
MEMO 

 
Aan : de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe 
Van : Henk v.d. Boer 
Datum : 21 juni 2013 
Onderwerp : toezeggingen aan de Statencommissie B&F t.b.v. de PS-vergadering op 26/6/13 

 
 
Geachte voorzitter en leden van Provinciale staten, 
 
In de statencommissie B&F van woensdag 19 juni is door mij een aantal toezeggingen gedaan bij 
behandeling van het statenstuk Gemeenschappelijke Regeling RUD. 
 

1. Het gaat daarbij om mijn toezegging om aan u een totaal overzicht van de 
voorziene kosten te verstrekken; welke kosten vallen onder de RUD en wat blijft nog voor 
rekening van de provincie. NB: Een deel van taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) blijft achter bij de provincie 
(water, natuur en ontgrondingen). 

2. Daarnaast heb ik de toezegging gedaan om een 'stroomdiagram' over het 
besluitvormingsproces aan de commissie B&F te verstrekken. 

3. De derde en laatste toezegging betreft het verkrijgen van inzicht in de verschillende 
mandaten. 

 
Toezegging 1: financiën RUD 
De oprichting van de RUD brengt kosten met zich mee. Ik licht de volgende onderdelen toe: 

a. de kosten die moeten worden gemaakt in de aanloop naar de RUD; 
b. de kosten van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

(VTH-taken) die achterblijven bij de provincie; 
c. de kosten die resteren nadat de RUD is opgericht: de zogenaamde frictiekosten. 

 
 
Ad a: kosten 2013 (oprichting RUD) 
Er worden kosten gemaakt om de RUD op te richten. Zo is er een kwartiermaker RUD aangesteld en 
worden er externe adviseurs ingehuurd gelet op het vele werk dat verzet moet worden. In totaal gaat 
het om een geraamd bedrag van ca € 750.000,--. De provincie Drenthe schiet dat bedrag voor.  
Het college heeft aan u voorgesteld aan de RUD een lening te verstrekken van € 1,75 miljoen. Het 
voorgeschoten bedrag maakt hiervan deel uit.  
Voor het oprichten van de RUD wordt van alle deelnemende partijen personele inzet gevraagd. Om de 
voortgang van reguliere werkzaamheden te garanderen is incidenteel en beperkt inzet van in te huren 
personeel noodzakelijk. Dit wordt betaald uit de daarvoor beschikbare budgetten. 
 
Ad b: de kosten van VTH-taken die achterblijven bij de provincie 
Niet alle VTH-taken worden overgeheveld naar de RUD. De 13 partners dragen alleen bodem- en 
milieutaken over aan de RUD. Voor de provincie betekent dit dat uitvoerende taken op het gebied van 
water, ontgrondingen en natuur achterblijven bij de provincie.   
De bruto loonkosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 1,14 miljoen, exclusief overhead 
(35%). 
 
 



Ad c: Financiële gevolgen na oprichting RUD: zogenaamde frictiekosten 
De belangrijkste bron voor de dekking van de kosten van de VTH-taken is het provinciefonds. Door de 
verschuiving van wettelijke bevoegdheden van provincie naar gemeenten per 1 januari 2014 zal er 
een uitname uit het provinciefonds door het rijk plaatsvinden. De provincie zal hierdoor een lagere 
financiële bijdrage leveren aan de RUD. 
Komende zomer wordt duidelijk hoe groot die uitname wordt die het rijk gaat doen. Het lijkt logisch dat 
de uitname in de pas loopt met de vermindering van de taken. Dit moet nog wel bevestigd worden.  
Wat betreft de financiële gevolgen voor de provincie Drenthe voor de periode 2014-2016 (daarna 
evaluatie RUD): deze zijn nihil, aangezien deze kosten kunnen worden gedekt uit bestaande 
budgetten en de inkoop van overhead door de RUD. 
De hoogte van de uitname van het provinciefonds maakt dit niet anders, omdat de RUD per 1 januari 
2014 nog geen diensten gaat leveren op basis van af te nemen diensten (output-financiering). Of 
anders gezegd: de RUD gaat diensten aan de provincie leveren op basis van de geleverde personele  
input  van de provincie (36,2 fte).   
Vanaf 2016 zal de RUD gaan werken op basis van output-financiering, waarbij de provincie per 
product moet gaan afrekenen. De hoogte van de uitname van het provinciefonds kan dan eventueel 
gevolgen hebben.  
 
