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Een jaar  
RUD Drenthe,  
deel de ervaring



Trots 
en

voldoening
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Voor u ligt een terugblik op het eerste 

jaar van de RUD Drenthe. De RUD is een 

nieuwe organisatie. Daarom willen we, naast 

feiten en cijfers, medewerkers en bestuur-

ders aan het woord laten. Zij vertellen hoe 

zij dit eerste jaar hebben ervaren.

‘Ik kijk zelf met trots en voldoening terug op het eerste 
jaar van de RUD. Ik ben trots als ik denk aan het 
relatieve gemak waarmee de RUD-medewerkers hun oude 
werkgever hebben verlaten en in de nieuwe organisatie 
hun weg hebben gevonden. Met veel betrokkenheid en 
nuchterheid hebben zij hun werk in die nieuwe omstandig-
heden opgepakt. 

Betrokkenheid en nuchterheid zie ik ook terug in de 
samenwerking op bestuurlijk niveau. Het geeft mij veel 
voldoening als ik zie hoe het bestuurlijk overleg verloopt. 
Niet iedereen is het uiteraard altijd met elkaar eens, maar 
het zijn argumenten waarmee we in gemeenschappelijk-
heid de basis onder de RUD Drenthe bouwen. 

Na het opstartjaar gaat de RUD op dat fundament verder 
bouwen aan de Drentse maat, een duidelijke Drentse lijn 
als het gaat om het verlenen van vergunningen, toezicht 
en handhaving, op het door de provincie en gemeenten 
gewenste kwaliteitsniveau. Dit alles in het teken van een 
veilig, schoon en duurzaam Drenthe. 

Veel leesplezier!’

Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur, 
Henk van de Boer
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Waarom 
RUD’s  
in  
Nederland?
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Voor we terugblikken op het eerste jaar 

RUD Drenthe, willen we graag nog even 

duidelijk maken waaróm er regionale 

uitvoeringsdiensten zijn gekomen.

In ons land is, mede als gevolg van enkele grote rampen, zoals 
de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam, 
al verschillende jaren een verhoogde aandacht voor de kwaliteit 
van de handhaving van wet- en regelgeving. Eind jaren negentig 
is een grote verbeterslag gestart onder het motto: ‘Handhaven 
op Niveau’. Hoewel de kwaliteit van de handhaving op sommige 
plekken zeker is verbeterd, blijkt uit verschillende onderzoeken 
en rapporten dat deze in Nederland over de gehele linie nog 
(lang) niet toereikend is. In het verlengde hiervan dient ook de 
kwaliteit van de vergunningverlening te verbeteren. 

Het rapport ‘De tijd is rijp’ van de commissie Mans uit 2008 
schetst de ernst van de situatie. Het rapport constateert dat 
van een professionele en adequate handhaving landelijk gezien 
nog geen sprake is en stelt dat de handhaving in Nederland 
nog veel te versnipperd is. Verder blijkt dat handhaven complex 
is en steeds complexer wordt, er nog veel gaten vallen in 
de uitvoering, die vaak ook nog ad-hoc is, en er nog veel te 
weinig informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende 
overheidsinstanties. 

De commissie Mans pleit voor 25 tot 30 regionale uitvoerings-
organisaties waarin verschillende overheden hun capaciteit, 
deskundigheid en financiële input bundelen om te zorgen voor 
verdere professionalisering van de handhaving.

De Rijksoverheid legde de provincies en gemeenten het 
instellen van regionale uitvoeringsorganisaties op. 
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Onze missie:
 
‘De Regionale 
Uitvoeringsdienst 
van en voor 
Drenthe.’ 

De  
voorgeschiedenis
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In mei 2011 is tijdens een Drentse bestuurlijke conferentie besloten dat er in 

Drenthe een RUD wordt opgericht. In december 2012 werd door de betrokken 

partners het principebesluit genomen tot deelname. In april 2013 volgde de 

bestuurlijke opdracht om een bedrijfsplan op te stellen. In september 2013 

stemmen alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe in met de vorming van 

de RUD Drenthe in een gemeenschappelijke regeling (GR). Dit is de juridische basis 

van de dienst. Per 1 januari 2014 is de RUD Drenthe van start gegaan. 

Visie 

De RUD Drenthe is een betrouwbare partner voor de 
samenleving en onze opdrachtgevers. De RUD Drenthe 
heeft kennis van de specifieke omstandigheden van de 
opdrachtgever. Onze organisatie heeft voldoende kritische 
massa om efficiënt en kwalitatief goed te werken, om de 
opdrachten uit te voeren met een goede prijs-kwaliteitver-
houding. De RUD Drenthe speelt actief in op wensen van 
opdrachtgevers en vangt wijzigingen in taken of wetgeving 
op een adequate manier op. De RUD Drenthe verbetert de 
huidige kwaliteit door onder meer het opzetten en inten-
siveren van samenwerking met (keten)partners binnen 
en buiten Drenthe. De RUD Drenthe is zich bewust van 
de (technologische) ontwikkelingen in haar omgeving en 
speelt daar proactief op in. 

