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BESLUITENLIJST
van de (digitale) vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
6 april 2022
Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door het
algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming.
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
De identiteit van aanwezige leden wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld.
Afmeldingen zijn ontvangen van wethouder Bejas, wethouder Schoenmakers,
burgemeester Van der Rijt en wethouder Vankan.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen vergadering AB 8 december 2021
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft van de volgende brieven kennisgenomen:
-

Brief van accountant E.E.T.M. Kalnenek van Q-Concepts Accountancy d.d. 11 januari 2022,
ingekomen 14 januari 2022, waarbij het rapport van bevindingen van de interim-controle van de
jaarrekening 2021 wordt aangeboden.

-

Brief van het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 9 maart 2022, verzonden
9 maart 2022, met het onderwerp Grensoverschrijdende milieuproblematiek.

4. Vierde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
Het algemeen bestuur heeft de vierde wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
vastgesteld.
5. Derde ronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht
Het algemeen bestuur heeft:
1. kennisgenomen van het concept-plan van aanpak omgevingsdienst m.b.t. de
energiebesparings- en informatieplicht;
2. ingestemd met het indienen van het plan van aanpak met betrekking tot de
energiebesparings- en informatieplicht bij Rijkswaterstaat.
6. Presentatie ‘Actualiteiten energiemaatregelen bij bedrijven’ (door de heren H. Allertz en
E. Wishaupt)
Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie ‘Actualiteiten energiemaatregelen
bij bedrijven’.
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7. Rondvraag
Burgemeester Houben vraagt aandacht voor een spoedige beantwoording van een aantal vragen
over de aan de gemeenteraden en provinciale toegezonden ontwerpbegroting 2023. Deze vragen
zijn. De gemeente Voerendaal heeft deze vragen ambtelijk gewisseld met de RUD Zuid-Limburg,
nu deze gemeente volgens het adoptiemodel van de Parkstadgemeenten de adoptiegemeente is
van deze gemeenschappelijke regeling.
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