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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project Versnelling Toezicht
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD). Op 20 april2021bent u schriftelijk
op de hoogte gebracht van het plan van aanpak Versnelling Toezicht door de

RUDD, dat als doel heeft het kwaliteitsniveau van het toezicht door de RUDD bij
provinciale bedrijven te herstellen. lnmiddels is dit project in uitvoering door de

RUDD. Daarnaast hebben wij, zoals is aangegeven in de brief, een externe ad-
viseur betrokken om de monitoring en voortgang hiervan te bewaken.

ln mei 2O21 is de RUDD overgegaan tot uitvoering van het project. Door middel
van bijgevoegde brief, d.d. 29 oktober 2021 heeft de RUDD ons geïnformeerd
over de stand van zaken. De stand van zaken wordt hieronder beknopt weerge-
geven.

Om het toezicht weer sluitend en navolgbaar te laten zijn, worden er een aantal
stappen ondernomen. Van alle provinciale bedrijven worden de milieurisico's in

beeld gebracht door het opstellen van een risicoanalyse en een toezichtsplan.
Daarnaast worden ook digitale checklisten opgesteld voor de verzameling van de
juiste data. De RUDD verwacht dat het opstellen van deze documenten in 2021

voor alle provinciale bedrijven gereed zal zijn.

Bij een aantal bedrijven is sprake van een onoverzichtelijke vergunningensituatie.
Om dit te verbeteren worden revisievergunningen opgesteld. ln 2021 stonden
drie revisievergunningen gepland, deze trajecten zijn inmiddels afgerond.
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Een onderliggend probleem voor de RUDD in de uitvoering van haar werkzaam-
heden is het tekort aan personeel, zowel in huis als op de arbeidsmarkt. Dit
probleem heeft ook zijn doorwerking in de uitvoering van het project. De RUDD

acht het niet haalbaar om voor het eind van 202'l alle bedrijven te hebben
bezocht, waardoor voor tien bedrijven het bezoek begin 2022 plaats zal vinden.
Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft de RUDD gaandeweg 2021 diie
extra toezichthouders in dienst genomen en is inmiddels begonnen met het
werven voor 2022.

De uitvoering van het project wordt gemonitord door een externe adviseur. De

adviseur geeft dan dat de RUDD voldoende op weg is om het toezicht te her-
stellen. Daarbij heeft de adviseur enkele aanmerkingen gedaan die al verwerkt
zijn voor de RUDD of waarover de gesprekken nog lopen. Het gaat dan bij-
voorbeeld om het hanteren van de digitale checklisten, risico-analyses en toe-
zichtsplannen, maar ook over het efficiënt inzetten en werven van personeel.

Op basis van de informatie die de RUDD ons heeft verstrekt over de versterking
van het toezicht en op basis van de beoordeling van de externe adviseur, hebben
wij vertrouwen in de uitvoering. Wij blijven de voortgang monitoren en zullen u

ook in de komende tijd periodiek over de voortgang informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Brief RUDD

md/coll.
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Geacht College, 
 
 
In mei 2021 is de RUD Drenthe formeel gestart met het uitvoeren van de doelen uit het Plan van aanpak 
provinciale bedrijven zoals besproken tijdens de commissie FCBE van 19 mei 2021.  
 
Het Plan van aanpak richt zich op de versnelling van de ontwikkeling van de VTH-taken voor de provinciale 
IPPC-bedrijven. We leggen nadrukkelijk de focus op de inhoudelijke kwaliteit van ons werk. Dit gaan we 
bereiken door:  

1. Het opheffen van latente milieurisico’s; 
2. Een versnelling in de doorontwikkeling van het milieutoezicht; 
3. Oplossen van het ontstane capaciteit te kort; 
4. Het herstellen van het kwaliteitsniveau.  

 
Ad 1.  
Onderdeel van het plan van aanpak is de QuickScan latente milieurisico’s. De QuickScan laat zien dat vanwege 
een gebrekkige registratie niet helder in beeld is waar milieurisico’s zich voordoen bij de bedrijven waarvoor de 
provincie Drenthe het bevoegd gezag is. Daarom is afgesproken dat in 2021 alle latente milieurisico’s in beeld 
worden gebracht.  
 
Ad 2.  
Om te voldoen aan de kwaliteitseisen én de kwaliteitscriteria is het noodzakelijk om voorafgaand aan het 
toezicht op bedrijfsniveau een risicoanalyse uit te voeren en een toezicht plan op te stellen. Om de risico’s 
vervolgens goed in beeld te hebben en te houden is het noodzakelijk dat ook relevante data wordt verzameld. Dit 
kan worden gedaan door het gebruik van digitale checklists. Voor het uitvoeren van goed toezicht is het verder 
nodig dat er een stabiele basis is. De vergunningen van de bedrijven zijn de grondslag waarop het toezicht wordt 
uitgevoerd. Deze basis was voor een aantal bedrijven onoverzichtelijk vanwege een groot aantal 
(deel)omgevingsvergunningen voor hetzelfde bedrijf.  
 
Afgesproken is dat voor alle bedrijven een risicoanalyse wordt uitgevoerd en een toezicht plan wordt opgesteld. 
Dit plan wordt vervolgens in een digitale checklist ingevoerd zodat de resultaten van de toezicht bezoeken en 
daarmee de voortgang en het naleefgedrag gemonitord kan worden. Verder worden de onoverzichtelijke 
vergunning situaties opgeheven. 
 
 
 



   

 
 
Ad 3.  
De druk op de arbeidsmarkt is groot waardoor het lastig is om gekwalificeerde kandidaten te vinden. De 
medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.0, die zware eisen stelt aan de toezichthouder.  
 
