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Geachte voorzitter/leden,

ln onze vergadering van 4 september 2018 hebben wijkennisgenomen van de
Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018, de detailinformatie productie behorend bij
de voorjaarsrapportage, het overzicht zienswijzen raden en staten, de Begrotings-
wijziging 2018 en de Begroting 2019. Deze stukken hebben wij, voorzien van een be-
geleidende brief, op 20 juli2018 van de RUD Drenthe ontvangen.
Daarnaast heeft de RUD Drenthe op 30 augustus 2018 de halfjaarrapportage toe-
gestuurd.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Drenthe heeft in de vergadering van g juli
2018 de Begrotingswijziging 2018 en de Programmabegroting 2019 (inclusief de
Meerjarenraming2020-2022)van de RUD Drenthe definitief vastgesteld. Bijdeze
besluitvorming heeft het AB de ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden en uw
Staten betrokken. ln de brief van 20 juli 2018 licht het DB van de RUD Drenthe deze
besluitvorming toe. Deze stukken, alsmede de Jaarrekening 2017 zijn inmiddels door
de RUD Drenthe voor goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verhoging productie RUD Drenthe
ln hun zienswijzen hebben alle deelnemers aangegeven dat de realisatie van de af-
gesproken taken in de Drentse Maat (zoals vastgelegd in het Jaarprogramma 2018)
de hoogste prioriteit heeft. ln de brief van2}juli2018 geeft het DB aan welke maat-
regelen het heeft genomen om de productie te verhogen. Het streven is om 85% van
het jaarprogramma te realiseren. Het DB benoemt daarbij expliciet dat de getroffen
maatregelen voor het temporiseren en versoberen van de uitvoering in de praktijk niet
mogen leiden tot onverantwoorde milieurisico's.
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Algemeen beeld voortgang
Uit de toelichting van de RUD Drenthe blijkt dat het streven om 85% van het Jaar-
programma 2018 uit te voeren, ambitieus is. Uit de halfjaarrapportage 2018 (peildatum
30 juni 2018) die voor u ter kennisname is bijgevoegd, valt af te leiden dat bij voort-
zetting van het huidige uitvoeringstempo eind 2018 circa 74o/o van alle geplande
zaken voor de Drentse Maat kan zijn afgerond.

De opgelopen achterstand doet zich vooral voor bij de revisie en actualisatie van
milieuvergunningen en de uitvoering van de integrale milieucontroles. Door onder
meer het aantrekken van nieuw personeel tracht de RUD Drenthe de achterstand in
te lopen.

Realisatie provincie Drenthe
Het te verwachten realisatiepercentage voor de provincie Drenthe van de geplande
taken voor de Drentse Maat zal naar verwachting hoger liggen (rond de 100%). Dit is
te verklaren door de bestuurlijke keuze van de RUD Drenthe om prioriteit te geven
aan het toezicht op de meest risicovolle inrichtingen. Alle provinciale inrichtingen
vallen onder deze categorie.

Dit positieve beeld komt echter niet tot zijn recht in de door de RUD Drenthe aangele-
verde voortgangsinformatie en Halfjaarrapportage 2018. De reden hiervoor is dat de
RUD Drenthe in deze rapportages de afgehandelde zaken voor wat betreft de Brzo-
en RlE4-bedrijvenl niet meetelt, nu deze door de Brzo-Omgevingsdienst Groningen
(OD-Groningen) worden uitgevoerd. Op basis van de hierover ingewonnen informatie
bij de OD-Groningen, is ons duidelijk geworden dat ook de vergunningverlening en de
controles van de Brzo- en RlE4-bedrijven goed op schema ligt.

De uitvoering van de bodemtaken ligt daarentegen iets achter op schema. Hiervoor
geldt dat tot I augustus 2018 42o/ovan de geplande zaken is afgehandeld. Ook is er
een achterstand voor wat betreft de realisatie van de overige niet-Drentse Maat taken.
Hiervan is per augustus 2018 34o/o eercaliseerd. Aangezien deze zaken voor een
groot deel betrekking hebben op de vuurwerkcontroles die gepland staan voor het
vierde kwartaal van 2018, is de gerede verwachting dat deze achterstand voor het
einde van 20lB is ingelopen.

Toezeggingen RUD Drenthe naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen
ln de brief van 20 juli 2018 doet het DB de volgende toezeggingen:
. in het kader van de transparantie zal de RUD Drenthe tijdig betrouwbare voort-

gangsinformatie aan de deelnemers beschikbaar stellen. Wij constateren dat de
RUD Drenthe hiermee een goede start heeft gemaakt. Het door de RUD Drenthe
wekelijks monitoren van de voortgang verhoogt de betrouwbaarheid van deze
informatie;

. de RUD Drenthe zal samen met de deelnemers het gewenste uitvoeringsniveau
voor de Drentse Maat voor het Jaarprogramma 2019 bepalen;

. in 2019 zal de RUD Drenthe - conform de wens van het AB - samen met de deel-
nemers de Drentse Maat voor wat betreft de onderdelen Toezicht en Handhaving
evalueren;

1 Bedri¡ven die vallen onder het Besluit Risico's en Zware Ongevallen en/of de Richtlijn lndustriële Emissies
categorie 4
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in 2019 zal samen met de deelnemers ook de verrekensystematiek worden
geëvalueerd;

in 2019 zal de besluitvorming over het Ontwikkelprogramma op basis van een
geactualiseerd plan met kostenoverzicht plaatsvinden.

lnformatiebijeenkomst RUD Drenthe
Op uw verzoek is op 3 oktober 20'18 een informatiebijeenkomst over de RUD Drenthe
gepland. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de RUD Drenthe. Met
de bijgevoegde halfjaarrapportage bent u op de hoogte van de laatste productiecijfers

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

z , secretaris a.i. , voorzitter

Bijlagen:
- Brief DB RUD Drenthe van 20 juli 2018 met bijlagen (5)
- Brief DB RUD Drenthe van 30 augustus 2018 met halfjaarrapportage 2018
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onderwerp 
Voorjaarsrapportage, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 

Geachte colleges, 

Op 9 juli 2018 is door het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de RUD 
Drenthe behandeld en gewijzigd vastgesteld. Met deze briefinformeren wij u over de besluitvorming en de 
wijze waarop de vanuit de raden en staten ingekomen zienswijzen daarbij zijn betrokken. 
Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft het algemeen bestuur kennis genomen van de 
Voorjaarsrapportage 2018 (zie bijlage) waarin door het dagelijks bestuur is gerapporteerd over de eerste 5 
maanden van dit jaar en de maatregelen die daarop zijn genomen om de productie te verhogen. De 
Voorjaarsrapportage is door het algemeen bestuur betrokken bij de besluitvorming omtrent de 
begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019-2022. 
Achtereenvolgens gaan we in deze brief in op de Voorjaarsrapportage 2018, de daarop gebaseerde 
maatregelen om de productie te verhogen, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 inclusief een 
reactie op de daarop ingebrachte zienswijzen door raden en staten. 

1. DE VOORJAARSRAPPORTAGE 2018: extra focus op productie 

Na de 1 e kwartaalrapportage 2018 (zie onze aanbiedingsbrief d.d. 30 mei 2018 met kenmerk 2001800376). 
is de Voorjaarsrapportage 2018 opgemaakt over de eerste 5 maanden van het begrotingsjaar 2018. 
Daaruit blijkt een stijgende productie ten opzichte van het 1 e kwartaal waarin sprake was van een forse 
onderproductie. Deze stijgende lijn is echter onvoldoende om het Jaarprogramma 2018 volledig uit te voeren. 

Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven er alles aan te doen om de onderproductie na het 1 e kwartaal 
niet verder te laten oplopen. Dat betekent dat gekoerst wordt op het behalen van circa 85% van het Drentse 
Maat-deel van het jaarprogramma zonder dat daarvoor extra middelen worden gevraagd van de deelnemers. 
Om de productie voor 2018 zo hoog mogelijk te krijgen is door de RUD Drenthe een samenhangend pakket 
maatregelen ingevoerd om de focus zoveel als mogelijk op de productie te leggen. Dit pakket omvat: 

invoering van de bijsturende maatregelen zoals genoemd in de 1 e kwartaalrapportage (verbeteren van de 
registratie van uren en producten, begeleidingstrajecten voor medewerkers met productieverlies, extra 
inhuur en bij onvoorziene situaties met een forse kentaloverschrijding worden afspraken gemaakt met de 
deelnemer over de te maken keuze tussen extra middelen ofbijstelling van de productie); 
invoering van de versoberende maatregelen zoals genoemd in de Voorjaarsrapportage (het administratief 
afhandelen van meldingen Activiteitenbesluit, het beperken van het vooroverleg, het eerder buiten 
behandeling laten van een vergunningaanvraag, minder hercontroles waar het kan, het uitvoeren van 
aspectcontroles in plaats van volledige integrale controles bij lichtere en middelzware bedrijven en geen 
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versterking management-inzet op productie door beperking frequentie en agendering MT-overleg; 
ondersteuning management bij implementatie en monitoring bijsturende/versoberende maatregelen 
opstarten teamcoachingstraject om medewerkers en management te ondersteunen bij de implementatie 
van de ontwikkel- en veranderopgave; 
inzet van alle nog vrij beschikbare of gedurende het jaar overblijvende middelen binnen de 
begrotingswijziging 2018 ten behoeve van het verhogen van de productie; 
beperken van de scope van het Ontwikkelprogramma tot een "Actieplan productie 2018" als voorloper 
van het op een later moment uit te werken overkoepelend Ontwikkelprogramma. In dit Actieplan 
zijn/worden alleen die ontwikkelopgaven opgenomen die de productie versterken of stabiliseren. Dit 
betekent weliswaar uitstelfherschikking van de uitvoering van de overige noodzakelijke maatregelen 
zoals benoemd in het onderzoek van SeinstravanderLaar, maar zeker geen afstel. Hier ligt een 
gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid met de deelnemers om de RUD te ontwikkelen tot een 
toekomstbestendige en robuuste organisatie. 

De inhoudelijke risico's van met name de versoberende maatregelen zijn in de Voorjaarsrapportage geduid en 
worden gaandeweg inzichtelijker. Bestuurlijk uitgangspunt bij de ingezette maatregelen blijft dat er geen 
onverantwoorde milieurisico's door mogen ontstaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de 
maatregelen worden bijgesteld als blijkt dat sprake is van dergelijke risico's. 

Het is evident dat de effecten van dit pakket aan maatregelen op de productie pas na verloop van enkele 
maanden kan worden vertaald in een betrouwbare eindejaar prognose. Ook wordt onderkend dat het behalen 
van de productiedoelstelling nadelig wordt beïnvloed door twee van de productie verlagende factoren die 
spelen binnen de RUD, namelijk het hoger dan begrote ziekteverzuim en de significant lagere productiviteit 
van een aantal medewerkers waarvoor individuele begeleidingstrajecten lopen (het totale overzicht van 
productie belemmerende factoren is in de eerste kwartaalrapportage met u gedeeld). 
Vanuit het dagelijks bestuur is toestemming gegeven om een deel van het budget voor inhuur te besteden 
voor het uitbreiden van de vaste formatie. Daarmee worden kosten bespaard en wordt tegelijkertijd de 
continuïteit en kwaliteit van de productie beter geborgd. Er wordt nagegaan voor welke functies of 
organisatieonderdelen dit een bestendige keuze is. 

Een betrouwbare prognose over de te behalen productie in 2018 kan op dit moment nog niet worden gegeven. 
Wel is een stijgende lijn ingezet in de productiecijfers en ontstaat er een betere verhouding tussen ingezette 
uren en geleverde productie. Deze ontwikkelingen worden binnen de organisatie wekelijks gemonitord en per 
kwartaal gerapporteerd in de kwartaalrapportages die met u worden gedeeld. 

Deelnemer specifieke productiecijfers separaat geleverd 
In de Voorjaarsrapportage wordt de productie op hoofdlijnen behandeld. Bijgaand treft u een cijfermatige 
tussenstand van de productie aan. In augustus zullen ook de inhoudelijke rapportages worden toegezonden 
over het eerste half jaar van 2018. 

2. DE BEGROTINGSWI}ZIGING 2018 EN DE BEGROTING 2019 

Begrotingswijziging 2018 cijfermatig en tekstueel gewijzigd vastgesteld. 
De begrotingswijziging 2018 is -rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen - door het algemeen 
bestuur gewijzigd vastgesteld. De wijziging is het gevolg van de hiervoor genoemde maatregelen om de focus 
op de productie te versterken. 
Het investeringsbudget behorend bij het Ontwikkelprogramma wordt door deze maatregelen voor een deel 
anders besteed dan eerder voorzien. Niet een overkoepelend Ontwikkelprogramma maar een "Actieplan 
productie 2018" is/wordt uitgewerkt en vervolgens ten uitvoer gebracht. Dit actieplan betreft 
ontwikkelpunten die de productie zullen verbeteren en versterken. In de Voorjaarsrapportage is dit nader 
toegelicht. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat dit budget niet wordt ingezet om de exploitatiekosten (bv. 
hogere inhuurkosten) te dekken. 

Tenslotte wordt ook de mogelijkheid geboden om vrijgekomen ruimte te besteden aan de loonsom ten 
behoeve van de productieverhoging. 
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Begroting 2019 alleen tekstueel gewijzigd vastgesteld. 
De begroting 2019 is tekstueel gewijzigd vastgesteld, door het effect op de scope en planning van het 
Ontwikkelprogramma in de tekst te verwerken. Cijfermatig was en blijft het investeringsbudget voor 2019 en 
verder alleen als pm-post in de begroting opgenomen. 

Ingebrachte zienswijzen 
Vanuit alle raden en vanuit de staten hebben wij zienswijzen ontvangen op de begrotingswijziging 2018 en de 
begroting 2019. De zienswijzen zijn samengevat rond een zestalonderwerpen die wij hieronder kort 
toegelicht hebben en van een reactie hebben voorzien. 

1. Productie prioriteit 
Binnen dit uitvoeringsjaar wordt verzocht de productie de hoogste prioriteit te geven en deze eventueel ten 
koste te laten gaan van de uitvoering van projecten. Het uitvoeren van de 3 prioritaire projecten (LOS, 
financiële functie en digitale aanlevering) wordt hier ook bij benoemd. De vraag is gesteld waarom het 
capaciteitstekort ten laste wordt gebracht van de Drentse Maat, waarbij wordt gesteld dat de productie 
Drentse Maat prioriteit moet hebben boven de activiteiten niet-Drentse Maat. 
Reactie: Met de hiervoor genoemde maatregelen die bedoeld zijn om binnen de beschikbare middelen tot 

productieverhoging te komen, wordt aan deze zienswijze in ruime mate tegemoet gekomen. De focus 
ligt daarmee volop de productie. In bijgaande Voorjaarsrapportage wordt hier inhoudelijk verder op 
ingegaan. 
Wat betreft de voorliggende begrotingswijziging betekent deze prioriteit op de productie dat deze 
gewijzigd is vastgesteld: 

Binnen het Ontwikkelprogramma betekent deze verlegging van de focus dat er gestart wordt met 
het "Actieplan productie 2018". Dit betekent een deels gewijzigde besteding van het hiervoor 
opgenomen Investeringsbudget 
Er is toestemming om vrijgekomen begrotingsruimte te besteden aan de loonsom ten behoeve van 
productieverhoging. 

In het jaarprogramma 2018 wordt naast de uitvoering van de niet-Drentse en Drentse Maat inclusief 
de daarbij behorende uren vanuit het bedrijfsbureau, de uitvoering van de noodzakelijke projecten 
vermeld. Geopperd wordt om de uitvoering van deze projecten te stoppen en de vrijkomende uren te 
gebruiken ten behoeve van de productie Drentse Maat. De uitvoering van deze projecten zien wij echter 
als onvermijdelijke indirect productieve activiteiten die nodig zijn om de productie uit te voeren ofte 
verhogen. Zo staat naast de 3 prioritaire projecten ook de aanpak van het niet op orde zijnde 
inrichtingenbestand op de planning om opgestart te worden. 
Bij de uitvoering van de noodzakelijke projecten wordt wel nadrukkelijk gestreefd naar versobering en 
temporisering. 

Nog verdergaande maatregelen om de productie te verhogen ofte herprioriteren worden door ons 
ongewenst of onuitvoerbaar geacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het prioriteren van de Drentse Maat 
boven de niet-Drentse Maat De uitvoering van de niet-Drentse Maat taken moet door ander geschoold 
personeel worden uitgevoerd dan Drentse Maat taken (conform de Kwaliteitscriteria 2.1) Het minder 
uitvoeren van de niet-Drentse Maat taken zou daarnaast ook leiden tot verschuiving van kosten voor 
de deelnemers (van de RUD naar een extern bureau), niet tot een beperking daarvan omdat het niet 
uitvoeren tot problemen leidt bij de deelnemers op het gebied van bijvoorbeeld advisering van 
bestemmingsplannen, asbesttaken. bouwplannen, ondersteuning bij evenementen en bodemsanering. 

