-adviesbrief
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Behoort bij brief met zaaknummer: 23894

2