Dit vraagt om een flexibele organisatie en stelt eisen aan 
de bedrijfsvoering, maar ook aan (de kwaliteit en profes-
sionaliteit van) de medewerkers van de RUD Drenthe. 

De RUD Drenthe is een organisatie waar het werk slim 
wordt gedaan, risicogericht, gebiedsgericht, met keten-
benadering, informatiegestuurd en themagewijs. Door 
standaardisatie, selectieve inhuur van derden, gerichte 
inzet van de aanwezige formatie, waarbij medewerkers 
plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken, zal dat leiden 
tot effectievere uitvoering van taken en daarmee lagere 
kosten per product.

Dat doen we voor onze klanten
Onze klanten kunnen ervan op aan, dat wij onze taken 
goed en volgens de afspraken uitvoeren. Wij zijn klant- 
en oplossingsgericht en ondersteunen onze klanten 
adequaat en deskundig. Wij zorgen voor de noodzakelijke 
menskracht en kennis voor de uitvoering van deze taken. 
Zo zetten we ons in voor een veilige en schone leef -
omgeving in Drenthe.
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De RUD
in de praktijk

De RUD Drenthe is een uitvoerings organisatie op het gebied 

van milieu wetgeving, -regelgeving en -handhaving. De hoofd-

gebieden in de dagelijkse praktijk zijn: vergunningen, toezicht 

en handhaving en bodem.
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Vergunningen
De RUD neemt namens de opdrachtgevende gemeenten 
aanvragen voor een milieuvergunning in behandeling. 
Tijdens zo’n procedure wordt beoordeeld of het verlenen 
van een vergunning mogelijk is. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de invloed die de activiteiten hebben op de 
leefomgeving.
De voorschriften staan altijd in verband met de activiteiten 
van een bedrijf. Soms maakt een milieuvergunning deel uit 
van een omgevingsvergunning. Vaak is het nodig adviezen 
(geluid, bodem, milieueffectenrapportage) bij andere 
RUD-collega’s in te winnen. Daarom neemt een procedure 
vaak enige weken tot maanden in beslag. 

Voor activiteiten die minder belastend zijn voor de 
omgeving, kan worden volstaan met een milieumelding. 
Soms is maatwerk nodig en wordt een maatwerkvergun-
ning verleend. 

Toezicht en Handhaving
De RUD houdt namens de opdrachtgevende gemeenten 
toezicht op bedrijven en activiteiten die vanuit de milieu-
aspecten (veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem 
e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de 
leefomgeving.

Bedrijven horen te beschikken over een milieuvergunning, 
of een melding te hebben op grond van de milieuregelge-
ving. Hieraan zijn voorschriften verbonden, waaraan het 

bedrijf zich moet houden. De bedrijven die chemische 
stoffen gebruiken krijgen bijvoorbeeld meer voorschriften, 
dan de bakker in het winkelcentrum. 

De bedrijven en activiteiten worden regelmatig bezocht 
door toezichthouders (milieu-inspecteurs) van de RUD. 
Indien een bedrijf niet voldoet aan de voorschriften, wordt 
in overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde 
problemen. Als een bedrijf de problemen niet oplost, dan 
wordt een procedure opgestart om het bedrijf daartoe te 
dwingen. Als het bedrijf niet wil meewerken, kan in het 
uiterste geval een bedrijf gesloten worden. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt

Bodem
Als gevolg van allerlei activiteiten (binnen en buiten 
bedrijven) is het mogelijk dat de bodem in de omgeving 
van die activiteiten vervuild is geraakt. Dit kan invloed 
hebben op de leefomgeving.

In de afgelopen jaren is geïnventariseerd op welke plaatsen 
in Drenthe de bodem is vervuild en wat de aard en omvang 
van die vervuiling is. Dit bepaalt namelijk de prioriteit 
in het schoonmaken van die vervuilde bodem. Dit is 
een specifiek milieuaspect en krijgt daarom bijzondere 
aandacht. Vanuit de Wet bodembescherming zijn regels van 
toepassing over hoe de problematiek moet worden opgelost. 

Jaarlijks wordt een bodemsaneringsplan gemaakt en 
worden de prioriteiten bepaald. Als eenmaal is besloten 
tot aanpak van de vervuiling, dan gelden ook daar regels 
voor. Dit om de grond bruikbaar voor de bestemming te 
maken, maar ook ter bescherming van de mensen die de 
werkzaamheden moeten verrichten. 

Daarnaast zijn ook regels van toepassing op bijvoorbeeld 
grondverzet. Er mag niet zomaar een partij grond van de 
ene naar de andere plaats worden verplaatst. Dit moet 
gemeld worden bij de gemeente. Op deze wijze wordt 
voorkomen dat schone grond wordt vervuild met verontrei-
nigde grond. Ook hierop wordt toezicht uitgeoefend. 
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De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen 

eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze ook samen aan. 