De uitvoering van de niet-Drentse Maat loopt overigens in de pas met de programmering van 2018 en 
is daarmee geen oorzaak van de onderproductie op de Drentse Maat. 

2. Productie niet ten koste van de veiligheid en conform de wettelijke kwaliteitseisen 
De achterblijvende productie en de uitvoering van de bijbehorende maatregelen mag er niet toe leiden dat 
Drenthe er onveiliger op wordt. Wordt nog wel voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen? 
Reactie: Om de productie te verhogen zijn bijsturende maatregelen en versoberende maatregelen doorgevoerd. 

Bij de laatste groep van maatregelen is sprake van het inleveren van een stukje kwaliteit en 
dienstverlening. De bijbehorende risico's zijn in de Voorjaarsrapportage beschreven. De ondergrens 
voor het leveren van voldoende kwaliteit en dienstverlening lijkt hiermee wel bereikt. In dit verband is 
ook het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in beeld (belegd bij de provincie). Belangrijke uitzondering op 
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de versobering van uitvoering betreft het aantreffen van risicovolle situaties, ongeacht de 
milieucategorie van het bedrijf Dergelijke constateringen blijven urgent en zullen direct de aandacht 
en de inzet krijgen die gelet op de onderhavige situatie en de Landelijke Handhaving Strategie 
noodzakelijk is. Mocht vervolgens sprake zijn van een situatie met een te verwachten overduidelijke 
kental-overschrijding dan zal dit effect gaan hebben op de geraamde aantallen. Dit zal met de 
betreffende deelnemer worden afgestemd. 

Overigens deelt het bestuur de met deze zienswijze geuite zorg om behoud van kwaliteit. Ook vanuit 
het accounthoudersoverleg wordt hier aandacht voor gevraagd. Omdat de beïnvloedbare productie 
vooral de taken voor Toezicht en Handhaving en ten dele Vergunningverlening (vooroverleg en 
actualisatie) betreft, zal in de voorbereiding van het jaarprogramma 2019 samen met de 
accounthouders de discussie worden gevoerd over het huidig geldende uitvoeringsniveau Drentse 
Maat om zo te komen tot uitgangspunten voor dit jaarprogramma. Het streven is om op termijn tot een 
volledig beleidskader te komen. De geplande evaluatie van de Drentse maat in 2019 is daarbij volgend 
tussenstation. 

3. Monitoring en voortgang 
Er wordt veel waarde gehecht aan tijdige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen in productie, 
Ontwikkelprogramma en financiën. Rapportages per kwartaal wordt daarbij als minimum genoemd. Een 
aantal raden verzoekt om uiterlijk in juli 2018 (helft van het jaar) informatie te verstrekken over de voortgang 
van het jaarprogramma 2018 en de gesignaleerde onzekerheden, zodat tijdig bestuurlijk kan worden 
bijgestuurd. Mocht er de komende tijd blijken dat er onvoldoende orde op zaken is gesteld, geeft 1 raad aan er 
waarde aan te hechten om conform art. 34 van de gemeenschappelijke Regeling te bezien of de RUD Drenthe 
heeft gebracht waarvoor deze in het leven is geroepen en op basis van die evaluatie conclusies te trekken. 
Reactie: Het belang van tijdige en betrouwbare informatie wordt door ons onderschreven. Er wordt hard 

gewerkt om frequent voortgangsinformatie te delen. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de 
registratie in ons zaaksysteem en de urenregistratie. Daarmee werken we aan betrouwbare cijfers met 
een adequaat voorspellend vermogen. Met de Voorjaarsrapportage is de gevraagde voortgang van het 
jaarprogramma verder in beeld gebracht, op basis waarvan bestuurlijke bijsturing mogelijk was. In 
september wordt op basis van de dan actuele stand van productie en het gemeten effect van de 
ingezette maatregelen een eerste onderbouwde eindejaarprognose opgesteld. 

4. Ontwikkelprogramma 
Verzocht wordt om (de opdracht voor) het opstellen van het Ontwikkelprogramma in gezamenlijkheid met de 
deelnemers te doen. Het belang van het Ontwikkelprogramma wordt daarbij niet door iedere deelnemer in 
gelijke mate onderkend. Een aantal raden geeft aan dat van een extra bijdrage geen sprake meer kan zijn en 
door andere deelnemers is aangegeven dat men eerst verbetering wil zien m.b.t. de productie op orde, 
inclusief resultaat van de 3 prioritaire projecten voordat een mogelijke extra bijdrage bespreekbaar is. 
Reactie: Zoals blijkt uit de hiervoor toegelichte maatregelen om de focus op productie te versterken, wordt de 

gevraagde prioriteit voor de productie door ons volledig onderkend. Dit heeft eveneens geleid tot een 
ander tijdpad voor het opstellen van het Ontwikkelprogramma. Er wordt nu eerst gestart met het 
Actieplan productie 2018 op orde die alleen die onderdelen van het Ontwikkelprogramma betreft die 
de productie versterken of stabiliseren. Dit laat echter onverlet dat wij het belang van het 
Ontwikkelprogramma voor ogen houden. Het nu gekozen uitstel kan niet tot afstelleiden. Daarmee 
zou immers worden afgeweken van één van de majeure aanbevelingen uit de integrale doorlichting 
door SeinstravandeLaar. Daarin wordt ook benadrukt dat er een ontwikkelopgave ligt, waarbij 
samenwerking tussen de RUD Drenthe, de opdrachtgevers, de eigenaren en de bestuurders van belang 
is. Het uitvoeren van dit programma en het komen tot het gewenste eindresultaat blijven wij daarom 
zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die moet worden opgepakt. Gelet op de eerdere 
instemmende reacties en zienswijzen van raden en staten op de aanbevelingen van het rapport, 
verwachten wij daarvoor op uw medewerking te kunnen blijven rekenen. 
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5. Behalen toekomstbestendige en robuuste organisatie in 2020 
Aangegeven wordt de verwachting dat met deze extra bijdrage en de uitvoering van het Ontwikkelprogramma 
de RVD Drenthe in 2020 is doorontwikkeld tot een toekomstbestendige en robuuste organisatie 
Reactie: Op dit moment ligt onze focus op de uitvoering van maatregelen ter versterking van de productie. In 

2019 zetten wij volgende stappen in de noodzakelijke doorontwikkeling. Er zal een 
Ontwikkelprogramma worden opgesteld waarin de doorontwikkeling van de RUD Drenthe tot een 
voldoende toekomstbestendige en robuuste organisatie vorm zal krijgen. De doorlooptijd en fasering 
van de doorontwikkeling zal in het Ontwikkelprogramma nader worden uitgewerkt. 
Dit tempo is mede afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen. Een voorbeeld hiervan betreft de 
impact van de invoering van de Omgevingswet. Dit levert eenforse ontwikkelopgave voor de RUD 
Drenthe en de deelnemers gezamenlijk op waarvan de doorlooptijd nog onvoldoende kan worden 
ingeschat. De keuze om het uitwerken van het overkoepelende Ontwikkelprogramma uit te stellen om 
eerst de productie verhogende acties op te pakken, heeft mogelijk ook effect op de doorlooptijd van het 
totale Ontwikkelprogramma. 

6. Evaluatie verrekening systematiek niet-Drentse Maat 
Verzocht wordt door meerdere raden om de evaluatie van de verrekening systematiek op korte termijn te 
evalueren, waarbij solidariteit en het redelijkheidsprincipe als uitgangspunten kunnen worden beschouwd. 
Vanuit 1 van de raden wordt nadrukkelijk aangegeven het niet eens te zijn met de toegepaste 
verrekensystematiek. Op basis van een besluit van het algemeen bestuur d.d. 30-11-2015 zou deze op het 
totaal moeten worden toegepast en niet op alleen de niet-Drentse Maat taken. Indien de begrotingen hierop 
niet worden aangepast wordt overwogen (een deel van) de niet-Drentse Maat op de markt te zetten. De 
gevraagde verrekensystematiek vraagt daarom op korte termijn een evaluatie en nadere uitwerking. 
Reactie: Bij de uitvoering van hetjaarprogramma 2018 is een aantal uitgangspunten voor programmering en 

wijze van financiering gewijzigd. Een van deze nieuwe uitgangspunten betreft de toegepaste 
toerekening van de in hetjaarprogramma opgenomen productie niet-Drentse Maat. De raming van de 
uren is hierbij meer op de realiteit afgestemd door uit te gaan van het 2-jarig gemiddelde over 2016 en 
2017 en bij afwijkingen van meer dan 25% in het jaarprogramma op te nemen. 
We zullen in 2018 de verreken systematiek in nauwe samenspraak met de deelnemers evalueren zodat 
we voor komende program m ajaren op basis van een nieuwe systematiek een verrekening kunnen 
toepassen. 

Bij de oprichting van de RUD zijn de taken die de RUD Drenthe namens haar deelnemers uitvoert, 
gezamenlijk bepaald. Gekozen is voor de uitvoering van het totale milieupakket. ongeacht Drentse 
Maat ofniet-Drentse Maat. Hierdoor werd het aantal "rafelranden" beperkt, is snel duidelijk of de RUD 
Drenthe ingeschakeld moet worden en kunnen de deelnemers zo effectiefmogelijk worden bediend. De 
organisatie binnen de RUD Drenthe is hierop ook afgestemd. Het in de markt gaan zetten van delen 
niet-Drentse Maat (zoals door 1 van de raden in de zienswijze is geopperd) staat haaks op waar de 
RUD Drenthe van en voor alle deelnemers voor staat en past niet bij de constatering dat de productie 
van de niet-Drentse Maat in de pas loopt met het jaarprogramma, de vraag daarvan groeiende is en de 
deelnemers tevreden zijn over de kwaliteit. 

De begrotingen zijn niet op deze zienswijze aangepast, maar de evaluatie van de verreken systematiek 
zal in 2018 worden opgestart. 

7. Grens bereikt wat betreft verstrekken extra bijdragen 
Vanuit een aantal raden wordt het signaal afgegeven dat er begrip is voor de extra gevraagde bijdrage, maar 
dat het plafond in zicht begint te raken en het verstrekken van extra bijdragen niet mogelijk zal zijn dan wel 
na 2020 (of zelfs na 2018) niet meer voor zal komen. Tegelijkertijd wordt ook het besef uitgesproken dat de 
RVD Drenthe een belangrijke, zo niet de belangrijkste, uitvoeringsorganisatie is en dus ook in de gelegenheid 
moet worden gesteld om al haar taken goed uit te voeren. 
Reactie: Dit punt valt uiteen in twee delen: 
a. extra bijdragen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie 

Ten aanzien van de extra bijdragen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie verwijzen 
wij naar de aanbevelingen die in 2017 door SeinstravandeLaar zijn gedaan op basis van een integrale 
doorlichting van organisatie enfinanciën van de RUD Drenthe. 
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In die aanbeveling werd een indicatiefinvesteringsbudget van 1,8 miljoen genoemd. Wij hebben als 
bestuur gemeend dit bedrag niet meteen in de (meerjaren)begrotingen op te moeten nemen maar eerst 
nadere planvorming en begroting afte wachten. Niet omdat wij de noodzaak voor het beschikbaar 
stellen van een Investeringsbudget bestrijden, maar om zicht en sturing op de te bereiken resultaten te 
verkrijgen. Indien door de gezamenlijke deelnemers zou worden gekozen af te zien van de financiering 
van noodzakelijk te achten ontwikkelingen, zal dat ten koste gaan van de organisatie en de uitvoering 
van de belangrijke taken die door de deelnemers bij de RVD Drenthe zijn belegd.Gelet op eerdere 
reacties en zienswijzen hopen wij in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid voor de organisatie te 
kunnen invullen. 

b. extra bijdragen voor door u aan de RVD Drenthe opgedragen taken 
Extra bijdragen voor opgedragen taken zijn afhankelijk van de omvang van de door de deelnemers 
opgedragen taken. Er wordt hard gewerkt om binnen de organisatie en voor u als deelnemer inzicht te 
geven in de productie ten opzichte van hetjaarprogramma en de begroting. Het belang van 
transparantie en betrouwbare cijfers staat hierbij voorop. Dit is voor ons de basis om met u het 
gesprek te voeren over de uitvoering en financiering van de taken die u bij ons heeft belegd. Bij de 
voorbereiding van het Jaarprogramma 2019 zal de omvang van de jaaropdracht en de daarvoor 
noodzakelijke tijdsinzet worden uitgewerkt. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke keuzes worden 
gemaakt ten aanzien van taken en de financiering daarvan. Belangrijk onderdeel daarvan is de door 
het algemeen bestuur gevraagde evaluatie van de Drentse Maat voor de onderdelen Toezicht en 
Handhaving ter voorbereiding op het Jaarprogramma 2019. De verwachting is dat daarmee de 
inhoudelijke discussie kan worden gevoerd over de noodzakelijk geachte kwaliteit van de uitvoering, 
waardoor niet meer hoofdzakelijk op cijfers wordt gefocust. 

3. INFORMERING RADEN EN STATEN 

Met deze briefhopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken en 
het vervolg. Om ook de raden en staten te informeren over de besluitvorming omtrent de 
Voorjaarsrapportage, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 en hen inzicht te geven in de wijze 
waarop is omgegaan met de ingebrachte zienswijzen, verzoeken wij u deze brief aan hen door te zenden. 
In aanvulling daarop is het mogelijk dat er vanuit de RUD Drenthe een nadere toelichting wordt gegeven aan 
uw raden of staten. Voor een aantal deelnemers is daarvoor al een afspraak gemaakt. Indien daarvoor 
belangstelling is verzoeken wij u een mogelijke datum af te stemmen met de RUD Drenthe. 

Met vriendelijke groet, 
Dagelijks bestuur RUD Dre 

Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018 
Detailinformatie productie behorend bij de Voorjaarsrapportage 
Overzicht zienswijzen raden en staten 
Begrotingswijziging 2018 
Begroting 2019 
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2 Inleiding 

2.1 Doel van de voorjaarsrapportage 

Op grond van de Financiële verordening van de RUD Drenthe dient de voorjaarsrapportage te worden 
opgemaakt over de eerste 4 maanden van het begrotingsjaar en voor 1 juni te worden aangeboden aan het 
algemeen bestuur. Voor 2018 is gekozen voor een periode van 5 maanden om invulling te kunnen geven aan 
de in het Jaarprogramma aangekondigde bestuurlijke afweging hoe om te gaan met het geprognotiseerde 
urentekort. Daarvoor was een langere rapportageperiode wenselijk. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
nieuwe P&C-cyclus. Deze is in concept opgesteld. Dit jaar wordt daarmee proefgedraaid Het doel is de cyclus 
zo effectiefmogelijk in te richten. Na verloop van tijd zal deze cyclus worden geëvalueerd en vastgesteld, 
waarna aanpassing van de Financiële verordening zal plaatsvinden. 
De voorjaarsrapportage is opgemaakt over de eerste 5 maanden van het begrotingsjaar 2018. Op basis van de 
realisatie tot eind mei is de realisatie van productie en financiën ten opzichte van de begroting getoetst. Als 
begrotingsuitgangspunt is daarbij de in procedure zijnde begrotingswijziging 2018 gehanteerd, evenals de 
begroting 2019. Vanuit dit totaal-perspectief wordt u in de deze voorjaarsrapportage geïnformeerd over de 
stand van zaken in productie en financiën en de prognose voor de rest van het jaar 2018. 

Op basis van de begrotingswijziging 2018 is het jaarprogramma 2018 vastgesteld. Bij vaststelling van het 
jaarprogramma is nadrukkelijk overwogen dat in het jaarprogramma reeds is geconstateerd dat binnen de 
begrotingswijziging 2018 naar verwachting niet voldoende middelen aanwezig zijn om alle werkzaamheden 
uit te voeren. In de prognose van het jaarprogramma kwam de RUD Drenthe ruim 7.000 uur tekort om alle 
werkzaamheden uit te voeren. De prognose van benodigde uren was echter indicatief. In het algemeen 
bestuur van de RUD Drenthe is daarom besloten dat als halverwege 2018 blijkt dat er knelpunten in de 
uitvoering ontstaan er via bestuurlijke besluitvorming zal worden bijgestuurd door het naar beneden 
bijstellen van de gewenste productie of door het naar boven bijstellen van de begroting. Deze situatie doet 
zich nu voor: er is sprake van onderproductie na het 1 e kwartaal van circa 15% bij de uitvoering van de 
Drentse Maat. 

Ondanks de recent ingezette bijsturende en versoberende maatregelen en het doorvoeren van de focus op de 
productie in de uitvoering van het jaarprogramma 2018 waarover in deze rapportage nader wordt ingegaan, 
is het op dit moment nog niet mogelijk aan te geven of hiermee de achterstand wordt gestabiliseerd. Via het 
(verbeteren) van de monitoring worden de effecten daarvan in volgende rapportages in beeld gebracht. 