Toezeggingen 2 en 3: 
In bijgaande sheets treft u het stroomschema aan en een nadere toelichting met betrekking tot het 
mandaat dat de RUD krijgt. Ik heb voor de volledigheid ook informatie opgenomen ten aanzien van de 
positionering van uw staten in het gehele proces. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk van de Boer  
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Besluitvorming en mandaat

• De regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) = een 
uitvoeringsorganisatie (de “backoffice”) van de provincie Drenthe als 
het gaat om opstellen van besluiten.

• GS verlenen een opdracht aan de RUD door middel van 
dienstverleningsovereenkomst.

• De RUD is dus opdrachtnemer.
• GS blijven ten allen tijde bevoegd gezag en politiek 

verantwoordelijk. PS hebben de mogelijkheid hier controle op 
uit te oefenen.

• Op dit moment heeft het management van de Eenheid VTH van de 
provincie (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) reeds het 
mandaat om besluiten te nemen namens het college van GS.

• Voorstel is deze lijn voort te zetten:
– de Directeur RUD krijgt mandaat voor het nemen van besluiten als het gaat 

om het reguliere “bulk”-werk (vooral routinematige handelingen)
– GS blijven ten allen tijde bevoegd gezag en politiek verantwoordelijk.



Borging belangen provincie

• Zaken worden voorgelegd aan de opdrachtgever (GS als 
mandaatgever) als er bijvoorbeeld sprake is van:
– Politiek-bestuurlijke risico’s
– Financiële risico’s
– Het besluit afwijkt van het provinciale beleid
– Vereiste (interne of externe) adviezen niet op elkaar aansluiten
– Er zienswijzen zijn ingediend tegen het voorgenomen besluit.

• Mandaatregeling wordt pas verder uitgewerkt worden als de 
GR is opgericht in overleg met de andere deelnemers, ter 
bevordering van de conformiteit.

• Directeur RUD draagt zorg voor de periodieke verslaglegging 
– ook richting het college van GS - via de planning & control-
cyclus.

• Om de belangen van de provincie Drenthe goed te kunnen 
borgen,  zullen de rollen van eigenaar en opdrachtgever 
gescheiden worden belegd bij verschillende afdelingen binnen 
de provincie.



Vervolg borging belangen provincie

• Rol eigenaar = borgen dat het geld van de 
provincie goed wordt besteed en de provincie 
waar voor haar geld krijgt (zonder dat dit de 
provincie teveel gaat kosten).

• Rol opdrachtgever = borgen dat de juiste werk 
wordt verzet volgens de gemaakte afspraken.

• Dus: het werk wordt verzet conform de 
wettelijke kwaliteitseisen.

• GS controleren de kwaliteit van de RUD door 
middel van Interbestuurlijk toezicht.



Rol provinciale staten

• Provinciale staten stellen de provinciale beleidskaders en de 
provinciale begroting vast.

• Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen PS hun 
zienswijze over de ontwerp-begroting van de RUD naar voren 
brengen. Op deze wijze kunnen PS invloed uitoefenen op de begroting 
van de RUD. 

• Onderstaande geldt ook voor de gemeenteraad:
• Samengevat:

– PS hebben invloed op de opdracht aan de RUD d.m.v. het stellen van de 
beleidskaders;

– PS hebben een controlerende rol ten aanzien van GS (bevoegd gezag);
– PS kunnen invloed op de begroting RUD uitoefenen d.m.v. een zienswijze.



Sturingsmogelijkheden GS (samengevat)

• Het college van GS heeft veel 
sturingsmogelijkheden om de belangen van 
het provinciaal bestuur te borgen:
– Mandaatregeling (zaken worden aan GS teruggelegd bijv. 

i.g.v. financiële risico’s);
– GS kunnen Provinciesecretaris aandachtspunten meegeven 

richting opdrachtverlening en de Raad van 
Opdrachtgevers;

– GS zijn vertegenwoordigd in AB en DB;
– GS zijn verantwoordelijk voor het Interbestuurlijk toezicht.