Alle dertien deelnemende partijen hebben bij de start van de RUD 

Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht (niet meer, niet 

minder). Het bestuur, waarin de twaalf gemeenten en de provincie 

zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe. 

De RUD Drenthe bedient de klanten van de 
gemeenten en de provincie, maar het blijven 
hun klanten. De gemeenten en de provincie 
blijven bevoegd gezag en eerste aanspreek-
punt voor de samenleving. Zij blijven daarbij 
verantwoordelijk voor het milieubeleid en de 
prioriteitstelling in de handhaving op lokaal 

niveau. Het lokaal bestuur stelt dus priori-
teiten en neemt beslissingen. 
Bestuurders beslissen in vergunningverle-
ning- en handhavingstrajecten. Toepassing 
van het instrument mandaat betekent dat 
het bevoegd gezag bevoegd blijft in speci-
fieke situaties zelf het besluit te nemen.

De organisatiestructuur 
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In de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe is geregeld dat er een algemeen 
bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) is. Het AB/DB bestaat uit:

Gedeputeerde H.H. van de Boer Provincie Drenthe
Burgemeester H.F. van Oosterhout Gemeente Aa en Hunze
Wethouder M. Hoogeveen  Gemeente Assen
Wethouder F.A.J. Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn
Wethouder J. Huizing  Gemeente Coevorden
Wethouder J . ten Kate Gemeente De Wolden
Wethouder J. Otter  Gemeente Emmen
Wethouder G. Vos Gemeente Hoogeveen
Wethouder J. de Vos Gemeente Meppel
Burgemeester T. Baas Gemeente Midden-Drenthe
Wethouder H. Kosters Gemeente Noordenveld
Wethouder T.J. Wijbenga Gemeente Tynaarlo
Wethouder H. Geertsma Gemeente Westerveld
Directeur J. Vogelaar, ambtelijk secretaris Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Omdat voor de RUD Drenthe als uitvoerings organisatie primair de bedrijfsmatige aspecten 
van belang zijn, is voorzien in een raad van opdrachtgevers.

Managementteam
De organisatie staat sinds 1 januari 2014 onder leiding van directeur Johan Vogelaar. 
Hij was al sinds februari 2013 kwartiermaker voor de RUD. Johan Vogelaar vormt  
samen met de teamleiders het MT. De RUD bestaat uit zeven teams: 

Toezicht en handhaving Emmen
Toezicht en handhaving Assen
Bodem
Vergunningen
Juridisch
Advies
Bedrijfsbureau

De organisatiestructuur 
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Persoonlijke 
verhalen
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‘Opbouwend 

samenwerken 

typerend voor 

Drenthe’
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Johan Vogelaar, directeur

In 2013 hebben de provincie Drenthe 
en de Drentse gemeenten besloten 
hun uitvoerende milieutaken onder te 
brengen bij de RUD Drenthe. Hieraan 
voorafgaand is er in Drenthe wel een 
stevige discussie gevoerd over de 
vraag welke taken over moesten gaan. 
‘Maar nadat het besluit was genomen, 
ging bij alle betrokkenen de knop om’, 
zegt directeur Johan Vogelaar. ‘Vanaf 
dat moment is er constructief samen-
gewerkt om van de RUD een succes te 
maken. Ik denk dat die opbouwende 
manier van samenwerken typerend 
is voor Drenthe en dat maakt het op 
poten zetten van deze nieuwe organi-
satie heel bijzonder.’
De RUD Drenthe ging op 1 januari 
2014 van start. De 120 medewerkers 
kwamen voor het merendeel uit de 
milieuafdelingen van de provincie 
en de twaalf gemeenten. Al die 
nieuwe collega’s moesten zo snel 
mogelijk hun werk kunnen doen, de 
faciliteiten daarvoor hebben, goed 
kunnen samenwerken, etcetera. 
2014 is vooral een jaar van bouwen 
geweest. Er moest een geheel nieuwe 
organisatie opgezet worden. ‘Mede 
door het enthousiasme, de inzet en 
de constructieve opstelling van de 
medewerkers en teamleiders zijn we 
in staat geweest om in een jaar tijd 
een goed geoliede organisatie neer 

te zetten, die haar taken efficiënt 
en deskundig uitvoert. Uiteraard 
hebben we in de loop van dit jaar veel 
problemen moeten oplossen. Door 
steeds snel in gesprek te gaan met 
elkaar en onze opdrachtgevers konden 
problemen snel opgelost worden.’ 
De RUD wil in 2015 een aantal grote 
slagen maken. Johan Vogelaar: ‘Nu de 
RUD er staat is het belangrijk dat we op 
het vlak van efficiency en kwaliteits-
verbetering nog een aantal grote 
stappen zetten. Met de introductie 
van nieuwe vormen van toezicht en 
een betere samenwerking met andere 
toezichthoudende instanties, zoals het 
OM en de veiligheidsregio, zijn we 
bijvoorbeeld in staat om de kwaliteit 
nog verder te verbeteren, effectiever 
op te treden en eventuele ‘overlast’ bij 
bedrijven te beperken. 