2.2 Inhoud van de voorjaarsrapportaqe 

In de voorjaarsrapportage wordt met name ingegaan op afwijkingen in productie en financiën ten opzichte 
van het jaarprogramma 2018, de achterliggende oorzaken, bijsturing en bijbehorende risico's. Het format van 
de eerste kwartaalrapportage wordt aangehouden om zo uniformiteit te creëren in de rapportages. Dat 
betekent dat in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens aan bod komen: 
• Ontwikkelingen in de productie 
• Personeel 
• Ontwikkelingen baten en lasten 
• Prognose 
Allereerst zal echter ingegaan worden op de effecten van de 1 e kwartaalrapportage. 

2.3 Achtergrond: de behandeling van de eerste kwartaalrapportage 

De voorjaarsrapportage volgt hiermee direct op de eerste kwartaalrapportage, waarin een achterblijvende 
productie bij de Drentse Maat-producten werd geconstateerd. Deze afwijkingen zijn geanalyseerd en in de 
rapportage zijn bijsturende maatregelen voorgesteld die echter niet afdoende waren om verdere verhoging 
van de achterstanden in 2018 te voorkomen. 
De behandeling van de eerste kwartaalrapportage in het dagelijks bestuur heeft geleid tot de volgende 
uitgangspunten voor 2018 : 
• De in het le kwartaalontstane achterstanden mogen niet verder oplopen; de RUD Drenthe moet er alles 

aan doen om dit te voorkomen. Sturing op aantallen is niet mogelijk bij producten die afhankelijk zijn 
van het indienen van een aanvraag, melding of klacht; maar juist wel voor producten die gepland 
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worden vooruitvoerinq, zoals het uitvoeren van regulier toezicht bij de bedrijven. 
• Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient nadrukkelijk te worden gekeken naar mogelijkheden om 

met minder ureninzet de aantallen te realiseren. Dat betekent een versobering van de uitvoering .. De 
inzet moet wel altijd voldoende zijn, maar zal afhankelijk van de milieurisico 's met meer precisie bepaald 
worden: hoe lager het milieurisico. hoe pragmatischer met de intensiteit van controles kan worden 
omgegaan. 

• De productie krijgt de hoogste prioriteit Er zal dan ook nadrukkelijk worden gekeken naar de 
mogelijkheid tot temporiseren van de inzet van uren voor de noodzakelijke projecten. 

• Bij het uitvoeren van toezicht dient de prioriteit te worden gelegd bij de zwaardere bedrijven en andere 
bedrijven waar sprake is van relatiefhoge milieurisico's. 

De 3 prioritaire projecten, juist noodzakelijk voor het verhogen van de productie, worden voortgezet: 
Verbetering digitale uitwisseling en opdrachtverlening 
Herimplementatie van het zaaksysteem LOS 
Professionalisering van de financiële functie 

Naast deze projecten wordt ook het project ter voorbereiding op de Omgevingswet van belang geacht. 

Ook binnen het op te stellen Ontwikkelprogramma. dat voortvloeit uit het onderzoek van SeinstravanderLaar 
(2017)en de aanbevelingen uit de Tussenevaluatie van de RUD Drenthe (2016), is de focus verlegd naar de 
productie. Daardoor wordt geen Ontwikkelprogramma opgeleverd na de zomer - zoals in de 
begrotingswijziging 2018 is aangegeven - maar wordt gewerkt aan een actieprogramma ten behoeve van 
versterking en stabilisering van de productie waarvan de uitvoering waar mogelijk meteen zal worden 
opgestart. 

2.4 We zijn trots op ons werk! 

Omdat de rapportage vooral gaat over knelpunten in relatie tot de uitvoering van het jaarprogramma 2018, is 
het belangrijk dit in het juiste perspectief te blijven beschouwen. Binnen de RUD Drenthe werken 
gepassioneerde, betrokken en kundige mensen die zorg dragen voor een goede dienstverlening en producten 
opleveren van goede kwaliteit. Vanuit de ambtelijke ondersteuning van de deelnemers wordt dit ook 
nadrukkelijk onderschreven. Op heel veelonderdelen gaat het dus, ook cijfermatig, gewoon goed. 

De resultaten van de 1 e kwartaalrapportage en de uitkomst van de bestuurlijke behandeling hebben flinke 
impact gehad op onze medewerkers, maar hebben ook geleid tot een gezamenlijke wil hier een slag in te 
maken en hun bijdrage te leveren in een goede registratie en analyse van het verhaal achter de cijfers. Er is 
een sterke behoefte om de verantwoording en sturing niet alleen te baseren op aantallen en uren maar ook 
inhoud en kwaliteit hierin te betrekken. 

Ondertussen wordt ook doorgewerkt aan meer uniform werken via standaarden vanuit toezicht en 
vergunningverlening. Daarmee focussen we weliswaar in eerste instantie op de versterking/stabilisatie van 
de productie maar zal er tegelijkertijd ook kwalitatief beter worden gewerkt. En juist met die kwaliteit zal de 
RUD een toekomstbestendige bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in 
Drenthe. 
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3 De productie tot en met 31 mei 2018 in cijfers 

Jaarprogramma in uren tot en met 31 mei 2018 

Realisatie uren 
Realisatie uren tIm Realisatie uren tIm tIm 31-05-2018 

Jaarprogramma 2018 U re n gevraagd 2018 Uren beschikbaar in 2018 31-05-2018 31-05-2018 t.O.V. beschikbaar. 

Ore ntse Maat (DM) 82.291 74.941 27.116 32,9"/0 36,2% 
Niet Drentse Maat (NOM) 53.257 53.254 21.698 40,7% 40,7% e 

C1J Adm. Ondersteuning (DM en NOM) 7.200 7.200 4.432 61,6% 61,6% "- 
Noodzakelijke projecten 16.606 16.606 4.094 24,7% 24,7% ::::I 

159.354 152.001 57.336 36,0% 37,7% 

Drentse Maat in aantallen tot en met 31 mei 2018 

In deze tabellen is op hoofdlijnen de productie in cijfers weergegeven. Iedere deelnemer Detailinformatie over 
de productiecijfers per deelnemer is separaat toegezonden. 

De productie en ureninzet Drentse Maat producten ten opzichte van het Jaarprogramma 2018 

___ Productie in % 

Productiel tijd DM in % 

32,9% 
32,0% -t---------------- __ ---- 

Som van mrt Som van apr Som van mei 

Uit bovenstaande productiecijfers en uit de grafiek blijkt dat er een stijgende lijn is ingezet. De productie stijgt 
en de verhouding tussen productie en ingezette productieve uren verbetert. In deze Voorjaarsrapportage 
wordt aangegeven welke extra maatregelen worden ingezet om die stijgende lijn te versterken. 
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4 De ontwikkelingen in de productie 

4.1 Hoofdlijnen in de ontwikkeling van de productie 

In de voorgaande tabellen is te zien wat de productie tot en met 31 mei 2018 is geweest. Alleen de afgeronde 
en afgesloten producten worden hier geteld, nog lopende projecten blijven buiten beschouwing. De productie 
wordt uitgedrukt in aantallen producten (Drentse Maat) en aantallen geleverde uren (niet-Drentse Maat). In 
de overzichten is ter vergelijking ook de geplande jaarproductie vermeld, zoals die in het jaarprogramma 
staat opgenomen. 

Seizoensinvloeden daargelaten zou na 31 mei een productie van tenminste 41,6% van het jaarprogramma 
verwacht mogen worden. Op hoofdniveau kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

De productie niet-Drentse Maat loopt in de pas; 
De productie Drentse Maat blijft op delen achter; 
De administratieve ondersteuning t.b.v. het primaire proces vraagt meer uren dan geraamd. 

De bestaande afwijkingen zijn ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage niet nieuw en voor de uitleg en 
analyse daarvan verwijzen we dan ook naar de eerste kwartaalrapportage. 

Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage is wel een tendens zichtbaar van aantrekkende productie 
Drentse Maat: de (grove - LV.m. verschil in tijdsinzet per product -) indicator hiervoor "gemiddeld aantal uren 
per afgeronde zaak Drentse Maat" komt in de eerste kwartaalrapportage op 19,7 uur en over de eerste 5 
maanden op 14,8 uur. Vermoedelijk heeft dit te maken met de extra sturing die plaats vindt op de productie, 
zoals het verbeteren van de registratie. 

Vanuit het dagelijks bestuur is de opdracht gegeven het voorkomen van oplopende achterstand in de 
productie de hoogste prioriteit te geven. Dit signaal klinkt ook nadrukkelijk vanuit een aantal inmiddels 
ontvangen concept-zienswijzen van gemeenteraden op de begrotingswijziging 2018 . 
Deze opdracht werkt niet alleen door in de productie behorend bij de Drentse en niet-Drentse Maat, maar 
heeft ook effect op de noodzakelijke projecten, zoals benoemd in het jaarprogramma en de uitwerking van het 
Ontwikkelprogramma. Hierop wordt in paragraaf 3.5 en 3.6 nader ingegaan. In paragraaf 3.4 wordt de kort de 
stand van zaken m.b.t. de voortgang van de 3 prioritaire projecten geschetst. 

4.2 Bijsturende maatregelen Drentse Maat 

De eerste kwartaalrapportage bevat naast cijfers die gerelateerd zijn aan de productie tevens een analyse en 
waar nodig en mogelijk ook bijsturende maatregelen om de achterblijvende productie te verhogen. In 
onderstaande tabel zijn deze maatregelen samengevat weergegeven. 

Tabel: De bijsturende maatregelen benoemd in de eerste kwartaalrapportage 2018 

Bijsturende maatregel Benoemd bij / effect op 

Instructie en ondersteuning 
In de praktijk blijken meer zaken te zijn gedaan dan geregistreerd. Geconstateerd bij: 

KeC's en Bedrijfsbureau intake - de registratie van het vooroverleg 
registratie, inclusief 

de registratie van toezichtzaken - 
monitoring en sturing. registratie van calamiteiten en bijbehorend toezicht bij bodemsanering. - 

Project digitale aanlevering 
Het uitvoeren van toezicht, het maken van vergunningen en adviezen. Niet tijdige en/of 
onvolledige levering door de deelnemers van digitale geeft productieverlies. Deze is het best 
merkbaar bij toezicht en vergunningverlening. 

Bij onvoorziene situaties met 
Het uitvoeren van toezicht en handhaving 

forse kentaloverschrijding : 
In de praktijk komen onvoorziene toezichtsituaties voor die wat betreft inzet sterk afwijken 

afspraken maken over extra 
van het kental. Omdat ook sprake is van veelvuldig ongepland toezicht en de ervaring dat het 

middelen of bijstelling 
uitvoeren van dit toezicht meer vraagt dan het kental staat hier onvoldoende compensatie 

productie 
tegenover vanuit de eenvoudige controles. 
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Bijsturende maatregel Benoemd bij / effect op 

Het uitvoeren van taken (toezicht) 
Individuele trajecten bij Bij bepaalde medewerkers is een significante onderproductie geconstateerd. Dit leidt tot een 
medewerkers waar productie fors verlies van productieve uren en is daarmee van invloed op de te realiseren productie in 
achterblijft 2018. Met de medewerkers zijn verbetertrajecten ingezet De ze trajecten leiden tot 

frictiekosten waarvoor geen budget beschikbaar is. 

Toezicht Besluit bodemkwaliteit 
Extra inhuur tot niveau Van de gemelde situaties dient bij 50% van de gevallen toezicht te worden uitgevoerd. 
jaarprogramma/begroting Hoewel in de eerste kwartaal rapportage dit expliciet is benoemd bij het onderdeel toezicht 

Besluit Bodemkwaliteit, is dit een generiek geldende bijsturende maatregel. 

De meeste genoemde maatregelen hebben effect op het verhogen van de productie van toezicht; dit vooral 
vanwege het feit dat die productie het meest beïnvloedbaar is. Een aantal van de benoemde maatregelen is 
meer generiek van karakter. Bijvoorbeeld instructie en ondersteuning van de gemeentelijke KeC's voor intake 
en registratie van zaken. Ook wordt in alle teams nadrukkelijk gekeken naar de verhouding tussen bestede 
uren en geleverde productie (zowel op team- als medewerkersniveau), zeker ook in het licht van de kentallen 
van de Drentse Maat. Ook voor niet-stuurbare aantallen producten (afhankelijk van aanvragen van derden) 
kan immers worden gestuurd op de daarvoor benodigde ureninzet. 

4.3 Versoberingsmaatregelen Drentse Maat 

Op 9 mei jl. is door het dagelijks bestuur bij de behandeling van de eerste kwartaalrapportage nadrukkelijk 
gevraagd om de achterstand in productie over heel2018 te beperken tot de in het 1 e kwartaalopgelopen 
achterstand en daarbij te zoeken naar mogelijkheden om de uitvoering te versoberen. Bij deze versobering 
moet rekening worden gehouden met de hiermee samenhangende milieurisico's en negatieve effecten op 
kwaliteit en/of dienstverlening. Anders gezegd, met de uitvoering van de maatregelen leveren we in op 
kwaliteit en op dienstverlening. De mogelijke negatieve effecten en milieurisico's zijn in onderstaande tabel 
per maatregel in beeld gebracht. 

Bij de effectuering van de versoberingsmaatregelen staat de risico-afweging centraal wat bijvoorbeeld 
betekent dat bedrijven (bedrijfsonderdelen) met hoge risico's een hogere prioriteit krijgen voor inzet vanuit 
toezicht dan bedrijven waar de risico's relatief als lager worden beoordeeld. 

Dit maatregelenpakket wordt op dit moment gezien als hetgeen maximaal haalbaar is gelet op risico's en 
negatieve effecten. De ondergrens op het gebied van leveren van kwaliteit en dienstverlening is hiermee voor 
2018 bereikt. Aangezien ook in 2017 om financiële redenen is afgeweken van het voor heel Drenthe 
vastgestelde uniforme uitvoeringsniveau is terughoudendheid geboden in het verder beperken van de 
kwaliteit. In dit verband is ook het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) - dat op dit gebied is belegd bij de provincie 
- in beeld: in hoeverre kan in dat kader de uitvoering als voldoende worden gekwalificeerd. 

De implementatie van de bijsturende en versoberingsmaatregelen is inmiddels voortvarend in gang gezet. 
Wat betreft de verbetering van de urenregistratie en registratie in het zaaksysteem zijn inmiddels de eerste 
bijstellingen uitgevoerd. Dit kan als bijeffect hebben dat een aantal cijfers ten opzichte van de opgeleverde 
kwartaalrapportages nu zijn gecorrigeerd waardoor op onderdelen verschillen ten opzichte van de 1 e 
kwartaalrapportage zijn ontstaan. 
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Tabel : Overzicht van de versoberingsmaatregelen en milieurisico's / nadelige effecten. 

Versoberingsmaa tregel Risico's bii effectuerinz 
Meldingen Activiteitenbesluit administratief afhandelen. Zonder beoordeling (uitsluitend administratief) gaan 

situaties ontstaan waarbij bedrijven in strijd met 
Een groot deel van de bedrijven valt onder de werkingssfeer van regelgeving zijn opgericht of in werking zijn. Bedrijven 
het Activiteitenbesluit Hier zitten ook meer complexe bedrijven zullen minder inzicht hebben op welke wijze ze aan de 
tussen. Bij oprichting of wijziging van een bedrijf moet een melding milieuregelgeving moeten voldoen. Indien deze 
in het kader van dit besluit worden ingediend. Deze meldingen en bedrijven wel gecontroleerd worden zullen de 
bijhorende rapporten (bijvoorbeeld geluidsonderzoeken) worden 

toezichthouders veel voorwerk moeten verrichten, 
inhoudelijk door de RUD beoordeeld. waarna door het ontbreken van een toetsing bij melding 
Versobering van deze werkzaamheden houdt in dat voor een nog een hogere kans bestaat op constateren van 
nader te definiëren categorie bedrijven de meldingen alleen nog overtredingen, klachten en ongewenste situaties, binnen 
administratief worden verwerkt. 

het bedrijf, en ongevallen. 

Beperken vooroverleg en eerder buiten behandeling laten van Het indienen van een aanvraag met minder vooroverleg 
vergunningaanvragen heeft tot gevolg dat de noodzakelijke bijsturing van de 

Vooroverlegmomenten zijn die momenten waarin samen met het 
aanvraag moet plaatsvinden binnen het formele traject 
van de procedure. Deze latere formele bijsturing kan 

bevoegd gezag en het bedrijfwordt besproken of en op welke wijze leiden tot extra kosten, voor het bedrijf onvoorziene 
de plannen het beste, rekening houdend met de omgeving/milieu, beperkingen van hun plannen en kan negatief 
kunnen worden gerealiseerd. Initiatief hiertoe kan komen van doorwerken in de onderlinge relatie. Formele bijsturing 
zowel het bedrijf als het bevoegd gezag. Doel van het vooroverleg is 

uit zich in een verzoek tot aanvullende gegevens. Bij het 
het uiteindelijk indienen van een aanvraag die volledig is en een 

uitblijven van een reactie zal de aanvraag formeel buiten 
kans van slagen heeft. 

behandeling moeten worden gesteld. Deze formele 
Versobering van deze werkzaamheden zou kunnen betekenen dat opstelling kan leiden tot bezwaarprocedures en kan als 
het aantaloverlegmomenten wordt beperkt tot 2 overleggen en dat klantonvriendelijk worden ervaren. 
slechts 1 concept aanvraag wordt beoordeeld. Als formele In voorkomende gevallen kan het bevoegd gezag - tegen 
aanvragen vervolgens niet voldoen worden deze, na 1 formeel meerprijs - kiezen voor meer vooroverleg met of tijd 
verzoek om aanvullende informatie, buiten behandeling gelaten. voor de aanvrager. 

