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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
30 maart 2016
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, mededelingen en vaststellen agenda
Afmeldingen zijn ontvangen van burgemeester De Boer, wethouder Bok, wethouder Evers,
wethouder Hendrix, burgemeester Van den Tillaar en burgemeester Vlecken. Zonder afmelding is
wethouder Houben afwezig.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Presentatie Omgevingswet en RUD’s door de VNG/KING
Aan het Algemeen Bestuur wordt een presentatie gegeven over de Omgevingswet en RUD’s door
de heer Horselenberg.
3. Vaststellen Notulen Vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2015
De notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2015 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
4. Lijst ingekomen stukken
Het Algemeen Bestuur heeft de brief van burgemeester en wethouders van Brunssum d.d.
17 december 2015, ingekomen 18 december 2015, waarin zij meedelen dat zij het voorstel tot
tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg, gewijzigd vaststellen,
betrokken bij agendapunt 5.
5. Besluitvorming Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft de besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten respectievelijk het college van gedeputeerde staten van Limburg
over de Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg besproken.
Het Algemeen Bestuur herkent de discussies in de raden van Brunssum, Schinnen en Vaals,
zoals ter vergadering naar voren gebracht, over positie en rollen van een raad ten opzichte van
een gemeenschappelijke regeling. Namens de gemeente Brunssum is aangegeven dat de
aandacht voor meningen van het hoogste bestuursorgaan in een gemeente – ook in de aanloop
naar deze vergadering - als goed is ervaren en dat het college, gelet op de besluitvorming van de
meerderheid van de overige deelnemers eveneens akkoord gaat met de Tweede wijziging
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. De colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Schinnen en Vaals zullen zich, gelet de discussie in deze vergadering,
beraden.
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6. Voortgangsrapportage projectplan Uitvoering prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord
in Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage projectplan Uitvoering
prestatieafspraken Nationaal Energieakkoord in Limburg. De verwachting is dat door uitvoering
van het project, er een besparing mogelijk is in heel Limburg van 0,6 PJ.
7. Stand van zaken RUD Zuid-Limburg
Aan het Algemeen Bestuur zijn de laatste ontwikkelingen rondom de RUD Zuid-Limburg
meegedeeld en rondom het BGO.
8. Rondvraag
Naar aanleiding van de daartoe gestelde vraag van burgemeester Winants wordt door de
directeur en een medewerker van de RUD Zuid-Limburg gesproken over de sfeer, ontwikkelingen
en werkdruk binnen de organisatie.
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