Een eerste stap hiertoe is het 
ontwikkelen van de Drentse maat; 
één uitvoeringsniveau voor alle 
overheden. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat we kunnen beschikken 
over een eigen informatiesysteem. Nu 
zijn we nog genoodzaakt om via de 
zogenaamde verlengde kabels gebruik 
te maken van de systemen, die bij de 
12 gemeenten en de provincie draaien. 
De aanbestedingsprocedure is gestart. 
We hopen met ingang van 1 januari 
2016 gebruik te kunnen maken van 
een eigen informatiesysteem. 
Kortom, in 2014 hebben we de organi-
satie neergezet. De komende jaren 
bouwen we aan een efficiënte organi-
satie, die kwaliteit levert en waaraan 
je de uitvoering met een gerust hart 
kunt toevertrouwen.’
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Fred Snoep, gemeentesecretaris Aa en Hunze

‘Ik zal eerlijk zijn; hier in Gieten zaten 
we niet direct te wachten op de RUD 
Drenthe. Wij hadden onze zaken op 
het terrein van milieuvergunningen, 
toezicht en handhaving goed voor 
elkaar.’ 

Zo! Fred Snoep, gemeentesecre-
taris Aa en Hunze, windt er geen 
doekjes om. Maar meteen voegt hij er 
glimlachend aan toe: ‘Maar nadat de 
beslissing om de RUD op te richten 
was genomen, zijn we direct met een 
positieve instelling aan dit Drentse 
avontuur begonnen. En ik moet 
zeggen dat het eerste jaar goed is 
verlopen. De RUD is goed op weg.’
Fred Snoep is nauw bij de RUD 
betrokken. Naast het bestuur is 

er een raad van opdrachtgevers, 
waarin, naast de provinciesecre-
taris, drie gemeentesecretarissen 
de gemeenten in hun Drentse regio 
vertegenwoordigen. Snoep is er een 
van - namens Noord-Drenthe – en 
is dit jaar voorzitter. In deze raad is 
het overleg vooral gericht op advise-
ring en de voorbereiding van de AB/
DB-vergaderingen. Daarnaast houdt 
de raad zich ook bezig met de door de 
directeur van de RUD te varen koers 
op het gebied van de bedrijfsvoering.

Fred Snoep: ‘Wat wij als algemeen 
directeuren van onze medewerkers 
terugkrijgen is dat de contacten met 
de RUD-medewerkers redelijk goed 
verlopen. Dat is voor een eerste jaar 

een positieve constatering. Temeer 
daar onze organisatie aanvankelijk 
wel enigszins was ontregeld. Niet 
alleen omdat al onze milieucollega’s 
naar de RUD zijn overgegaan, maar 
ook omdat deze mensen vaak nog 
andere deeltaken hadden. Iedereen 
moet dan in de nieuwe situatie zijn of 
haar weg weer vinden.’

‘Als opdrachtgevers zullen we scherp 
op de praktische uitvoering blijven 
monitoren’, vervolgt de gemeente-
secretaris. ‘We hebben immers een 
taakstellende bezuinigingsopdracht 
meegekregen, waar we gezamenlijk 
aan moeten werken. Het tegengaan 
en liefst verminderen van bureau-
cratische processen helpt daarbij 
natuurlijk.’

Drentse maat en lokale invulling
De Drentse maat is erop gericht vanaf 
2016 op één uitvoeringsniveau te 
gaan opereren. Daardoor zal de RUD 
efficiënter werken en naar een hoger 
kwalitatief niveau groeien. Daar is 
Fred Snoep van overtuigd. Maar 
daarnaast vraagt hij ook aandacht 
voor de ‘gemeentelijke maat’, voor 
lokale tradities en gevoeligheden. Hij 
noemt als voorbeeld de Paasvuren. 
‘Je moet niet álles in processen willen 
vastleggen. Er moet ook ruimte 
zijn voor een lokale invulling. Elke 
gemeente heeft eigen voorkeuren ten 
aanzien van deze traditie.’
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‘De RUD 

is goed op 

weg’
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‘Wij zijn 

tevreden over 

de RUD’
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Koos de Vos, wethouder gemeente Meppel

‘In Meppel zijn we erg tevreden over 
de RUD. We kunnen nu gebruik 
maken van de gebundelde kennis 
van een grote organisatie. Dit komt 
de kwaliteit van ons werk in Meppel 
ten goede, met name als het gaat om 
de meer complexe vraagstukken.’ 
Dat zegt Koos de Vos, wethouder van 
de gemeente Meppel. Hij is tevens 
vice-voorzitter van het algemeen 
bestuur van de RUD.

In Meppel zagen ze al snel de 
voordelen van een RUD. Er werd 
dan ook veel energie in de voor-
bereiding gestoken en alle milieu-
medewerkers gingen over naar de 
RUD. Mede daardoor liep het werk 
in de dagelijkse praktijk ook soepel. 
Koos de Vos: ‘Een groot deel van de 

werkzaamheden is niet zo ingewik-
keld. Dat doen onze oud-collega’s nu 
voor de RUD. Maar als het ging om de 
complexe vraagstukken waren wij als 
relatief kleine gemeente kwetsbaar. 
Nu hebben die oud-collega’s allemaal 
specialisten om zich heen waar ze 
mee kunnen klankborden. Dat is goed 
voor de kwaliteit van het werk.’