Minder hercontroles 

Als bij toezichtbezoeken overtredingen wordt geconstateerd vindt 
bij lichtere overtredingen een hercontrole plaats. Bij zwaardere 

Het risico bestaat dat door minder hercontroles uit te 
overtredingen wordt bestuursdwang aangekondigd. Het aantal voeren een aantalovertredingssituaties blijft bestaan. 
situaties waarin hercontroles worden uitgevoerd zou verder Dit brengt extra milieurisico's met zich mee. 
kunnen worden beperkt. De Landelijke handhavingsstrategie (LHS) 
vormt hierbij het kader of in het onderhavige geval deze keuze 
verantwoord te maken is. 

Aspectcontroles bij lichtere en middelzware categorie 
bedrijven. 

De lichtere en middelzware categorie bedrijven worden conform Het risico bestaat dat door minder diepgaande controles 
de Drentse maat minder vaak bezocht dan de zwaardere categorie uit te voeren een aantalovertredingssituaties blijft 
bedrijven. Het betreffen integrale controles. bestaan. Dit brengt extra milieurisico's met zich mee. 
Versobering van de werkzaamheden houdt in dat slechts enkele, 
maar voor die bedrijven wel de meest relevante, aspecten worden 
gecontroleerd. 

Geen extra aandacht geven aan Drentse prioriteiten 
Bij de totstandkoming van de Drentse maat is bepaald dat ten 
aanzien van een aantal milieuaspecten extra aandacht nodig is. Het 
betreffen hierbij bijvoorbeeld opslag van gevaarlijke stoffen, Het risico bestaat dat door minder diepgaande controles 
emissies van stoffen met een minimalisatieverplichting of een aantalovertredingssituaties blijft bestaand ten 
gevaarlijk afval. In het rekenmodel is verdisconteerd dat bij aanzien van een aantal belangrijk geachte 
bedrijven waar deze milieuaspecten spelen er meer tijd voor een milieuaspecten. 
toezichtbezoek beschikbaar is. Versobering van de 
werkzaamheden houdt in dat deze extra aandacht komt te 
vervallen. 
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4.4 Uitvoering van de 3 prioritaire projecten 

Onderstaand per onderwerp een korte beschrijving van de uitgevoerde en geplande acties. 

a. Professionalisering en ondersteuning financiële functie 
Doel: RUD financieel in control 
Dit project loopt en zal in 2018 grotendeels worden afgerond. De nieuwe P&C-documenten zijn in procedure 
en de P&C-cyclus is aangepast. De aanpassing van systemen, administraties en de organisatorische 
aanpassingen zijn in gang gezet ofingepland in de loop van 2018. Eind 2018 wordt de noodzakelijke 
structurele formatie bepaald. 

b. Project opdrachtverlening en digitale beschikbaarheid documenten 
Doel: adequate digitale uitwisseling van dossiers/documenten 
Dit project loopt en levert voor de zomervakantie inzicht in de knelpunten die moeten worden opgepakt. 
Quick wins worden zoveel mogelijk naar voren gehaald. Totale doorlooptijd kan lang zijn, afhankelijk van de 
opgave per deelnemer. 

c. Leefomgevingssysteem (LOS) 
Doel: een zaaksysteem dat ondersteunend werkt voor het primaire proces 
Dit project loopt. Op dit moment wordt een plan uitgewerkt waarmee de proces- en werkafspraken worden 
vastgelegd. Daarna wordt verwerking in het systeem voorzien. Medewerkers worden betrokken en opgeleid. 
In 2018 wordt een goede stap vooruit gemaakt. Totale doorlooptijd is geschat op anderhalfjaar (tot 
medio/eind 2019). Ook hier wordt gewerkt met quick wins, onder meer door trainingen, het beter in het 
systeem zetten van sjablonen en door administratieve handelingen (vooralsnog) zoveel mogelijk door het 
Bedrijfsbureau te laten uitvoeren. 

4.5 Temporiseren van de noodzakelijke projecten 

In het jaarprogramma 2018 zijn een aantal noodzakelijke projecten benoemd. Vanuit het dagelijks bestuur is 
gevraagd nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheid tot temporiseren van de inzet van uren voor de 
noodzakelijke projecten. De naamgeving 'project" blijkt achteraf ongelukkig gekozen: het suggereert dat het 
op zichzelf staande, vrij te kiezen activiteiten betreft. Het betreft echter indirecte kosten die noodzakelijk zijn 
om de productie goed te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het op orde krijgen van het zaaksysteem. Ze zijn 
daarmee randvoorwaardelijk voor het op orde krijgen van de productie. Bij het opstellen van het 
jaarprogramma was de precieze ureninzet alleen indicatiefte bepalen. De urenrealisatie van deze projecten 
ligt tot op heden lager dan in het jaarprogramma was opgenomen. De benoemde projecten zijn wel gestart 
maar hebben nog niet de tijdsinzet gevergd zoals deze in het jaarprogramma zijn begroot. De verwachting is 
dat er uiteindelijk minder uren nodig zullen zijn. Nadrukkelijk wordt gestuurd op het waar mogelijk beperken 
van de ureninzet ten gunste van de te leveren productie. 

4.6 Focus op productie binnen Ontwikkelprogramma en de risico's daarvan 

Het opstellen van een Ontwikkelprogramma vloeit voort uit het onderzoek naar organisatie en financiën en de 
daarin benoemde aanbevelingen en resultaten van SeinstravanderLaar, aangevuld met de door het algemeen 
en dagelijks bestuur overgenomen aanbevelingen behorend bij de Tussenevaluatie RUD Drenthe 2014-2015. 
De totale opgave die hierin is geschetst is een gezamenlijke opgave, voor de RUD Drenthe, haar 
opdrachtgevers, eigenaren en bestuurders. In hoofdlijnen bestaat het Ontwikkelprogramma uit drie 
onderdelen, die vanuit ontwikkelingsperspectief met elkaar zijn verbonden: 
1. De basis op orde 
2. Ontwikkeling in kwaliteit 
3. Klaar voor de omgevingswet 
Het tijdstip van volledige realisatie van het programma is gerelateerd aan op 1 januari 2021, het moment dat 
de Omgevingswet in werking treedt. 

Met het verleggen van de focus op de productie wordt het programma nu opgestart met die onderdelen die de 
productie stabiliseren en versterken. Hiervoor wordt het "Actieplan productie 2018 op orde" opgesteld en in 
uitvoering gebracht. Het gevraagde budget in de begrotingswijziging zal daardoor aangewend worden voor de 
uitwerking van de maatregelen die dienen ter stabilisatie en versterking van de productie. Dit betekent een 
deels gewijzigde besteding van het in de begrotingswijziging 2018 opgenomen Investeringsbudget. Het nog 
niet bestede budget wordt ingezet om het Actieplan productie 2018 op orde te bemensen zodat het niet ten 
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koste gaat van de productieve uren. 

Het temporiseren van het Ontwikkelprogramma kent ook risico's. Van uitstel mag geen afstel komen. De 
noodzaak voor een grondige aanpak is in het onderzoeksrapport van Seinstravandelaar onderbouwd met 
majeure conclusies en aanbevelingen. Daarbij is het samenspel tussen de ROD Drenthe en haar deelnemers 
een kritische succesfactor: medewerking van alle betrokkenen is nodig. Als de genoemde aspecten niet 
worden opgepakt blijven gesignaleerde knelpunten bestaan en blijft de organisatie onvoldoende robuust voor 
de toekomst. De actualiteit bevestigt echter de urgente noodzaak om allereerst de productie te versterken en 
daar grip op te krijgen. 
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5 Personeel 

5.1 Algemeen 
De medewerkers van de RUD Drenthe zijn voornamelijk oud-medewerkers van de bevoegde gezagen en zijn 
bij de oprichting van de RUD Drenthe overgegaan van de gemeenten en provincie naar de RUD Drenthe. 

Bij de oprichting van de RUD Drenthe is bepaald dat de vaste formatie van de RUD Drenthe uit maximaal12S 
fte moest bestaan. In de jaren na oprichting is de begrote formatie gedaald naar 119 fte in verband met 
doorgevoerde efficiencykorting. Extra werkzaamheden enjoftaken konden door inhuur worden verricht, met 
behulp van de zogenaamde flexibele schil. 
Sinds de oprichting is het takenpakket op onderdelen uitgebreid en aangepast. De begrote formatie is echter 
gelijk gebleven. Of de vooraf bepaalde formatie-verdeling ook op langere termijn houdbaar is zal gaandeweg 
inzichtelijk worden. De inhoudelijke opgave en de vertaling daarvan naar jaarprogramma's zullen daarvoor 
een nadrukkelijk ijkpunt vormen. Om de huidige opgave te vertalen naar benodigde formatie wordt een 
Strategische Personeelsplanning opgesteld in 2018. 

5.2 Fte en inhuur 
Ultimo mei 2018 is de formatie 114,4 fte. Vacatureruimte (4.6 fte) wordt opgevuld door inhuur. In de 
begrotingswijziging 2018 is financiële ruimte opgenomen om de capaciteit tijdelijk te verhogen. Deze ruimte 
wordt volledig benut. Om de kosten zoveel mogelijk te beperken is door het dagelijks bestuur gevraagd om 
waar mogelijk over te gaan tot het omzetten van tijdelijke naar vaste bezetting. 

5.3 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim tot en met mei 2018 was gemiddeld 8.7%, onder te verdelen in: 

kort verzuim (van 0 - 7 dagen) 0.7%; 
middellang verzuim(8 - 42 dagen): 1.2%; 
lang verzuim (meer dan 43 dagen): 6.8%. 

In de begroting en het jaarprogramma wordt uitgegaan van een norm van 4%, waardoor er geen compensatie 
mogelijk is voor het deel ziekteverzuim dat hierboven ligt. De oorzaak voor het hoge ziekteverzuim ligt deels 
in de landelijke griepgolf die een opvallend hoger ziekteverzuim heeft opgeleverd. Daarnaast hebben de 
huidige ontwikkelingen binnen de organisatie ook een verhogend effect op het ziekteverzuim. De verwachting 
is dat het verzuimpercentage over 2018 substantieel zal afwijken van de begrote 4% en daarmee op jaarbasis 
tot substantieel verlies van productiecapaciteit zalleiden. 

Figuur 1: het verloop van het ziekteverzuim in 2018 in vergelijking met 2017. 
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5.4 Teamcoaching 
Er is aandacht voor de ( onvermijdelijke) onrust die ontstaan is door de intensivering van de sturing op de 
productie en het implementeren van de bijsturende en versoberende maatregelen. Deze onrust leidt tot 
spanning en uitval van medewerkers. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren is een traject opgestart om 
te komen tot teamcoaching waarin de veranderopgave voor zowel medewerkers als management wordt 
begeleid. Dit traject wordt op korte termijn aanbesteed en in gang gezet. De inschatting van de RUD is dat het 
budget voor teamcoaching kan worden opgevangen in de reguliere post voor HR. Indien daarin onvoldoende 
budgetruimte beschikbaar blijft wordt het ten laste gebracht van de post onvoorzien in het 
Investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma. 
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5.5 Frictiekosten 
In de eerste kwartaalrapportage is aangegeven dat ten aanzien van een aantal medewerkers van de RVD de 
verwachting is dat zij niet op adequate wijze inzetbaar zullen zijn. Dit vraagt om maatwerkafspraken met 
individuele medewerkers die gepaard zullen gaan met frictiekosten. Omvang en ontstaansmoment van die 
frictiekosten zal per situatie verschillen. 
Om de directie in staat te stellen deze noodzakelijk geachte maatwerkafspraken te kunnen maken is budget 
nodig dat in de begroting niet is voorzien. Het uitgangspunt is dat deze kosten gedurende een begrotingsjaar 
vooralsnog ten laste van de reserve worden geboekt en bij het opmaken van de jaarrekening nader zullen 
worden verwerkt. 
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6 Ontwikkeling baten en lasten tot en met mei 2018 

6.1 Algemeen 

De Staat van baten en lasten tot en met mei geeft de realisatie afgezet tegen de begrotingswijziging 2018. De 
afwijkingen realisatie 2018 t.o.v. de begrotingswijziging 2018 worden op hoofdlijnen verklaard. De RVD 
Drenthe heeft zijn verplichtingen vanaf januari afgestemd op de begrotingswijziging 2018 en maakt vanaf 
januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2018 horen. De opgenomen cijfers van de 
begrotingswijziging 2018 zijn 5/12 deel van de jaarbegroting. 

6.2 Baten 

De RVD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten: 
1. baten uit deelnemersbijdragen 
2. baten uit leges 
3. baten uit projecten 

• Baten uit deelnemersbijdrage 
In kader van liquiditeit wordt in de eerste vijf maanden een hogere deelnemersbijdrage verstrekt. De RVD 
heeft tot en mei 49% van de deelnemersbijdrage ontvangen op basis van de vastgestelde begroting 2018. 
Pas na vaststelling van de begrotingswijziging zullen de nieuwe bijdragen in rekening worden gebracht 
bij de deelnemers met inachtneming van de reeds betaalde bijdragen. 

• Baten uit leges 
De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 achter. In de begrotingswijziging 
was aan baten € 93 K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 31K aan baten binnen gekomen 

• Baten uit projecten 
De baten uit projecten ligt iets hoger, omdat er extra milieu taken bij de RVD zijn belegd. Dit verloopt 
budgetneutraal voor de begroting. 

• Overige baten 
De RVD Drenthe verwacht geen overige baten. Ligt in lijn met de begroting. 

6.3 Lasten 

De RVD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten): 
1. personeelskosten 
2. bedrijfsvoeringskosten 
3. legeskosten 
4. projectkosten 
5. onvoorzien 

De totale lasten tot en mei waren iets lager dan de begrotingswijziging 2018 (afgerond € 65) en liggen in 
totaal afgerond € 183 lager dan in de begrotingswijziging 2018 is opgenomen. 

• Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het 
personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten zijn afgerond € 
4.500K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 2% hoger. De hogere kosten zijn te verklaren 
doordat meer inhuur voor het primaire proces is ingezet. 

• Bedrijfsvoeringskosten 
De bedrijfsvoeringskosten liggen in lijn van de begrotingswijziging 2018 (werkelijk € 1.048K t.o.v, € 
1.050K). 
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• Legeskosten 
Tot en met mei zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt voor de legesinkomsten. Afgerond zijn de 
werkelijke kosten € 22K terwijl er in begroting aan kosten afgerond € nK is begroot. De afwijking wordt 
veroorzaakt doordat er minder aanvragen zijn. Daarbij dient bedacht te worden dat leges voorafin 
rekening worden gebracht. 

• Projectkosten 
De projectkosten bestaan ut de volgende projecten: 
1. Project LOS 
2. Project Ontwikkelprogramma 
3. Overige projecten 

Project LOS 
Het project LOS heeft voor tot en met mei € 167K aan werkelijke kosten gehad. Deze kosten liggen in lijn 
met de begroting. 

Projectkosten Ontwikkelprogramma 
De kosten die tot en met mei voor het Ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt zijn (€ 65K) bestaan 
uit kosten van de programmaorganisatie. en kosten voor de 3 prioritaire projecten en de voorbereiding 
op de Omgevingswet. In de begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een gemiddeld 
kwartaalbedrag van € 138K. 

Overige projecten 
De kosten van overige projecten zijn € 154K. (begroot€ 113K). Deze projecten worden in opdrachtvan 
de bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen groter zijn dan 
begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten). 

• Onvoorzien 
Tot en met mei zijn geen kosten gemaakt die ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht. 

6.4 Resultaat: nog geen prognose rekeningresultaat 

In deze Voorjaarsrapportage staat als resultaat van de 1 e 5 maanden € 183K vermeld. Nadrukkelijk wordt 
daarbij opgemerkt dat dit geen onderdeel is van het te verwachten jaarrekeningresultaat, maar het feitelijke 
verschil tussen geboekte baten en lasten over de Ie 5 maanden van 2018. 
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Het positieve saldo van € 183 K is het effect dat de deelnemersbijdrage tot en met juni is betaald. 
Daarnaast wordt er in de eerste maanden relatiefmeer bijdrage betaald in verband met extra kosten die 
betaald worden in het eerste halfjaar. Als voorbeeld: het vakantiegeld in de maand mei. 

