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Aanleiding   

Op 5 oktober 2015 is het raadsvoorstel “wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord” in de commissievergadering  

besproken. Tijdens deze bespreking is door de wethouder Sigge van der Veek aan mevrouw 

Frowijn toegezegd aanvullende informatie te verstrekken over de systematiek van artikel 18 

betreft de stemverhouding als resultaat van de overname van de provinciale VTH-plustaken door 

de RUD NHN. Deze memo geeft antwoord op de toezegging.  

 

Inleiding  

De overdracht en ontvangst van de provinciale VTH-plustaken voor de groene wetgeving, de 

zwemwaterwetgeving, de vergunningverlening Bodem en de handhaving Wegen & 

Vaarwegen worden gefaseerd aan de RUD NHN overgedragen in twee tranches, op 1 januari en 

op 1 juli 2016.  Met de provinciale VTH-plustaken wijzigen de verhoudingen van de deelnemers 

wat betreft de inbreng in de RUD NHN. Bij de handhaving van de huidige systematiek in de GR 

RUD NHN heeft de provincie 29 van de 100 stemmen (ten opzichte van 3 stemmen op dit 

moment).  

 

Eerdere besluitvorming 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD NHN heeft in de vergadering van 2 juli jl. besloten 

onderzoek te laten doen naar een alternatieve systematiek (inclusief de huidige systematiek). 

Tevens heeft het AB besloten in de nieuwe GR RUD NHN de passage aangaande de formule 

voor het bepalen van de stemmen in artikel 13, lid 2, 3 en 4 te schrappen, waarmee artikel 18, lid 

1 en 2, in de bestaande versie blijft gehandhaafd. De huidige GR lag immers als gevolg van 

technische wijzigingen voor ter besluitvorming in het AB van 2 juli jl.  

 

Stemverhouding 

Er zijn drie systematieken van stemverhouding onderzocht en met elkaar vergeleken. Tijdens de 

vergadering van het AB van de RUD NHN is op vrijdag 28 augustus 2015 ingestemd met de 

huidige systematiek van de RUD NHN met aanpassing regels van besluitvorming: een combinatie 

van budget en inwonertal voor de stemverdeling en voor een besluit is minimaal twee derde 

meerderheid vereist (tenzij in de GR anders is bepaald), maar om een besluit tegen te gaan zijn 

minimaal 4 partijen vereist. In praktijk betekent deze aanvullende regel dat minimaal een derde 

(33,3%) van de stemmen nodig is maar een hoger percentage mogelijk is als de 33,3% niet door 

minimaal 4 partijen tot stand is gekomen. 

 

Juridische gevolgen 

Als gevolg van de overdracht van de VTH-plustaken hoeft de GR niet te worden gewijzigd. De 

huidige omschrijving is voldoende ruim waardoor de VTH-plustaken hierbinnen vallen. Op basis 

van de huidige systematiek voor de stemverhouding met aanpassing regels van besluitvorming 

behoeft de GR ook geen aanpassing.  
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Dit betekent dat er geen nieuwe procedure van wijziging en vaststelling door de bevoegd 

gezagen (gemeenteraden/provinciale staten) hoeft te worden doorlopen. Wel dienen in de 

loop van 2015 enkele noodzakelijke juridische documenten (verordeningen, mandaatbesluiten 

e.d.) aangepast of opgesteld te worden.  

 

Bijlage(n)  

1. AB-Besluit ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’ 

2. Bestuursvoorstel ‘Overdracht en ontvangst VTH-plustaken’ 

 


