
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 5 juli 2022  
Ons kenmerk 27/5.7/2022001013 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Project Versnelling Toezicht RUDD  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project Versnelling Toezicht 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD). Op 20 april 2021 bent 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 op 
provinciale bedrijven te herstellen. In mei 2021 is de RUDD overgegaan tot uit-
voering van dit project. Op 16 november 2021 hebben wij u schriftelijk geïnfor-
meerd over de voortgang. De huidige stand van zaken wordt hieronder beknopt 
weergegeven. 
  
De uitvoering van het project wordt namens de provincie gemonitord door een 
externe adviseur. De adviseur geeft aan dat de RUDD goed op weg is om het toe-
zicht te herstellen. De RUDD heeft van alle provinciale bedrijven de milieurisico’s 
in beeld gebracht door het opstellen van een risicoanalyse en een toezichtsplan. 
Ook zijn digitale checklists opgesteld voor de verzameling van de juiste data.  
Er wordt op dit moment ook gewerkt aan het opstellen van revisievergunningen. 
In 2022 zijn twee revisievergunningen gepland; deze trajecten lopen.   
 
Het tekort aan personeel blijft een probleem voor de RUDD bij de uitvoering van 
zijn werkzaamheden. Dit probleem heeft ook zijn doorwerking in de uitvoering 
van het project. De RUDD heeft hierdoor in 2021 niet alle bedrijven kunnen be-
zoeken. Deze bedrijven (tien) zijn in het eerste kwartaal van 2022 bezocht.  
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De adviseur heeft enkele aanmerkingen gemaakt die al verwerkt zijn door de 
RUDD of waarover de gesprekken nog lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
optimaal gebruikmaken van het zaaksysteem, maar ook over het efficiënter in-
zetten 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 onze externe adviseur, zal 
afronding van het project leiden tot een verbeterde toezichtsituatie. 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 
 
md/coll. 
 