5.955 65 
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8 Prognose 

8.1 Productie 

De bijsturende en versoberende maatregelen worden op dit moment geïmplementeerd. Dat betekent dat de 
effecten van de maatregelen op de productie naar verwachting steeds meer zichtbaar zullen worden de 
komende maanden Er wordt wekelijks gemonitord en waar nodig bijgesteld. Randvoorwaarden om de 
maatregelen effectief te laten zijn worden inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk ingevuld. 

Er is ondersteuning van de teamleiders door een daarvoor vrijgemaakte coördinerende teamleider zodat zo 
snel mogelijk versterkt grip ontstaat op de productie en de daarvoor noodzakelijke/ondersteunende 
maatregelen. De prognose zal daarom gaandeweg preciezer voorspellen hoe hoog de productie over 2018 
uiteindelijk zal uitvallen. 

Met betrekking tot de geconstateerde achterstand in de productie moet rekening gehouden worden met de 
geschetste verlagende effecten op de productie ten gevolge van: 

het hoger dan begrote ziekteverzuim; 
frictiekosten (dubbel effect vanwege lage productie en hogere kosten) 

Deze factoren zijn gezamenlijk substantieel van invloed op de productieve uren en leveren een sterk negatief 
doorwerkend effect op de bijsturende en versoberende maatregelen. 

8.2 Financiën 

De huidige prognose is dat alle beschikbare budgetten ontoereikend zijn om het Jaarprogramma 2018 
volledig uit te voeren. De financiële effecten van de huidige stand van zaken zijn zo veel als mogelijk in beeld 
gebracht. De bestuurlijke keuze is om vooralsnog geen extra budget beschikbaar te stellen maar via 
bijsturende en versoberende maatregelen de productie te verhogen. Daarnaast worden alle beschikbare of 
nog vrijvallende budgetten ingezet om de productie te versterken. Ook het nog beschikbare deel van het in de 
begrotingswijziging 2018 opgenomen Investeringsbudget wordt herbestemd voor het "Actieplan productie 
2018 op orde". 

8.3 Eindconclusie 

Vanuit het dagelijks bestuur is opdracht gegeven er alles aan te doen de achterstand zoals geconstateerd bij de 
productie van de Drentse Maat (met name bij uitvoering van toezicht) in het eerste kwartaal niet verder te 
laten oplopen. De productie heeft de hoogste prioriteit binnen de uitvoering van het jaarprogramma 2018 
gekregen, welke - zoals is beschreven in deze rapportage - doorwerkt in alle onderdelen van het 
jaarprogramma inclusiefhet oppakken van het (qua uren buiten het jaarprogramma gehouden) 
Ontwikkelprogramma. 

Of de achterstand in productie daadwerkelijk wordt gestabiliseerd is op dit moment nog niet aan te geven. Dit 
komt door de tegenwerkende benoemde effecten vanuit de personele hoek en het gegeven dat de 
maatregelen pas recent zijn ingezet en de effecten daarvan op zijn vroegst na enkele maanden zichtbaar zullen 
zijn. 
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Achterliggende productiecijfers Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018. 

Jaarprogramma in uren tot en met 31 mei 2018 

Realisatie uren 
Realisatie uren tim Realisatie uren tim tim 31-05-2018 

Jaarprogramma 2018 Uren gevraagd 2018 Uren beschikbaar in 2018 31-05-2018 31-05-2018 t.O.V. beschikbaar. 

Drentse Maat (DM) 82.291 74.941 27.116 32,9% 36,2"10 
Niet Drentse Maat (NOM) 53.257 53.254 21.698 40,7% 40,7% r: 

OJ Adm. Ondersteuning (DM en NOM) 7.200 7.200 4.432 61,6% 61,6% 10.. 

Noodzakelijke projecten 16.606 16.606 4.094 24,7% 24,7% ::::> 

159.354 152.001 57.336 36,0% 37,7% 

Drentse Maat in uren per bevoegd gezag tot en met 31 mei 2018 

Jaarprogramma Totaal 
2018 gerealiseerde DM % werkelijk t.O.V. 

Drentse Maat (DM) op uren Gerealiseerde DM uren Ketentoezicht uren 31-05-2018 jaarprogramma 

Aa en Hunze 3.125 1.243 27 1.270 40,6% 
Assen 5.011 1.390 46 1.436 28,7% 
Borger-Odoorn 3.845 900 30 931 24,2% 
Coevorden 6.052 1.946 43 1.988 32,9% 
De Wolden 5.953 1.895 38 1.933 32,5% 
Emmen 14.445 5.584 96 5.681 39,3% 
Hoogeveen 6.937 1.731 46 1.777 25,6% 
Meppel 5.496 1.727 34 1.761 32,0% 
Midden-Drenthe 7.768 2.598 58 2.656 34,2% 
Noordenveld 3.060 1.140 31 1.172 38,3% 
Provincie Drenthe 13.758 4.079 4.080 29,7% 
Tynaarlo 3.031 960 27 987 32,6% 
Westerveld 3.810 1.412 33 1.445 37,9% 

Totaal RUD Drenthe 82.291 26.604 512 27.116 32,9% 

Niet Drentse Maat in uren per bevoegd gezag tot en met 31 mei 2018 

Jaarprogramma 
2018 Gerealiseerde uren 2018 31-05- % werkelijk t.o.v. 

Niet Drentse Maat (NOM) op uren 2018 jaarprogramma 

Aa en Hunze 1.016 491 48,3% 
Assen 3.179 1.488 46,8% 
Borger-Odoorn 464 405 87,2% 
Coevorden 1.500 985 65,6% 
De Walden 1.530 855 55,9% 
Emmen 16.093 5.497 35,0% 
Hoogeveen 2.776 1.522 54,8% 
Meppel 1.376 617 45,1% 
Midden-Drenthe 2.504 959 40,4% 
Noordenveld 1.728 515 29,8% 
Provincie Drenthe 18.610 7.581 40,7% 
Tynaarlo 1.390 355 25,5% 
Westerveld 1.091 428 39,3% 

totaal RUD 53.257 21.698 40,7% 



Drentse Maat in aantallen tot en met 31 mei 2018 

Aantal zaken 
Totaal afgerond tm % 

WAT Drentse maat 2018 31-05-2018 
1010mgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 9 9 100,0% 
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 63 8 12,7% 
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 32 24 75,0% 
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 70 32 45,7% 
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 52 14 26,9% 
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 60 4 6,7% 
107 Maatwerkvoorschrift Milieu 70 24 34,3% 
108 Vooroverleg milieu 284 46 16,2% 
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 2 1 50,0% 
110 Intrekken van een vergunning 42 6 14,3% 
111 Meldingen Activiteitenbesluit 1.193 210 17,6% 
112 Melding niet inrichtinggebonden 36 17 47,2% 
113 Ontheffing verboden 24 17 70,8% 
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 504 137 27,2% 
115 Advisering rijksprocedures 32 1 3,1% 
116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1 0 3 300,0% 
117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2 953 191 20,0% 
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 599 114 19,0% 
119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5 434 102 23,5% 
120 Klachten 903 179 19,8% 
121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 957 428 44,7% 
122 Melding calamiteit bodem 66 4 6,1% 
123 Toezicht bodemaspecten tanksaneringen 41 53 129,3% 
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 479 206 43,0% 
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 79 4 5,1% 

TOTAAL: 6.984 1.834 26,2% 

Niet Drentse Maat in aantallen tot en met 31 mei 2018 

Ol 
Ol -;; 

E -;; t: 
0 t: "0 l!! ~ 0 t: c e l!! Qj C "0 

C t: "0 Ol Ol Ol C :> Ol Qj 

" 0 'E "0 Ol .: t: ..g e :;:) 
J: .!. "0 t: :> Qj Ol 'u a: 
t: t: Ol 0 Ol Ol Q, Ol 'E t: '" ~ ï;j :> ;: E .. Q, "0 'S '" Ol ~ ~ Ol 0 Ol "0 0 e t: Ol 

~ Niet Drentse Maat wel uitgevoerd '" ~ 0 0 Ol E 0 :2: ~ 0 ;:: ;: ct al <,,) C '" J: Z Q, 

He rcontrole 16 25 825 936 26 17 35 15 1 12 31 256 
Admi nistratieve controle 3 5 1313 1225 12 6 13 7 6 2 1 118 
Opleveringscontrole a 00 30 a a a a a 7 



Overzicht (concept- )zienswijzen raden m.b.t. begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en kaderbrief 
Datum: 3 juli 2018 

Deelnemer Oef.! concept Zienswiizen 
De Wolden Definitief 1. Niet eens met wijze van toepassing verrekensystematiek 

Is alleen toegepast op nDM en niet op het totaal, wat in afwijking is met de afspraak 
in het AB van 30-11-2015. Bij toepassing op het totaalovereenkomstig besluit AB is 
er geen overschrijding van 25%. Indien de begrotingen hier niet op worden 
aangepastwordt overwogen de taken nDM (deels) op de markt te zetten. De 
gehanteerde verrekensystematiek vraagt daarom om een evaluatie en nadere 
uitwerking op korte termijn. 

2. Zorg dat de basis van de organisatie z.s.m. op orde komt met focus op de 3 
prioprojecten 

3. Zet in op productie i.p.v. projecten 
4. Investeer in grip en inzicht om afgenomen vertrouwen terug te winnen en informeer 

tijdig over voortgang van het JP 2018 met gesignaleerde onzekerheden zodat tijdig 
bestuurlijk kan worden bijgestuurd 

Coevorden Ongewijzigd Ingestemd met alle stukken, met aandringen om bij ontwikkelprogramma ook de kwaliteit van 
vastgesteld de dienstverlening mee te nemen. Hechten waarde aan kwartaalrapportages met vorderingen 

3 prioprojecten, ontwikkelprogramma en besteding van (extra) middelen. Na op orde brengen 
van de basis: opstarten van fundamentele evaluatie van taken en opdrachten, te koppelen aan 
de evaluatie Drentse Maat. 

Aa en Hunze Ongewijzigd 1. In 2020 gaan we uit van bereiken van toekomstbestendige en robuuste organisatie 
vastgesteld 2. Professionalisering financiële functie: zorgen over beschikbaarheid van 

betrouwbare monitoringsgegevens. Wil tijdig en volledig geïnformeerd worden over 
productie-ureninzet voor tijdige bijsturing 

3. Productie heeft prioriteit. Bij tekort samen met deelnemers zoeken naar oplossing. 
Projecten uitstellen of schrappen is een mogelijkheid. Dit ter borging van minimale 
uitvoeringsniveau 

4. Ontwikkelprogramma : de opdracht voor het OP tot stand laten komen in 
gezamenlijkheid met de bevoegde gezagen 

5. Evaluatie verrekening systematiek: verwachten op korte termijn een evaluatie van 
de huidige verrekening systematiek. Staat achter solidariteit en 
redelijkheidscriterium. Huidige wijze de meest passende? 

Noordenveld definitief 1. In 2020 gaan we uit van bereiken van toekomstbestendige en robuuste organisatie 
2. Voorgestelde extra middelen zijn weliswaar nodig, maar vormen tevens een grens. 

mocht er de komende jaren om extra middelen worden gevraagd dan zal in dat geval 
serieus door de RUD moeten worden bezuinigd. 

3. Professionalisering financiële functie: zorgen over beschikbaarheid van 
betrouwbare monitoringsgegevens. Wil tijdig en volledig geïnformeerd worden over 
productie-ureninzet voor tijdige bijsturing 

4. Productie heeft prioriteit. Bij tekort samen met deelnemers zoeken naar oplossing. 
Projecten uitstellen of schrappen is een mogelijkheid. Dit ter borging van minimale 
uitvoeringsniveau 

5. Ontwikkelprogramma : de opdracht voor het ontwikkelprogramma tot stand laten 
komen in gezamenlijkheid met de bevoegde gezagen 

6. Evaluatie verrekening systematiek: verwachten op korte termijn een evaluatie van 
de huidige verrekening systematiek. Staat achter solidariteit en 
redelijkheidscriterium. Huidige wijze de meest passende? 

Tynaarlo definitief 1. Professionalisering financiële functie: zien positieve ontwikkelingen maar zorgen 
over beschikbaarheid (tijdig) van monitorgegevens. 

2. Productie prio : andere keuze bij achterblijvende productie dan voorgelegd ( extra 
middelen ofnaar beneden bijstellen productie) : schrappen en uitstellen van 
projecten. Productie gaat voor projecten. Bij evt. tekort bij productie dit meenemen 
in voorstel richting deelnemers 

3. Opstellen van ontwikkelprogramma wenselijk om dit in gezamenlijkheid te doen. 
Hechten grote waarde aan monitoring van de acties die voortvloeien uit het rapport 
SvdL : actief informeren 

4. Evaluatie verrekening systematiek (nDM) Staan achter solidariteit en 
redelijkheidsprincipe. Vraag is of huidige de mest passende is. 

5. Met verhoging van de deelnemersbijdrage in begrotingswijziging en uitvoeren van 
ontwikkelprogramma gaan we uit dat de basis op orde komt en de RUD vanaf 2020 
robuust en toekomstbestendig. Indien niet: tijdig op de hoogte zodat sturing 
mogeliik is. 

Assen definitief 1. Professionalisering financiële functie: zien positieve ontwikkelingen maar zorgen 



over beschikbaarheid (tijdig) van monitorgegevens. 
2. Productie prio : andere keuze bij achterblijvende productie dan voorgelegd ( extra 

middelen of naar beneden bijstellen productie) : schrappen en uitstellen van 
projecten. Productie gaat voor projecten. Bij evt. tekort bij productie dit meenemen 
in voorstel richting deelnemers. 

3. Opstellen van ontwikkelprogramma wenselijk om dit in gezamenlijkheid te doen. 
4. Evaluatie verrekening systematiek (nDM) Staan achter solidariteit en 

redelijkheidsprincipe. Vraag is of huidige de mest passende is. Verwachten op korte 
termijn een evaluatie. 

5. Met verhoging van de deelnemersbijdrage in begrotingswijziging en uitvoeren van 
ontwikkelprogramma gaan we uit dat de basis op orde komt en de RUD vanaf 202 
robuust en toekomstbestendig. Indien niet: tijdig op de hoogte zodat sturing 
moaeliik is, 

Meppel Definitief 1. Zorgen over verbetertraject voortgang (beperkt), overleg voor een mogelijke extra 
bijdrage is mogelijk indien: 

- A. Eerst basis op orde via de 3 prio projecten 
- B. voorkomen verder oplopen van productieachterstanden 
- C. verbeteren aanleveren bestuurlijke stukken en rapportages over de kwaliteit en 

kwantiteit van productie/bedrijfsvoering 
2. Uitgangspunt is dat RUD taken uitvoert binnen de begrotingen voor 2018 en 2019. 

Een mogelijke extra bijdrage zoals in de kaderbrieftv ontwikkelprogramma en/of 
jaarprogramma 2019 is nu nog niet aan de orde. 

3. Veranderende rol van deelnemers: constructief in meedenken en werken, samen 
processen op orde brengen, verzoeken mede-eigenaren om actieve opstelling hierbij 

Emmen Ongewijzigd 1. De RUD Drenthe moet zich richten op het op orde brengen van de bedrijfsvoering en 
vastgesteld de uitvoering van haar basis taken. Hierbij dient de focus te liggen op de al 

opgestarte drie prioritaire projecten. 
2. De RUD Drenthe moet zich inspannen om het afgenomen vertrouwen in de 

bedrijfsvoering te herstellen door meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering, beter 
inzicht te geven in wat de RUD Drenthe doet en wat de financiële eonsequenties zijn. 

3. De RUD Drenthe dient de prioriteit te leggen op het realiseren van de productie in 
plaats van de focus te leggen op andere projecten. 

4. Dat de nu voorgestelde extra financiële middelen onvermijdelijk zijn. Hierbij is wel 
de grens bereikt Extra financiële middelen zullen de komende jaren niet ter 
beschikking worden gesteld. Dit betekent dat dan bezuinigd moet worden op de niet 
op productie gerichte projecten. 

5. Dat de RUD Drenthe uiterlijk juli 2018 (helft van het jaar) informatie verstrekt over 
de voortgang van het jaarprogramma 2018 en de gesignaleerde onzekerheden zodat 
op bestuurlijk niveau tijdig kan worden bijgestuurd. 

Hoogeveen Definitief 1. Richten op orde brengen van de bedrijfsvoering en de uitvoering van haar 
basistaken. Focus hierbij op de3 prioprojecten 

2. Inspannen om afgenomen vertrouwen in bedrijfsvoering te herstellen door meer 
grip te krijgen op de bedrijfsvoering en beter inzicht te geven wat gedaan wordt en 
wat de financiële gevolgen zijn 

3. Prioriteit leggen op het realiseren van de productie i.p.v. focus op andere projecten 
4. De voorgestelde extra financiële middelen zijn onvermijdelijk, maar de grens is 

bereikt. Extra financiële middelen zullen komende jaren niet ter beschikking worden 
gesteld. Dat betekent dat dan bezuinigd moet worden op de niet op productie 
gerichte projecten (mede ingegeven op te veel betaald to.v. jaarraming in 2016 aan 
nDM) 

5. Uiterlijk juli 2018 (helft van het jaar) informatie verstrekken over voortgang van JP 
2018 en gesignaleerde onzekerheden zodat tijdig bestuurlijk kan worden 
bijgestuurd. 