En die ‘couleur locale’ dan, de lokale 
invulling? Ook daarover is Koos de 
Vos positief: ‘Wat betreft milieuver-
gunningen gaat het voor een groot 
deel om de ondernemers in onze 
gemeente. Die zijn toch ook vooral 
gebaat bij professionaliteit.’

Is er dan niets kritisch over de RUD 
te melden? Natuurlijk wel. Maar dan 

meer in de preventieve sfeer. ‘We 
moeten altijd scherp zijn op bureau-
cratische uitwassen. Dus moeten we 
als bestuurders goed blijven luisteren 
naar signalen uit onze omgeving,’ zegt 
De Vos.

De wethouder met (onder meer) 
milieu in zijn portefeuille ziet met 
bestuurlijk genoegen de Drentse maat 
ontstaan, waarop tevens de begroting 
2016 wordt gebaseerd. ‘De Drentse 
maat zorgt voor een nog efficiënter 
werkende RUD en voor een gelij-
kere verdeling van de lasten over de 
opdrachtgevers. Dit betekent voor de 
gemeente Meppel lagere lasten dan 
we nu hebben.’
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Roy Stavenga,  

accounthouder gemeente Noordenveld 

Roy Stavenga is de accounthouder 
RUD voor gemeente Noordenveld. Hij 
constateert dat de nieuwe organisatie 
in 2014 grote stappen heeft gezet. Het 
overleg tussen provincie, gemeenten 
en RUD verloopt in zijn ogen ook 
constructief. Toch heeft hij nog z’n 
zorgen. ‘Het persoonlijke contact tussen 
RUD-medewerkers en opdrachtgevers 
moet, ondanks de fysieke afstand die 
er nu is, goed blijven. Daar moeten we 
met ons allen aan blijven werken.’

Roy was in Roden teamleider bouw en 
woningtoezicht, bijzondere wetgeving 
en handhaving. Hij was nauw bij de 
voorbereiding van de RUD betrokken. 

Als accounthouder RUD heeft hij 
ervaren dat het eerste jaar duide-
lijk een opstartjaar was. ‘Het was 
vallen en opstaan. We kwamen veel 

praktische problemen tegen. Mede 
omdat we voornamelijk samenwerken 
met oud-collega’s konden we veel 
problemen soepel oplossen. Ik schat in 
dat momenteel 85 tot 90 procent van 
onze opdrachten goed wordt opgepakt. 
Dit jaar moeten we naar die honderd 
procent toe.’

Ook Roy Stavenga kijkt uit naar het 
invoeren van de Drentse maat. ‘Als we 
als gemeenten hetzelfde ambitieniveau 
hebben, dezelfde manier van werken, 
dan maken we natuurlijk een grote slag 
als het gaat om meer efficiëntie en een 
hogere kwaliteit van werken. De basis 
daarvoor blijft natuurlijk wel een goede 
communicatie, op managementniveau 
en zeker ook op de werkvloer in de 
gemeenten. De RUD mag absoluut geen 
op afstand werkende bureaucratische 
organisatie worden.’ 
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‘Er zijn 
grote 

stappen 
gezet’
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‘Leuk, 

boeiend en 

hektisch’
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Titia de Boer, teamleider Bedrijfsbureau 

‘Leuk, boeiend en hektisch’. Zo 
vat Titia de Boer, teamleider 
Bedrijfsbureau, haar eerste jaar 
samen. Zij is vooral erg te spreken 
over de platte organisatie. ‘We 
hebben een directeur, teamleiders en 
teamleden. Meer lagen zijn er niet. De 
sfeer is informeel. Een voorbeeld: we 
hebben flexibele werkplekken; als ik 
langer dan een uur afwezig ben, en 
mijn bureau niet heb vrijgemaakt, dan 
krijg ik dat snel te horen. En dat is 
natuurlijk terecht.’ 

Het team van Titia is vooral intern 
ondersteunend bezig: P&O, financiën, 
administratie, managementassistentie, 
kwaliteitszorg, ICT en rapportages.  

‘In 2014 en 2015 moeten we nog 
gebruik maken van de informatie-
systemen van de gemeenten en de 
provincie. Dit is natuurlijk lastig 
en niet efficiënt. Verschillende 
omgevingen, andere inlogcodes. De 
aanbestedingsprocedure voor een 
eigen ICT-systeem is dan ook gestart. 
Voor ons team is dit een belangrijk 
speerpunt.’

Titia: ‘De rapportage naar de 
gemeenten, de verantwoording naar 
de klanten dus, zal pas na implemen-
tatie van het nieuwe systeem honderd 
procent in orde zijn. Dan wordt het 
werk dat gedaan is veel inzichtelijker 
en hebben we in één systeem een 

totaaloverzicht. Wij zijn dus nog niet 
tevreden over dit onderdeel. Maar 
sommige gemeenten geven toch aan 
dat zij nu al meer overzicht hebben 
dan dat ze in het verleden hadden.’ 