Ad 4.  
Door te voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt de kwaliteit van het toezicht hersteld. Er is in de toekomst 
minder administratieve last. Als gevolg daarvan kan de deskundigheid van de toezichthouders toenemen 
doordat zij meer inzetten op de inhoud hun werk. In de werkprocessen moet echter wel geborgd zijn dat 
voornoemde hulpmiddelen (risicoanalyse, toezicht plan, digitale checklists én actuele, overzichtelijke, 
vergunningen) worden bijgehouden en gebruikt. Op die wijze wordt ook voldaan aan wet- en regelgeving.  
 
Stand van zaken 
De start van het project loopt via twee lijnen, inhoudelijk en personeel. 
 
- inhoudelijk  
In eerste instantie is gestart met het opstellen van een standaard risicoanalyse en toezicht plan die kan worden 
gebruikt bij het opstellen van de bedrijfsspecifieke plannen. De plannen zijn opgesteld conform de daarvoor 
geldende normen. Vervolgens is per bedrijf een plan opgesteld. In de huidige situatie zijn er voor 31 van de 35 
bedrijven risicoanalyses uitgevoerd en een toezicht plan opgesteld. Er is gestart met het vullen van de digitale 
checklists. Dit heeft enige vertraging opgeleverd omdat de bestaande vergunningen, niet zo eenvoudig als vooraf 
ingeschat, kunnen worden ingelezen in het systeem. Dit probleem wordt landelijk onderkend. Door de 
leverancier wordt hard gewerkt aan oplossing hiervoor. Dit zorgt echter voor extra werk, doordat het invoeren 
van de relevante voorschriften handmatig moet gebeuren. 
Omdat de personele bezetting  nog niet op orde is, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, is van een tiental 
bedrijven het werk nog niet verdeeld. Dit zijn bedrijven in de afvalbranche. Naar verwachting kunnen we voor 
deze bedrijven in 2021 wel een risicoanalyse uitvoeren, een toezicht plan opstellen en een digitale checklist 
samenstellen. Het feitelijk toezicht zal voor deze tien bedrijven begin 2022 plaatsvinden.  
 
Van een zestal bedrijven is vastgesteld dat geen sprake is van een overzichtelijke vergunning situatie. In 2021 is 
voor drie van deze bedrijven de vergunning geactualiseerd. Van de overige drie bedrijven zal in 2022 de 
vergunning worden geactualiseerd. 
 
- personeel 
Al langer is de RUD Drenthe op zoek naar medewerkers die voldoen aan de zwaarste criteria van de 
kwaliteitscriteria 2.0. Dit is geen eenvoudige klus. Tot op heden is het gelukt om één geschikte kandidaat aan te 
trekken. Vanwege contract verplichtingen elders en de (zomer)vakantie periode is deze kandidaat in augustus 
feitelijk aan zijn werkzaamheden begonnen.  
 
Binnen de bestaande formatie zijn twee toezichthouders via een interne sollicitatieprocedure aangenomen voor 
de controles van de provinciale bedrijven. Beide medewerkers voldoen nog niet helemaal aan de 
kwaliteitscriteria 2.0, omdat zij de formele ervaring nog niet hebben. Wel bezitten zij het juiste opleidingsniveau 
en hebben zij de bijbehorende aanvullende cursussen gevolgd. Door deze medewerkers in te zetten kunnen zij 
gedurende de looptijd van het project wel volledig gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dit kan doordat zij 
meer van hun tijd besteden aan deze categorie bedrijvigheid. Omdat de kwaliteitscriteria er in voorziet dat 
medewerkers moeten worden opgeleid voldoet deze werkwijze aan de kwaliteitscriteria. Bijkomend voordeel is 
dat kennis en kunde intern bij de RUD Drenthe op orde komt en blijft.  
 
Prognose 2021-2022 
Het grootse deel van de werkzaamheden is conform plan verlopen. Nu komt het aan op het feitelijk toezicht. Dit 
is ingedeeld in een administratief deel (opvragen en beoordelen van voorgeschreven certificaten en 
rapportages) en een feitelijk deel waarbij de toezichthouder ter plaatste een beoordeling maakt. Naar 
verwachting zal het toezicht voor de reeds verdeelde 25 bedrijven conform afspraak plaatsvinden. Wij 
verwachten een doorloop naar het eerste kwartaal van 2022 om de resterende tien afvalbedrijven te bezoeken. 
Daarmee zullen dus in het 2e kwartaal 2022 alle bedrijven zijn gecontroleerd en zullen alle bedrijven waarbij 
sprake was van een onoverzichtelijke vergunningssituatie eind 2022 van een actuele vergunning zijn voorzien. 
 
- Perspectief voor de toekomst 
Met de uitvoering van dit plan van aanpak is met hoge prioriteit gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de 
risico’s van de provinciale IPPC-bedrijven en het op orde brengen van de in de vergunningen geconstateerde 
knelpunten. Daarmee ontstaat een situatie dat de risico’s van deze – voor de RUD Drenthe zwaarste categorie 
bedrijven – afdoende in beeld zijn gebracht en er sprake is van een adequaat VTH-uitvoeringsniveau. 
 
 



   

 
 
 
 
met vriendelijke groet, 
namens RUD Drenthe 

 
M. Heidekamp-Prins 
Directeur RUD Drenthe 
 

 
 
De inzet vanuit zowel de provincie Drenthe en de RUD Drenthe is erop gericht om in de reguliere 
jaarprogrammering zorg te dragen voor een structureel adequaat VTH-uitvoeringsniveau (zowel bestuurlijk als 
operationeel). In de voortgangs- en verantwoordingsrapportages wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het 
afgesproken en gerealiseerde uitvoeringsniveau. 
 