Westerveld definitief 1. Belangrijk de ontwikkelingen (SvdL) doorzetten en vaart inhouden met informering 
(Financiële gevolge) hiervan 

2. Begrip voor noodzaak van bijgestelde bijdrage, maar plafond begint in zicht te raken 
: realisatie werkzaamheden blijft achter terwijl de bijdrage omhoog gaat 

3. Gaan uit dat verhoging grotendeels incidenteel is en in ieder geval na 2020 niet 
meer voor zal komen 

4. Vertrouwen in toekomst en op hoogte houden van ontwikkelingen 
Borger- definitief 1. Bewust van de forse opgave waar de RUD voorstaat n.a.v. doorlichting SvdL : tijd 
Odoorn voor nodig, tijd wordt gegund. Vertrouwen op verbeteringen door 

ontwikkelprogramma, wat getoetst zal worden tijdens de in 2019 geplande 
evaluatie. 



2. De uitvoering van taken (VG, TZ en HH) lijden ernstig onder de bij de RUD 
gesignaleerde problemen. Mocht blijken dat de RUD er niet in slaagt de komende tijd 
orde op zaken te stellen dan conclusies gaan trekken op basis van art.34 GR 
evaluatie. 

3. Tijdig aanleveren van jaarrekening conform GR: dus niet op 16/4 maar uiterlijk op 
15/4 

Midden Ongewijzigd 1. Focus op productie. Bij tekort samen met deelnemers zoeken naar oplossing. 
Drenthe vastgesteld Projecten uitstellen of schrappen is een mogelijkheid. 

2. Zorg voor betrouwbare en tijdige monitoring op productie en uren, zodat bijsturen 
vanuit de deelnemers mogelijk is 

3. Zorg voor overeenstemming tussen deelnemers en RUD over het 
ontwikkelprogramma 

4. Zorg voor tijdige aanlevering van financiële stukken 
5. Zorg op korte termijn voor een evaluatie van de huidige verreken systematiek en leg 

een nieuw voorstel hieromtrent voor aan het AB. Hanteer hierbij het gelijkheids- en 
redelijkheidsprincipe. Verrekening zou plaats moeten vinden op basis van de 
werkelijk afgenomen uren. De situatie en het daarbij behorende bedrag waarbij 
iedere deelnemer net binnen de 25% blijft zou als risico binnen de begroting moeten 
worden opgenomen. 

6. Met verhoging van de deelnemersbijdrage in begrotingswijziging en uitvoeren van 
ontwikkelprogramma gaan we uit dat de basis op orde komt en de RUD vanaf 2020 
robuust en toekomstbestendig. Indien niet: tijdig op de hoogte zodat sturing 
mogelijk is. 

Provincie Zienswijzen/opmerkingen commissie aGB 20 juni 2018: 
Drenthe 

Vanuit de statengriffie is aangegeven dat de opmerkingen die zijn gemaakt door de 
commissieleden in de commissie OGB (20 juni) moeten worden beschouwd als een zienswijze. 
Overigens waren de fracties verdeeld .. Voor de commissie OGB is duidelijk dat de RUDD nog 
niet in control is en het noodzakelijk is dat de provincie strak blijft toezien op het doorvoeren 
van de gewenste efficiencyverbeteringen. Bijgaand de meest gemaakte opmerkingen van de 
commissieleden: 

l. Waarom wordt het capaciteitstekort ten laste gebracht van de Drentse Maat? De 
productie Drentse Maat moet prioriteit hebben boven de activiteiten NDM. Het niet uitvoeren 
van de Drentse Maat taken mag dan ok niet aan de orde zijn. 
2. Men wil niet dat Drenthe onveiliger wordt c.q. er gevaar wordt gelopen: kunnen we nog 
wel voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen? 
3. Waarom zijn de risico's niet beschreven en wanneer is er we duidelijkheid en kunnen we 
de doorrekening van de gemelde onzekerheden verwachten? 
4. De RUDD is een belangrijke zo niet de belangrijkste uitvoeringsorganisatie en moet dus 
ook in de gelegenheid worden gesteld om al haar taken goed uit te voeren. 
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Spiekersteeg 1. Gieten 
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gemeente@aaenhunze.nl 
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Aan het dagelijks bestuur van RUD Drenthe 
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9400 BA Assen 

VERZONDEN31 MEI wm 
Onderwerp reactie jaarstukken 2017, concept begrotingswijziging 2018 en concept Gieten, 30 mei 2018 

programmabegroting 2019 

No. 
Bijlagen 

200910 Behandeld door 
Doorkiesnummer 

M. van den Berg 
(0592) 26 78 93 

Uw brief van 
Uw kenmerk 

201800246 
16 april 20178 

Geacht bestuur, 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van besluitvorming met betrekking tot de door uw 
organisatie ingediende jaarstukken 2017, de concept begrotingswijziging 2018 en de concept 
programmabegroting voor 2019. 

Deze documenten zijn in onze vergadering van 29 mei besproken. 
Wij hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen t.a.v deze 
documenten. 

De raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van 
de Laar (SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat de raad van Aa en Hunze ervan uitgaat dat met de verhoging van 
de deelnemersbijdrage (deels incidenteel en deels structureel) en de extra bijdrage voor het totaal uit 
te voeren ontwikkelprogramma, de basis bij de RUD Drenthe op orde wordt gebracht en er vanaf 
2020 een toekomstbestendige en robuuste organisatie staat. 

Wij willen hierbij de volgende aandachtspunten aan de orde stellen: 

1. Professionalisering financiële functie 
We zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële functie. 
Echter, merken we wel op dat we ons zorgen maken over de beschikbaarheid van betrouwbare 
monitoringsgegevens. We willen tijdig en volledig geïnformeerd worden over de geleverde productie 
in relatie tot de beschikbare uren zodat we in een vroeg stadium kunnen bijsturen indien dit 
noodzakelijk is. 

2. Productie heeft prioriteit 
Wat ons betreft heeft de uitvoering van het Jaarprogramma 2018 (Drentse en niet Drentse maat) 
prioriteit. Indien de RUD Drenthe een tekort constateert bij de uitvoering van het Jaarprogramma 
gaan wij ervan uit dat gezamenlijk met de bevoegde gezagen naar een oplossing wordt gezocht. 
Waarbij ook de optie om projecten uit te stellen, cq. te schrappen wat ons betreft een mogelijkheid is. 
Dit om tegemoet te komen aan het afgesproken minimale uitvoeringsniveau. 

IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069 A DORPEN VAN Z 
A TOT HUN E --- - 
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3. Opstellen ontwikkelprogramma 
Wij vinden het wenselijk dat de opdracht voor het ontwikkelprogramma in gezamenlijkheid met de 
bevoegde gezagen tot stand komt. 

4. Evaluatie verrekening systematiek 
Wij verwachten dat op korte termijn een evaluatie plaatsvindt van de huidige verrekening 
systematiek. De raad staat achter het solidariteit en redelijkheidscriterium. De vraag is echter of de 
huidige methodiek een passende is. 

Ons voorstel wordt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni aanstaande. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. van den Berg, hij is te bereiken op 
telefoonnummer (0592) 26 78 93. 

Met vriendelijke groet, 
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• 1 9 JUNI 2018 
Contactpersoon Dhr.OJansen 

Telefoon 140592 
Bezoekadres Noordersingel 33 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 2018-00592 

Datum 15 juni 2018 
Verzenddatum lsi b 

.. RVD Drenthe 
t.a.v. het Dagelijks Bestutb';',------ _J 
mevrouw M. Heidekamp, directeur 
Postbus I 0 I 7 
9400 BA ASSEN 
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• .... Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 RUD 

Geachte mevrouw Heidekamp, 

In de raadsvergadering van 14 juni 2018 zijn de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van 
de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) in Assen aan de orde 
geweest. De gemeenteraad van Assen heeft besloten om een zienswijze in te dienen. 

Samenvattend 
De raad geeft u de volgende aandachtspunten mee: 

• focus op de productie in plaats van op de projecten; 
• zorg voor betrouwbare en tijdige monitoring zodat bijsturen mogelijk is; 
• zorg voor het gezamenlijk overeenstemming over het ontwikkelprogramma; 
• lever de financiële stukken aan conform de nieuwe planning; 
• wij gaan ervan uit dat er op korte termijn een evaluatie plaats vindt en een voorstel wordt 

voorgelegd aan het AB van de verrekeningsopzet, waarbij wij achter het solidariteit en 
redelijkheidsprincipe staan; 

• met de extra gelden en het uit te voeren ontwikkelprograrnma bent u in staat om van de RUD 
een robuuste en toekomstbestendige organisatie te maken. 

Verhoging deelnemersbijdrage 
De raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van 
de Laar (SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd. Er wordt 5% incidentele, 5% structurele 
verhoging gevraagd. Ook wordt om een deel van de ontwikkelgelden gevraagd. Dit geld is bestemd 
om het ontwikkelprogramma vorm te geven. Voor de uitvoering van de volgende fase van dat 
programma zalopnieuween verzoek aan de deelnemers van de RUD worden gedaan wanneer het 
relevant is. Wij zien het uitgewerkte ontwikkelprogramma met belangstelling tegemoet. 

Daarnaast wordt om een indexering gevraagd van 2,3%. 

Zienswijzen 
Professionalisering financiële functie 
We zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële functie. 
Echter, merken we wel op dat we ons zorgen maken over de beschikbaarheid van de 
monitoringsgegevens. We willen tijdig geïnformeerd worden over de geleverde productie in relatie 
tot de beschikbare uren. 

Postadres 
Postbus 30018. 9400 RA Assen 
Stadhuis 
Noordersingel 33. 9401 JW Assen 

Telefoon 
'40592 
Fax 
(0592) 366 595 

E·mail Bank 
NL28BNGH0285000497 
t.n.v, Gemeente Assen 

Wilt u bij un reactie op 
deze brief het kenmerk en de 
datum vermelden? 

info@assen.nl 
Internet 
www.assen.nl 
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Productie heeft prioriteit 
De keuzes die u in het jaarprogramma en begrotingswijziging voorlegt komen niet overeen met onze 
wensen. V geeft aan dat bij achterblijvende productie gekozen moet worden tussen het beschikbaar 
stellen van extra middelen ofhet schrappen in de productie. Wij zien een derde mogelijkheid, 
namelijk het schrappen van projecten of het uitstellen van de uitvoering ervan. Productie gaat wat ons 
betreft voor projecten. Mocht er inderdaad een tekort worden geconstateerd, dan verwachten wij dat 
u dit meeneemt in uw voorstel richting de deelnemers. 

Opstellen ontwikkelprogramma 
Wij vinden het wenselijk dat de opdracht voor het ontwikkelprogramma gezamenlijk tot stand komt. 

Evaluatie verrekening systematiek 
Momenteel vindt er verrekening plaats als een gemeente meer dan 25% meer ofminder afneemt dan 
waarvoor een bijdrage is geleverd. De raad staat achter het solidariteit en redelijkheidsprincipe. De 
vraag is echter of de huidige methodiek een passende is. Wij verwachten dat op korte termijn een 
evaluatie plaatsvindt van deze werkwijze. 

Toekomst 
Wij gaan ervan uit dat met de verhoging van de deelnemersbijdragen (incidenteel en structureel) en 
het uit te voeren ontwikkelprogramma de basis op orde komt en de RVD vanaf 2020 een 
toekomstbestendige en robuuste organisatie is. Mocht hiervan geen sprake zijn gaan wij ervan uit dat 
wij tijdig op de hoogte worden gesteld zodat sturing mogelijk is. 

Met vriendelijke gro , 
De raad van de ge eente ~ sen, 
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Gemeente Bor8er-Odoom Hoofdstraat 50 
7875 AD Exloo 
Postbus 3 
7875 ZG Exloo 
T 140591 
T +31 591 53 53 53 (vanuit buitenland) 
F (0591) 53 53 99 
E gemeente@borger-odoorn.nl 
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Dagelijks Bestuur RUD Drenthe 
Voorzitter de heer J. Otter -----:::R~U-:-:D:-D==R::ENT::-::;;H:-;;E;::-----, 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN No.: -- 

Uw bsn 

Uw brief 

Ons kenmerk 
18.01355 
Behandeld door 
B. de Rijk 
Telefoonnummer 
140591 
Bijlage 

Ingek.: 03 JULI 2018 

Datum 
22 juni 2018 
Onderwerp 
Reactie op P&C-documenten RUD Drenthe 

Geachte heer Otter, 

Op 16 april2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de P&C 
documenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten zijn in de raadsvergadering van 
21 juni 2018 behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan. 

De gemeenteraad van Borger-Odoom heeft besloten een zienswijze in te dienen. 

Na het aantreden van de nieuwe directeur, is er een analyse gemaakt over hoe de RUD er 
daadwerkelijk voorstaat. 
Door deze integrale doorlichting van organisatie en financiën is duidelijk geworden dat de RUD 
Drenthe voor een forse opgave staat om de bedrijfsvoering en financiële huishouding op orde te 
brengen. 
Op basis van de doorlichting en de daaruit getrokken conclusies is er een concreet verbeterplan 
opgesteld. 
De gemeenteraad van Borger-Odoom is zich bewust dat de RUD Drenthe tijd nodig heeft om 
de boel op orde te krijgen en we zijn bereid u deze tijd te gunnen. 
Tegelijkertijd hebben we als raad beleid vastgesteld rond vergunningverlening, toezicht en 
handhaving en signaleren dat de uitvoering van ons beleid, voor zover het de bij u neergelegde 
taken betreft, ernstig lijdt onder de bij de RUD Drenthe gesignaleerde problemen. 
We vertrouwen er op dat het ontwikkelprogramma de nodige verbeteringen op zalleveren, ook 
voor de gemeente Borger-Odoom. Wij zullen dat toetsen aan de hand van de in 2019 geplande 
evaluatie. 

Mocht het ons de komende tijd duidelijk worden dat u er niet in slaagt om orde op zaken te 
stellen dan hechten wij er aan om conform het gestelde in artikel 34 van de GR te bezien of de 
Regionale Uitvoeringsdienst heeft gebracht waarvoor deze in het leven is geroepen en om op 
basis van die evaluatie conclusies te gaan trekken. 
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Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bianca de Rijk. Wilt u bij 
correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden? 

Hoogachtend, 
Namens de gemeenteraad, 

de locogriffier, 

IJ.C c::tclA- <, 
E. Gringhuis 

de voorzitter, 
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RUD DRENl'~E 

Ingell: 29 JUNI L018 
Gemeente 
Coevorden 

Postadres: 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden 
Telefoon 14 0524 
Fax 0524-598555 
info@coevorden.nl 
www.coevorden.nl 

No.: _ 

Aan het Dagelijks Bestuur van de 
RUD Drenthe 
Postbus 1017 
9400 BA Assen 

Bezoekadres: 
Kasteeli 
7741GC Coevorden 

Uw bericht 
Afdeling(Team 
Behandeld door 
Kenmerk 
Bijlage(n) 
Coevorden 
Onderwerp 

Leefomgevi ngjOmgevingsontwikkeling 
H.A. Gortmaker 

28 JUN 2019 
20 juni 2018 Verzenddatum: 
Zienwijze concept-Begrotingswijziging 2018 en concept-Begroting 2019 

Geacht bestuur, 

In de raadsvergadering van 19 juni 2018 zijn de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017, de concept 
Begrotingswijziging 2018, het Jaarprogramma 2018, de Kaderbrief 2019 en de concept-Begroting 2019 
van de RUD Drenthe behandeld. 
Conform ons voorstel heeft de raad besloten: 
a. kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening2017 en het Jaarprogramma 2018; 
b. in te stemmen met de concept-Begrotingswijziging 2018, de Kaderbrief 2019 en de concept-Begroting 
2019 van de RUD Drenthe. 

De raad heeft eerder in zijn zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2017 de volgende 
kaders meegegeven: 
1. Coevorden wil constructief meewerken aan verbetering; 
2. Zorg voor een gedegen plan van aanpak; 
3. Kwaliteit dienstverlening; 
4. Realistisch jaarprogramma; 
S. Zorgen over het LOS, slimme praktische oplossingen nodig; 
6. Kijk kritisch naar de kostenkant en breng de bedrijfsvoering op orde. 

Wij constateren dat aan een groot deel van deze kaders met het opstarten van de drie prioritaire 
projecten gevolg wordt gegeven. Wij dringen er op aan bij de uitwerking van het ontwikkelprogramma 
ook de kwaliteit van de dienstverlening mee te nemen. Verder hechten wij eraan te benadrukken wij als 
raad ieder kwartaal een rapportage ontvangen over de vorderingen met betrekking tot de drie prioritaire 
projecten, het ontwikkelprogramma en de besteding van de (extra) middelen. 