Titia en een aantal collega’s werken 
hard aan het ontwikkelen van dat 
eigen ICT-systeem. In 2014 is het 
voorwerk gedaan, begin 2015 is de 
leverancier gekozen. Die gaat het dit 
jaar implementeren. Titia: ‘Daardoor 
zullen we ons werk nog beter en 
efficiënter kunnen doen. Zeker 
als straks ook de Drentse maat is 
gerealiseerd.’
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Erik Vrijs, Team Toezicht en Handhaving Assen

Erik Vrijs is een ‘oudgediende’. Hij 
kwam al in maart 2013 over van 
gemeente Tynaarlo om als medekwar-
tiermaker te fungeren. Hij heeft het 
naar zijn zin bij de RUD. ‘Het is 
een proces van elkaar leren kennen, 
elkaar beter begrijpen. Van vallen en 
opstaan. Dat doen we in een goede 
sfeer. Eigenlijk gaat dit best snel, als 
ik me realiseer waar we vandaan 
komen.’

Erik is lid van het Team Toezicht 
en Handhaving Assen. Hij was in 
Tynaarlo op een breed terrein actief, 

maar focust zich nu volledig op 
biovergisters. ‘Elk teamlid ontwikkelt 
zijn specialisme. Ik ben bij toeval in 
de biovergisting gerold. Ik vind het 
heel interessant. De ontwikkelingen 
gaan op dit terrein heel snel. Om een 
voorbeeld te noemen: toen de eerste 
biovergisters in 2003, 2004 werden 
gebouwd, mochten daar maar acht 
producten worden vergist. Nu zijn dat 
er tachtig.’

Als (aankomend) specialist biover-
gisters heeft Erik soms ook gegevens 
nodig over bijvoorbeeld geluid of 

bodem. ‘Dan is het heel prettig dat die 
specialistische collega’s bij mij om de 
hoek zitten. In korte tijd heb je dan 
alle informatie binnen. Ideaal.’
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‘Ik ben bij 
toeval in de 
biovergisting 
gerold’
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‘Ontwikkelingen 

in de vergunning

verlening gaan  

zo snel’
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Janet Matena, Team Vergunningen Emmen 

Janet Matena was in het verleden 
werkzaam als toezichthouder en 
vergunningverlener voor gemeente 
Coevorden. Ze was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Verrassend genoeg 
hoefde ze niet op zoek, maar kwam 
de uitdaging naar haar: RUD Drenthe. 

In het kader van gewenste speciali-
satie koos ze voor vergunningverle-
ning, in plaats van toezicht. ‘Ik vind 
beide terreinen interessant, maar 
de ontwikkelingen in de vergun-
ningverlening gaan door diverse 
wetswijzigingen zo snel, dat het niet 
gemakkelijk is om terug te keren.’ Van 
vergunningen naar toezicht lijkt haar 
eenvoudiger. 

Ze heeft het eerste jaar met veel 
plezier voor de RUD gewerkt. ‘We 
hebben een leuk team waarin 
iedereen zich enorm inzet.’ Het heeft 
volgens haar nog niet direct tot meer 
efficiency en kwaliteit geleid. ‘We 
waren in 2014 veel tijd kwijt met 
opstarten, kennismaken en overleg. 

Maar ik ben ervan overtuigd dat we 
dit jaar wél stappen gaan zetten.’

Het bijzondere van Janet is dat ze nog 
steeds voor de gemeente Coevorden 
werkt. Ze kent het gebied goed, woont 
zelf in Dalen en is ook regelmatig in 
Coevorden om voormalige collega’s 
te adviseren, of om ondernemers te 
spreken. Die samenwerking verloopt 
prima. 

‘De voormalige gemeentecollega’s 
hebben overigens wel moeite met de 
administratieve verwerking van de 
activiteiten. De adviezen komen van 
de RUD, maar de brieven worden 
door de gemeente verstuurd. Wat mij 
betreft doen we die administratieve 
verwerking in de toekomst zelf. 

Dat is veel efficiënter en dat is toch 
waar we naar toe willen?’

Janet zit ook in de werkgroep cultuur. 
Die werkgroep heeft even pas op 
de plaats gemaakt. ‘We waren het 
afgelopen jaar te druk met ons 
nieuwe werk en we willen de nieuwe 
gewenste cultuur werkenderwijs 
bespreekbaar maken. Er wordt nog 
gezocht naar een wijze waarop 
de werkgroep cultuur hierin kan 
bijdragen.’

Tot slot wil ze nog het volgende kwijt: 
‘Ik vind het erg jammer dat ik mijn 
collega’s in Assen zo weinig zie en 
spreek. Ik ben er een voorstander van 
om de RUD op één locatie te vestigen. 
Maakt mij niet uit waar.’
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‘Onmisbare 

smeerolie’
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Henry Wieling, teamleider Toezicht & Handhaving Assen,  

tevens accounthouder voor gemeenten in Zuidwest-Drenthe 

Een goede communicatie. Onmisbare 
smeerolie voor elke organisatie. 
Accounthouders hebben een belang-
rijke rol in de communicatie tussen 
de RUD Drenthe en de dertien 
opdrachtgevers. 

De RUD Drenthe heeft enkele teamlei-
ders ook de rol van accounthouder 
gegeven. Zij zijn het eerste aanspreek-
punt voor meer organisatorische 
zaken. De gemeenten hebben zelf 
ook accounthouders die het eerste 
aanspreekpunt zijn voor de account-
houders van de RUD Drenthe.

Henry Wieling, Teamleider Toezicht 
en Handhaving Assen, is account-
houder voor de gemeenten De 
Wolden, Westerveld, Meppel en 
Hoogeveen. ‘Die gesprekken gaan 
bijvoorbeeld over ICT, samenwerking, 
voortgang en afstemming’, vertelt 
Henry. ‘In die gesprekken proberen 
we duidelijk te krijgen wat we van 
elkaar verwachten, en wederzijds 
begrip te creëren.’

Dat regelmatige overleg is altijd 
zeer verhelderend. Henry Wieling: 
‘Aanvankelijk had ik één keer in 

de vier weken een gesprek met de 
accounthouders van de gemeenten. 
Sinds 1 januari hebben we daar één 
keer in de zes weken van gemaakt. 
Dit geeft wel aan dat de samenwer-
king steeds beter gaat, dat steeds meer 
problemen op individueel niveau op 
de werkvloer worden opgelost en dat 
het wederzijds vertrouwen er ook is.’
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Wim van Heuveln, Team Advies

Wim van Heuveln, adviseur geluid in het 
Team Advies, kijkt tevreden terug op zijn 
eerste jaar RUD. ‘De samenwerking is 
goed in ons team. We moesten natuurlijk 
wel aan wat praktische zaken wennen, 
zoals de verschillende ICT-systemen en 
de flexibele werkplekken, maar er is veel 
onderling respect. We willen echt wat 
moois van de RUD maken.’

Anderhalf jaar geleden was Wim nog 
voor de gemeente Noordenveld actief 
als adviseur geluid en als vergunning-
verlener. Toen de RUD in beeld kwam 
moest hij kiezen voor een specialisme. 
Dat werd geluid. Hij kreeg naast 
Noordenveld gemeente Assen erbij. 
‘Dat vond ik spannend. Assen heeft een 
spoorlijn en diverse grote uitbreidings-
plannen. Voor mij is dit als adviseur 
geluid een nieuw werkgebied. Maar het 
gaat prima. In het gemeentehuis van 
Assen zijn ze tevreden.’

Wim had zich voorgenomen rustig te 
starten, niet te snel te veel te willen 

veranderen en zich vooral te focussen 
op een goede samenwerking met zijn 
partners in de Drentse hoofdstad. In 
Noordenveld, waar allemaal oude 
bekenden zitten, was dit al helemaal 
geen probleem. ‘Ik ben elke week in 
het gemeentehuis in Assen. Om even 
persoonlijk te overleggen. Dat werkt 
prima.’ 

Met zijn directe collega’s kan hij het 
goed vinden. ‘Ik vind die flexibele 
werkplekken wel een goed systeem. Je 
zit vaak naast andere collega’s en leert 
daardoor meer mensen beter kennen. Ik 
vind het waardevol dat er zoveel kennis 
in ons team en in onze RUD zit. Daar 
leer ik veel van.’

Wim zit ook in de projectgroep kwali-
teitscriteria. Die werkt aan kwali-
teitsverbetering en standaardisering. 
Op dat terrein zijn er grote stappen 
gemaakt. ‘Juist omdat er zoveel kennis 
bij ons aanwezig is én omdat we willen 
samenwerken.’
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‘Er is veel  
onderling  
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‘Bodem- 
medewerker; 
geen dag 
hetzelfde’
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Herman Walda, Team Bodem

Herman Walda mag graag even 
sparren met collega’s. Hoe denk 
jij hierover? Wat is jouw visie? Bij 
de RUD, met zoveel deskundige en 
coöperatieve collega’s om hem heen, 
gaat dit perfect. De onderlinge sfeer is 
uitstekend.

Het is een van de positieve punten die 
Herman, opererend vanuit Emmen, 
opnoemt als hem wordt gevraagd naar 
zijn ervaringen. Herman werkte bij 
de gemeente Hoogeveen. Daar was 
hij senior milieu-inspecteur bedrijven 
en bodeminspecteur. Ook hij moest 
kiezen. Lastig. Milieu-inspecties bij 
bedrijven is interessant, met al die 
nieuwe technieken die bedrijven 
invoeren. Maar als bodemmedewerker 
is geen dag hetzelfde. Dan is er vraag 
over een transport van grond, dan 
weer een melding van een mogelijke 
verontreiniging, dan moet er een 
sanering worden afgewerkt, etc. Het 
werd bodem.

Herman is nu als bodemmedewerker 
actief voor de gemeenten Hoogeveen, 
De Wolden, Westerveld en Meppel. 
Meer specialisme dus, maar ook 
een groter gebied. ‘Mijn vakkennis 
neemt absoluut toe’, geeft hij aan. 

‘Nadeel is wel dat ik meer kilome-
ters moet maken en soms specifieke 
gebiedskennis mis. In Hoogeveen heb 
ik die kennis natuurlijk wel, in de 
andere gemeenten ben ik die aan het 
opbouwen.’

Flexibele werkplekken en zelforga-
niserend vermogen moeten Herman 
daarbij helpen. ‘Als ik voor een advies 
over een mogelijke bodemvervuiling 
in Meppel moet zijn, dan kan ik mij 
het beste ook die dag voor Meppel 
inzetten. Bijvoorbeeld door een deel 
van die dag in het gemeentehuis daar 
aan de slag te gaan.’

Liever zou hij samen met al zijn colle-
ga’s van de RUD in één kantoor zitten. 
En dan niet in Assen of Emmen, maar 

op een nieuwe plaats. Om gezamen-
lijk verder te gaan, met een nieuw 
te ontwikkelen bedrijfscultuur. ‘Nu 
komen we uit diverse organisaties, 
met ieder een eigen cultuur. Als we 
op dat terrein nóg meer naar elkaar 
toegroeien, nóg meer van elkaar 
weten, dan kunnen we nóg beter 
presteren.’ 

Leuk en nuttig vindt Herman het 
contact met de RUD’s in Groningen en 
Friesland. ‘Grondstromen houden niet 
op bij de provinciegrenzen. Ik leer de 
collega’s in andere provincies goed 
kennen. Bel nu makkelijk iemand als 
ik wat moet overleggen. Ook op dat 
punt zie ik duidelijk de winst van de 
RUD.’
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‘Er is 
veel te 
ontdekken’
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Marjolein Portena, Team Juridische Zaken, voorzitter OR

Het was even slikken voor Marjolein 
Portena. Na 36 jaar (!) voor de 
provincie Drenthe te hebben gewerkt, 
moest ze per 1 januari 2014 over naar 
de nieuw gevormde RUD Drenthe.

Ze zette snel de knop om. Marjolein 
is bodemspecialist en dat specialisme 
zet ze nu in voor het Team Juridische 
Zaken. Wie is er bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor een bodemverontrei-
niging? Marjolein zoekt het uit. Haar 
team is vooral ondersteunend voor de 
gehele RUD. 

Marjolein haar eigen teamleden zijn 
voor een deel ex-collega’s uit het 
provinciehuis, maar ook afkomstig 
uit de diverse gemeenten. Elkaar 
leren kennen, aan elkaar wennen, de 
organisatie leren kennen; dat waren 
de items van de eerste maanden. Een 
‘uitlegdag’, een gezamenlijk ontbijt 
aan het begin van het jaar in Pesse en 
wat andere teambuildingsactiviteiten 
hielpen daar goed bij. Marjolein vindt 
dit zeer belangrijk. Het gaat volgens 
haar allemaal om ‘willen samen-
werken’. En dat moet leiden tot meer 
kwaliteit, meer uniforme processen, 
meer efficiëntie.

OR
Marjolein is, sinds oktober 2014, ook 
de eerste voorzitter van de OR van 
RUD Drenthe. Ze wil meedenken op 
organisatorisch niveau, zich inzetten 
voor goede werkomstandigheden voor 
haar collega’s en dat kun je, zegt ze, 
het beste doen in de ondernemings-
raad. Als voorzitter van de OR spreekt 
ze ook regelmatig de OR-collega’s van 
andere RUD’s. Heel nuttig vindt ze 
dat. ‘We zijn een compleet nieuwe 
organisatie. Er is gewoon veel te 
ontwikkelen, veel te ontdekken. 
Dat doen we in een goede sfeer.’
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RUD in cijfers

Afgeronde zaken 2014 (totaal: 11.721)

 
Totaal aantal integrale controles 2014

Totaal aantal milieuklachten 2014

Resultaat 2014

Baten: € 12.323.473

Lasten: € 12.467.666

Gerealiseerd saldo van baten en lasten is -€ 144.193.

Inrichtingenbestand

De RUD Drenthe voert alle uitvoerende 
milieutaken uit voor de Drentse gemeenten en 
de provincie Drenthe. Het gaat om milieutaken, 
zoals het verlenen van vergunningen en het 
beoordelen van meldingen. Ook het toezicht-
houden op deze vergunningen en andere 
milieuwet- en regelgeving behoren tot het 
takenpakket. 
De RUD Drenthe voert de milieutaken uit bij 
circa 17.000 bedrijven.

Aantal medewerkers
Bij de RUD Drenthe werken 125 mensen. 
Zij werken vanuit het provinciehuis in Assen 
en het gemeentehuis in Emmen.
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