Met het oppakken van de drie prioritaire projecten mag worden verondersteld dat de basis van de 
organisatie van de RUD op orde wordt gebracht. Met een blik naar de toekomst ligt het in onze visie voor 
de hand om spoedig daarna een fundamentele evaluatie van taken en opdrachten te starten en die te 
koppelen aan de al voor 2019 geplande evaluatie van de Drentse maat. 
Dit alles met als uitgangspunt de RUD Drenthe een duurzame toekomst te bieden. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en 
wethouders van Coevorden, 
D secretaris 
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RUDDrenthe 
Mevrouw M. Heidekamp-Prins 
Postbus 1017 
9400 BA Assen Ingek.: 06 JULI 2018 

NO·:-- .Ja;S!Et' leid leefomgeving 

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door 

18.020138 W.J. Bijsterbosch 

datum telefoon e-mail 
28juni2018 140591 gemeente@emmen.nl 

onderwerp 
ontwerp begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) 

Geachte mevrouw Heidekamp-Prins, 

Medio april hebben wij de concept Begrotingswijziging 2018 en de Begroting 2019 van u ontvangen. 

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heeft de raad de zienswijze, om in te stemmen met de Concept 
Begroting 2018 en de Begroting 2019 van de RUD, vastgesteld. Gelijktijdig is de gemeenteraad van 
Emmen geïnformeerd over de Jaarrekening en Jaarverslag 2017, het Jaarprogramma 2018 en de 
Kaderbrief 2019. 

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten een zienswijze in te dienen die samengevat op de volgende 
punten betrekking heeft: 

• De RUD Drenthe moet zich richten op het op orde brengen van de bedrijfsvoering en de 
uitvoering van haar basis taken. Hierbij dient de focus te liggen op de al opgestarte drie 
prioritaire projecten. 

• De RUD Drenthe moet zich inspannen om het afgenomen vertrouwen in de bedrijfsvoering te 
herstellen door meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering, beter inzicht te geven in wat de RUD 
Drenthe doet en wat de financiële eonsequenties zijn. 

• De RUD Drenthe dient de prioriteit te leggen op het realiseren van de productie in plaats van de 
focus te leggen op andere projecten. 

• Dat de nu voorgestelde extra financiële middelen onvermijdelijk zijn. Hierbij is wel de grens 
bereikt. Extra financiële middelen zullen de komende jaren niet ter beschikking worden gesteld. 
Dit betekent dat dan bezuinigd moet worden op de niet op productie gerichte projecten. 

IIIIIIII1III 
• , 8 ~ a 2 a 138 • 
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Gemeente Emmen, 
18.020138 
blad 2-2 

• Dat de RUD Drenthe uiterlijkjuli 2018 (helft van hetjaar) informatie verstrekt over de voortgang 
van hetjaarprogramma 2018 en de gesignaleerde onzekerheden zodat op bestuurlijk niveau 
tijdig kan worden bijgestuurd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Emmen, 
de gemee secretaris, 

osL 
de burgemeester, 
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Gemeente 
Hoogeveen 

RUÖ DRENTHE 
No.: _ 

Ingek.: a 4 JULI 2018 

Dagelijks Bestuur RUD Drenthe 
Voorzitter De heer]. Otter 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN .Jr"r~· ~'J n , .. ')r113 v c. ,LUIIUCI v ,J LU 
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DATUM 28 juni 2018 

ONDERWERP Reactie op P&C-documenten RUD Drenthe 
ONS KENMERK Z.OSS709jD.092641 

Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 

140528 

0528-291325 

info@hoogeveen.nl 

www.hoogeveen.nl 

Geachte heer Otter, 

Op 16 april 2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks 
bestuur de P&C-documenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten 
zijn in de raadsvergadering van 28 juni jl. behandeld. In deze brief 
informeren wij u graag over de uitslag hiervan. 

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft besloten een zienswijze in te 
dienen die samengevat op de volgende punten betrekking heeft: 
• De RUD Drenthe moet zich richten op het op orde brengen van de 

bedrijfsvoering en de uitvoering van haar basis taken. Hierbij 
dient de focus te liggen op de al opgestarte drie prioritaire 
projecten. 

• De RUD Drenthe moet zich inspannen om het afgenomen 
vertrouwen in de bedrijfsvoering te herstellen door meer grip te 
krijgen op de bedrijfsvoering, beter inzicht te geven in wat de 
RUD Drenthe doet en wat de financiële consequenties zijn. 

• De RUD Drenthe dient de prioriteit te leggen op het realiseren van 
de productie in plaats van de focus te leggen op andere projecten. 

• Dat de nu voorgestelde extra financiële middelen onvermijdelijk 
zijn. Hierbij is wel de grens bereikt. Extra financiële middelen 
zullen de komende jaren niet ter beschikking worden gesteld. Dit 
betekent dat dan bezuinigd moet worden op de niet op productie 
gerichte projecten. Dit wordt mede ingegeven op de in 2016 door 
Hoogeveen betaalde financiële bijdrage voor niet geleverde 
productie. Op basis van de vastgestelde verrekensystematiek 
heeft Hoogeveen recht op ( 197.046 terugbetaling. 

• Dat de RUD Drenthe uiterlijk juli 2018 (helft van het jaar) 
informatie verstrekt over de voortgang van het jaarprogramma 
2018 en de gesignaleerde onzekerheden zodat op bestuurlijk 
niveau tijdig kan worden bijgestuurd. 

PAGINA 1 VAN 2 



... a a a 
<, ... eo 
C"l 
to 
<, 
r 
N Gemeente 

Hoogeveen 
PAGINA 2 VAN 2 
Z.055709jD.092641 

... 
to 
N ..... 
<, 
co ..... a 
N 
I 
r 
I ... 

Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief 
vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
s e gemeenteraad, 

'( r 
Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

'k' J 

Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 

140528 

0528-291325 

info@hoogeveen.nl 

www.hoogeveen.nl 
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Behandeld door W. Grendelman 

Telefoon 140522 Bijlage(n) Datum 29 JUNI 2018 
Onderwerp Zienswijzen financiële stukken RUD Drenthe 

Geachte heer Otter, 

In de raadsvergadering van 21 juni 2018 zijn de jaarstukken 2017, de 
begrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019 van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) aan de orde geweest. 

Vanwege de sterke inhoudelijke samenhang combineren wij de zienswijzen voor 
de begrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019. 
De jaarrekening 2017 nemen wij voor kennisgeving aan. 
De gemeenteraad van Meppel heeft besloten de volgende zienswijzen kenbaar te 
maken. 

Er zijn zorgen over voortgang van het verbetertraject 
De problematiek bij de RUD Drenthe is nu ongeveer een jaar bekend. Hoewel de 
organisatie stappen heeft gezet, hebben wij zorgen over de beperkte voortgang van 
het verbetertraject van de RUD Drenthe. Om de vordering hierin als raad te kunnen 
monitoren vragen wij u om de kwartaalrapportages te continueren tot het doel 
daadwerkelijk bereikt is. 

Voordat een verder ontwikkeltraject ingezet kan worden moet eerst de basis op 
orde worden gebracht. Dat wil zeggen grip op de administratieve processen 
(digitalisering, LOS, financiën) en het voorkomen van het verder oplopen van de 
prod uctieachtersta nden. 

Het aanleveren van bestuurlijke stukken of de rapportages over de kwaliteit en 
kwantiteit van bijvoorbeeld de productie of bedrijfsvoering verloopt moeizaam. 
Daardoor zijn de mogelijkheden om tussentijds bij te sturen zeer beperkt. Wij 
roepen u op om snel concrete zichtbare stappen te gaan zetten in het 
verbetertraject voor de drie prioritaire projecten. 

Stadhuis Grote Oever 26 I Postbus 501 I 7940 AM Meppel I postbus@meppel.nl I www.meppel.nl I tel. 14 0522 I fax (0522) 850 580 
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Wanneer deze zichtbare stappen zijn gezet, dan willen wij in overleg treden voor 
een mogelijke extra bijdrage voor het ontwikkelprogramma van de RUD Drenthe. 

Zorgvuldig begroten en terughoudend zijn met nieuwe activiteiten 
In de kaderbrief wordt vooruit gelopen op een mogelijke begrotingswijziging voor 
2019 voor zowel het ontwikkelprogramma als de uitvoering van het jaarprogramma 
2019. Dit komt dan bovenop de sterk gestegen deelnemersbijdragen (van € 12 
miljoen oorspronkelijk in 2018 naar ruim € 14,1 miljoen in 2019). Uit monitoring 
van de productie en bedrijfsvoering en een zeer gedegen motivering van de 
toegevoegde waarde van eventuele aanvullende taken of investeringen moet dan 
blijken of een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is. Ons uitgangspunt is dat de 
RUD haar taken uitvoert binnen het in de begrotingen voor 2018 en 2019 
beschikbaar gestelde budget (gestegen 2 maal 5% en de indexatie). Een extra 
bijdrage voor het ontwikkelprogramma is voor ons nu nog niet aan de orde. 

Veranderende rol van de deelnemers 
Als opdrachtgever en eigenaar van de RUD Drenthe is de gemeentelijke rol anders 
dan toen de milieutaken nog door de gemeenten werden uitgevoerd. Wij willen hier 
constructief in meedenken en aan meewerken. Samen moeten we onze processen 
op orde brengen. Wij roepen ook onze mede-eigenaren op zich hier actief in op te 
stellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad, 

de griffier, 
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Postadres 
Telefoon 
Internet 
E-mail 

Postbus 24, 9410 AA Beilen 
(0593) 53 92 22 
www.middendrenthe.nl 
gemeente@middendrenthe.nl 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
t.a.v. de heer J. Otter ï'"---R=U~O=-::-O=R=ENT:-::-H-E---""" 

Postbus 1017 No.: ------------------- 9400 BA ASSEN 

Bezoekadres 
Beilen Raadhuisplein 1 

ma, di, vr 8.30 - 12.00 
wo 8.30 - 16.00 
do 8.30 - 20.00 
Hoofdweg 24 
ma, do 8.30 - 12.00 
B.G. van Weezelplein 10 
di 8.30 -12.00 

Ingek.: 10 JULI 2018 Smilde 

Westerbork 

Datum: 2 juli 2018 Uw brief van: 16 april 2018 
Uwkenmerk: 
Bijlagen: 
Verzonden op: - 6 JULI 2018 

Behandeld door: Frans van der Veen 
Zaaknummer: 
Onderwerp: Conceptbegrotingswijziging 2018 en 
conceptbegroting 2019 

Geachte heer Otter, 

Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen 
we op 16 april 2018 uw conceptbegrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019. De 
documenten geven ons een beeld van de financiën en het beleid van uw organisatie voor 
2018 en 2019. 

Behandeling in de gemeenteraad 
We hebben bij uw conceptbegrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019 een advies 
van ons college van burgemeester en wethouders ontvangen. Beide documenten hebben wij 
inhoudelijk behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2018. 

De behandeling geeft ons aanleiding om zienswijzen op zowel de conceptbegrotingswijziging 
2018 als conceptbegroting 2019 te geven. 

Verhoging deelnemersbijdrage 
Wij stellen vast dat u voor 2018 en 2019 een forse verhoging van de deelnemersbijdrage 
vraagt. De gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat SeinstravandeLaar 
(SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd. 

Er wordt 5% incidentele en 5% structurele verhoging gevraagd. Ook wordt om een deel van 
de door Svdl voorgestelde ontwikkelgelden gevraagd. Dit geld is bestemd om het 
ontwikkelprogramma vorm te geven. Voor de uitvoering van dat ontwikkelprogramma zal 
opnieuween verzoek aan de deelnemers worden gedaan wanneer dat aan de orde is. Wij 
zien het ontwikkelprogramma met belangstelling tegemoet. 

KvK 01182848 
BTW 806300449B.01 

E-mail nota.sfactuur@middendrenthe.nl 
IBAN NLI0BNGH0285078712 



Samenvattend 
Wij hebben de volgende zienswijzen op de twee documenten: 
• focus op de productie (oftewel uitvoering van de reguliere taken voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) in plaats van op projecten; 
• zorg voor betrouwbare en tijdige monitoring op productie en uren, zodat bijsturen vanuit 

de deelnemers mogelijk is; 
• zorg voor overeenstemming tussen de RUD en de deelnemers over het 

ontwikkelprogramma; 
• zorg voor de tijdige aanlevering van de financiële stukken; 
• zorg op korte termijn voor een evaluatie van de huidige verrekensystematiek en leg een 

nieuw voorstel voor de verrekensystematiek aan het Algemeen Bestuur voor. Wij vinden 
het van belang dat daarbij het gelijkheid- en redelijkheidprincipe gehanteerd wordt. 

Hieronder geven we op deze zienswijzen een korte toelichting. 

Productie heeft prioriteit 
De keuzes die u in het jaarprogramma en begrotingswijziging voorlegt komen niet overeen 
met onze wensen. U geeft aan dat bij achterblijvende productie gekozen moet worden 
tussen het beschikbaar stellen van extra middelen of het schrappen in de productie. Wij zien 
een derde mogelijkheid, namelijk het schrappen van projecten of het uitstellen van de 
uitvoering ervan. Productie gaat wat ons betreft voor projecten. Mocht er inderdaad een 
tekort worden geconstateerd, dan verwachten wij dat u dit meeneemt in een voorstel 
richting de deelnemers. 

Professionalisering financiële functie 
Wij zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële 
functie. Daarentegen maken wij ons zorgen over de beschikbaarheid van de 
monitoringsgegevens. We willen tijdig geïnformeerd worden over de geleverde productie in 
relatie tot de beschikbare uren. 

Opstellen ontwikkelpragramma 
Wij vinden het wenselijk dat de opzet en inhoud voor het ontwikkelprogramma gezamenlijk 
(RUD en de deelnemers) tot stand komt. Een voorstelom te komen tot een door de RUD en 
deelnemers gedragen 

Evaluatie verrekensystematiek 
Momenteel vindt er verrekening plaats als een gemeente meer dan 25% meer of minder 
niet-Drentse Maat-uren afneemt dan begroot. Het gaat hierbij om incidentele 
werkzaamheden waarvoor de deelnemers de deskundigheid van de RUD inschakelen. Hierbij 
is de regel dat een deelnemer voor 100% moet bijbetalen als hij 25% meer uren heeft 
afgenomen dan dat is begroot. Dit past niet binnen het gelijkheid- en redelijkheidprincipe. 

Een deelnemer die meer dan 100%, maar minder dan 125% afneemt hoeft geen extra 
bijdrage te betalen. Dit betekent dat de deelnemer in feite deze extra uren zonder extra 
bijdrage van de RUD krijgt. Een deelnemer die meer dan 25% extra afneemt moet echter 
voor alle extra afgenomen uren betalen. 
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De RUD loopt een risico bij deze werkzaamheden die kan oplopen tot € 1,1 miljoen. Dit 
betreft de situatie waarbij iedere deelnemer 25% extra afneemt en dus niet hoeft bij te 
betalen (25% van 53.257 uren maal uurtarief van € 83,50). Dit bedrag moet als risico in de 
begroting worden opgenomen. Dit is een onterecht tekort omdat de RUD in opdracht van de 
afnemer werkzaamheden heeft verricht waarvoor niet betaald wordt. 

Daarnaast zit er een fors verschil tussen de grootste en kleinste afnemer van de niet-Drents 
Maat-uren. Bij een kleine extra activiteit bij de kleinste afnemer wordt aan het einde van het 
jaar volledig de kosten toegerekend aan de deelnemers, terwijl de grootste afnemer een 
veelvoud aan extra werkzaamheden weg kan zetten bij de RUD, zonder dat zij de kosten 
krijgen toegerekend. 

Verrekening zou naar onze mening moeten plaatsvinden op basis van werkelijk afgenomen 
uren. Wij verwachten dat er op korte termijn een evaluatie plaatsvindt van deze 
verrekensystematiek. 

Toekomst 
Samen met u zijn wij van mening dat het noodzakelijk is dat wij gezamenlijk de basis op orde 
krijgen. Vanuit die basis kunnen wij verder werken aan een efficiënte en financieel gezonde 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Wij gaan ervan uit dat met de verhoging van de 
deelnemersbijdragen (incidenteel en structureel) en het uit te voeren ontwikkelprogramma 
de basis op orde komt en de RUD vanaf 2020 een toekomstbestendige en robuuste 
organisatie is. Mocht hiervan geen sprake zijn dan gaan wij ervan uit dat wij tijdig op de 
hoogte worden gesteld zodat extra sturing tijdig kan plaatsvinden. 

Wij beseffen dat wij als deelnemer ook nadrukkelijk een actieve rol hebben in het oplossen 
van de ontstane problemen en dat kunt u ook van ons verwachten. 

Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der Veen, beleidsmedewerker 
van de afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 0593-53 92 10 of via het mailadres 
f.vanderveen@middendrenthe.nl. 

Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Midden-Drenthe, 

de griffier, 

Ct 
de voorzitter, 
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Dagelijks bestuur RUD Drenthe 
Voorzitter De heer J. Otter 

Westerbrink 1 
9405 BJ Assen 

Bijlage 
Telefoonnummer 140528 Zuidwolde, 

Hierbij ontvangt u: 

o ter kennisname 

o volgens afspraak 

o naar aanleiding van uw brief I e-mail I telefonisch verzoek 

x de reactie op P&C-documenten RUD Drenthe van gemeente De Wolden 

Met vriendelijke groet, 
Nam~ns de griffier, mevr. drs. I.J. Gehrke, 

Jorrit Jansen>, 
Trainee griffie 
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Dagelijks Bestuur RUD Drenthe 
Voorzitter De heer J. Otter 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN 

1111111111111111111111111111111111111111111111 ~IIIIIIIIIIIIIIII 

DATUM 29 juni 2018 
ONDERWERP Reactie op P&C-documenten RUD Drenthe. 

ONS KENMERK Z.055562jD.092652 

Geachte heer Otter, 

Op 16 april 2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks 
bestuur de P&C-documenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten 
zijn in de raadsvergadering van 28 juni jl. behandeld. In deze brief 
informeren wij u graag over de uitslag hiervan. 

De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten een zienswijze in te 
dienen op de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019. 

In beide begrotingen heeft de RUD Drenthe de verrekensystematiek 
alleen toegepast op de Niet-Drentse Maat uren en niet op het totaal aan 
bestede uren (Drentse Maat en Niet-Drentse Maat). Dit is in afwijking op 
eerder gemaakte afspraken in de vergadering van het AB van 30 
november 2015 over de te hanteren verrekensystematiek. Voor De 
Wolden resulteert dit in een verhoging van de Niet-Drentse Maat uren en 
betekent een extra toename in de bijdrage voor De Wolden. 

De individuele rapportage derde periode 2017 inclusief jaaroverzicht laat 
echter voor De Wolden zien dat de totale urenbesteding door de RUD 
Drenthe 90,4% bedraagt. Er is sprake van een onderproductie van de 
Drentse Maat en een overschrijding van de Niet-Drentse Maat maar per 
saldo blijft de totale urenbesteding binnen de 100%. Wanneer de 
verrekenmethodiek op het totaal wordt toegepast is er dus geen sprake 
van een 25% overschrijding en is de doorgevoerde correctie niet terecht. 

Op basis van de door ons geïnterpreteerde afspraak van 30 november 
2015 over de verrekensystematiek zijn wij het niet eens met de 
verhoging van de bijdrage die samenhangt met de correctie van de Niet 
Drentse Maat uren en vragen de RUD Drenthe dit aan te passen in beide 
begrotingen. 

In het geval de begrotingen niet worden aangepast overweegt gemeente 
De Wolden de taken die vallen onder de Niet-Drentse Maat (deels) op de 
markt te zetten in plaats van bij de RUD Drenthe. 

PAGINA 1 VAN 2 
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De gehanteerde verrekenmethodiek vraagt daarom om een evaluatie en 
nadere uitwerking op korte termijn. De huidige verrekenmethodiek kan 
daarnaast berekenend gedrag in de hand werken. Zolang de afname net 
beneden de grens van 25% blijft vindt er namelijk geen verrekening 
plaats. Dat binnen een bepaalde bandbreedte niet wordt verrekend om 
extra administratieve lasten zo veel mogelijk te voorkomen is op zich te 
begrijpen. Maar de huidige methodiek is in dit geval niet passend. 

Daarnaast willen wij de RUD Drenthe de volgende aandachtspunten 
meegeven. Zorg dat de basis van de organisatie zo snel mogelijk op orde 
komt en leg daarbij de focus op de al opgestarte drie prioritaire 
projecten. Zet daarnaast in op productie in plaats van op andere 
projecten. Onvoldoende grip op en inzicht in wat de RUD doet en wat dit 
kost heeft geresulteerd in afgenomen vertrouwen in de bedrijfsvoering 
van de RUD Drenthe. De komende tijd is aandacht voor het bouwen van 
vertrouwen dan ook cruciaal. Tot slot wensen wij tijdig geïnformeerd te 
worden over de voortgang van het jaarprogramma 2018 en de 
gesignaleerde onzekerheden zodat op bestuurlijk niveau tijdig kan 
worden bijgestuurd. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief 
vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad, 
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GEMEENTE 

postbus@gemeentenoordenveld.nl 

NOORDENVELD 
BEZOEKAQRES POSTADRES WEBS1TE/E·MAIL TELEFOON 

t t Î Î 
T 14050 Raadhuisstraat 1 Postbus 109 www.gemeentenoordenveld.nl 

9301 AA Roden 9300 AC Roden 

RUD Drenthe 
Westerbrink 1 
9405 SJ Assen 

RUD DRENTHE --_.- 

No .. -------------------- 
Ingek.: 

ë 5 JUNI 2018 

UWBRIEFVAN ONOERWERP 

Zienswijze Financiële stukken RUD 
Drenthe 

UWKENMERK 

201800246 
ONS KENMERK RODEN 

21 juni 2018 16 april 2018 zaak: 280521 

Geachte mevrouw M.Heidekamp-Prins 

In de raadsvergadering van 20 juni 2018 zijn de concept programmabegroting 2019 en de 

begrotingswijziging 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) aan de orde 

geweest. De gemeenteraad van Noordenveld heeft besloten om naar aanleiding van de stukken een 

zienswijze in te dienen. 

Zienswijze begrotingswijziging 2018 en concept programma begroting 201 9 

De Raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van 

der Laar (SvdL) in oktober van dit jaar heeft gepresenteerd. 

Belangrijkste uitgangspunt van de Raad is dat met de verhoging van de deelnemersbijdrage (deels 

incidenteel en deels structureel) en de extra bijdrage voor het totaal uit te voeren 

ontwikkelprogramma, de basis bij de RUD Drenthe op orde wordt gebracht en er vanaf 2020 een 

toekomstbestendige en robuuste organisatie staat. 

De voorgestelde extra financiële middelen zijn weliswaar nodig, maar vormen tevens een grens. Het 

is voor de Raad van Noordenveld dus niet vanzelfsprekend om de komende jaren nog eens extra 

financiële middelen beschikbaar te stellen. Mocht daar wel om worden gevraagd dan zal in dat geval 

serieus door de RUD moeten worden bezuinigd. 

Verder is de Raad bezorgd over de bedrijfsvoering van de RUD en over het in control zijn van de 
organisatie. 

De Raad wil hierbij de volgende aandachtspunten aan de orde stellen: 

1. Professionalisering financiële functie 

Noordenveld ziet positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële 

functie. De Raad maakt zich echter zorgen over de beschikbaarheid van betrouwbare 

monitoringsgegevens. Zij wil, zoals afgesproken, frequent (per kwartaal), tijdig en volledig worden 

Bijlagen: - 



geïnformeerd over de geleverde productie in relatie tot de beschikbare uren om in een vroeg 

stadium te kunnen bijsturen indien dit noodzakelijk is. 

2. Productie heeft prioriteit 

Wat de Raad betreft heeft de uitvoering van het Jaarprogramma 2018 (Drentse en niet Drentse maat) 

prioriteit. Indien de RUD Drenthe een tekort constateert bij de uitvoering van het Jaarprogramma 

verwacht Noordenveld dat gezamenlijk met de bevoegde gezagen naar een oplossing wordt gezocht. 

Waarbij ook de optie om projecten uit te stellen of te schrappen een mogelijkheid is. Dit om tegemoet 

te komen aan het afgesproken minimale uitvoeringsniveau. 

3. Opstellen ontwikkelprogramma 

De Raad van Noordenveld acht het noodzakelijk dat de opdracht voor het ontwikkelprogramma in 

gezamenlijkheid met de bevoegde gezagen tot stand komt. De Raad wilover de voortgang van het 

ontwikkelprogramma tijdig, frequent (minimaal een keer kwartaal) en volledig op de hoogte worden 

gesteld. 

4. Evaluatie verrekening-systematiek en klanttevredenheidonderzoek 

Noordenveld verwacht dat op korte termijn een evaluatie plaatsvindt van de huidige verrekening 

systematiek en wil dit terug zien op de agenda van het gezamenlijk overleg. 

Daarnaast stelt de Raad prijs op een klantlevredenheidsonderzoek bij bedrijven en andere 

organisaties voor wie de RUD werkt, bij voorkeur in 2019. 

Wij gaan ervan uit u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vragen 
Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de heer R.A. Stavenga, coördinator VTH 

en Burgerzaken, via telefoonnummer 14050. 

Met vriendelijke groet, 

./ 

ad van de gemeente Noordenveld, 



Aukje Boomsma - Flootman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hannie Wolters <H.Wolters@drenthe.nl> 
dinsdag 26 juni 2018 15:23 
Aukje Boomsma - Flootman 
Johnny de Vos; Marjan Heidekamp-Prins 
Zienswijze commissie OGB stukken RUDD 

Urgentie: Hoog 

Goedemiddag Aukje, 

Ik zie op het overzicht dat er niets is vermeld achter de zienswijze provincie. Van de statengriffie heb ik 
inmiddels begrepen dat de opmerkingen die zijn gemaakt door de commissieleden in de commissie OGB 
moeten worden beschouwd als een zienswijze. Overigens waren de fracties verdeeld. Groen Links kan niet 
instemmen met de voorliggende stukken, het CDA hield juist een positieve toon aan. Voor de commissie 
OGB is duidelijk dat de RUDD nog niet in control is en het noodzakelijk is dat de provincie strak blijft 
toezien op het doorvoeren van de gewenste efficiencyverbeteringen. Bijgaand de meest gemaakte 
opmerkingen van de commissieleden: 

1. Waarom wordt het capaciteitstekort ten laste gebracht van de Drentse Maat? De productie Drentse 
Maat moet prioriteit hebben boven de activiteiten NDM. Het niet uitvoeren van de Drentse Maat 
taken mag dan ok niet aan de orde zijn. 

2. Men wil niet dat Drenthe onveiliger wordt c.q. er gevaar wordt gelopen: kunnen we nog wel voldaan 
aan de wettelijke kwaliteitseisen? 

3. Waarom zijn de risico's niet beschreven en wanneer is er we duidelijkheid en kunnen we de 
doorrekening van de gemelde onzekerheden verwachten? 

4. De RUDD is een belangrijke zo niet de belangrijkste uitvoeringsorganisatie en moet dus ook in de 
gelegenheid worden gesteld om al haar taken goed uit te voeren. 

Ik verzoekje in het toegezonden overzicht op te nemen dat er dus wel zienswijzen zijn ingediend door de 
leden van PS Drenthe. 

Hartelijke groet, 

mr. Hannie Wolters- Potters 
Regisseur samenwerkingsverbanden provincie Drenthe (team BC) 

T: + 31 592 36 58 22 
M:+31621552636 
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Aan: RUD Drenthe 
t.a.v. de heer J. Otter 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN gemeente Tynaarlo 

Onderwerp: zienswijze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 

Geachte heer Otter, 

In de raadsvergadering van 19 juni 2018 zijn de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) in Tynaarlo aan de orde 
geweest. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft besloten om een zienswijze in te dienen. 

Samenvattend 
De raad geeft u de volgende aandachtspunten mee: 

• focus op de productie in plaats van op de projecten; 
• zorg voor betrouwbare en tijdige monitoring zodat bijsturen mogelijk is; 
• zorg voor gezamenlijke overeenstemming over het ontwikkelprogramma; 
• lever de financiële stukken aan conform de nieuwe planning; 
• wij gaan ervan uit dat er op korte termijn een evaluatie plaatsvindt en een voorstel wordt 

voorgelegd aan het AB van de verrekeningsopzet, waarbij wij achter het solidariteit en 
redelijkheidsprincipe staan; 

• met de extra gelden en het uit te voeren ontwikkelprogramma bent u in staat om van de RUD een 
robuuste en toekomstbestendige organisatie te maken. 

Verhoging deelnemersbijdrage 
De raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van de 
Laar (SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd. Er wordt 5% incidentele, 5% structurele verhoging 
gevraagd en een indexering van 2,3%. Ook vraagt u om een deel van de ontwikkelgelden beschikbaar te 
stellen. Dit geld is bestemd om het ontwikkelprogramma vorm te geven. Voor de uitvoering van dat 
programma wordt opnieuween verzoek aan de deelnemers van de RUD gedaan, wanneer het relevant 
is. Wij zien het ontwikkelprogramma met belangstelling tegemoet. 

Bezoe.badres W,"-'bsite Bankrelaties 

Postbus 5,9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl 

Tele!cmnnunJrner F.1.'.::nummer E-mail 

[BAl'!: NL02ENGH0285079050 

[BAl'!: NL05E:--IGH0285079093 (belastingen en leges) 

EIC: BNGHNL2G 

[05921 26 66 62 [0851 20 84 923 inlo@tynaarlo.nl 



Zienswijzen 
Professionalisering financiële functie 
We zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële functie. We 
maken ons echter zorgen over de beschikbaarheid van de monitoringsgegevens. We willen tijdig 
geïnformeerd worden over de geleverde productie in relatie tot de beschikbare uren. 

Productie heeft prioriteit 
De keuzes die u in het jaarprogramma en begrotingswijziging voorlegt komen niet overeen met onze 
wensen. U geeft aan dat bij achterblijvende productie gekozen moet worden tussen het beschikbaar 
stellen van extra middelen of het schrappen in de productie. Wij zien een derde mogelijkheid, namelijk het 
schrappen van projecten of het uitstellen van de uitvoering ervan. Productie gaat wat ons betreft voor 
projecten. Mocht er inderdaad een tekort worden geconstateerd, dan verwachten wij dat u dit meeneemt 
in uw voorstel richting de deelnemers. 

Opstellen ontwikkelprogramma 
De komende periode wordt het ontwikkelprogramma opgesteld. Wij vinden het wenselijk dat dit in 
gezamenlijkheid met de deelnemers gebeurt. Wij hechten grote waarde aan monitoring van de acties die 
voortvloeien uit het rapport van SvdL en verwachten dat u de Raad én het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Tynaarlo actief op de hoogte blijft houden van de voortgang. 

Evaluatie verrekening systematiek 
Momenteel vindt er verrekening plaats als een gemeente 25% meer of minder afneemt dan waarvoor een 
bijdrage is geleverd. De raad staat achter het solidariteit en redelijkheidsprincipe. De vraag is echter of de 
huidige methodiek een passende is. Wij verwachten dat op korte termijn een evaluatie plaatsvindt van 
deze werkwijze. 

Toekomst 
Wij gaan ervan uit dat met de verhoging van de deelnemersbijdragen (incidenteel en structureel) en het 
uit te voeren ontwikkelprogramma de basis op orde komt en de RUD vanaf 2020 een toekomstbestendige 
en robuuste organisatie is. Mocht hiervan geen sprake zijn gaan wij ervan uit dat wij tijdig op de hoogte 
worden gesteld zodat sturing mogelijk is. 

Met vriendelijke groet, 
Raad van de gemeente Tynaarlo 
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Cemeente Westerveld 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
T.a.v. Algemeen Bestuur 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN 

Datum 
7juni2018 

Ons kenmerk 
217852 

Uw brief 
16 april2018 

Uwkenmerk 

Onderwerp 
Zienswijze begroting 2019 

Geachte leden, 

Wij hebben kennis genomen van de door u aangeleverde stukken inzake de begroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020-2022. Wij lezen en zien dat de door Seinstra en van der Laar gedane 
aanbevelingen worden opgepakt. Wij vinden het van belang dat de verschillende ontwikkelingen 
worden doorgezet en hier vaart in wordt gehouden. Wij verzoeken u om ons regelmatig op de 
hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen en de (financiële) gevolgen van aanpassingen 
hierin. 

De bijgestelde bijdrage is een significante verhoging en legt ook druk op de begroting van onze 
gemeente. Wij begrijpen dat dit noodzakelijk is, maar willen hierbij aangeven dat het plafond in 
zicht begint te raken. De gerealiseerde werkzaamheden blijven nog achter, terwijl wel de bijdrage 
omhoog gaat. Wij gaan ervan uit dat de verhoging grotendeels incidenteel is en dit in ieder geval na 
het jaar 2020 niet meer voor zal komen. 

Wij zien de toekomst, op basis van de ingeslagen weg, met vertrouwen tegemoet. Wij gaan ervan 
uit op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de RUD. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via griffie@gemeentewesterveld.nl. 

voorzitter commissie Fysiek Domein en Middelen 

Met vriendelijke groet, 
namens de commissie Fysiek Domein en Middelen 

Postbus SO, 7970 AB Havelte 
T l4 0521 , F (0 21) 349 499 : E info@gemeentewesterveld.nl I www.gemeentewesterveld.nl 0~gem _ westerveld 
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1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE 

INLEIDING 

De totstandkoming van de begroting 2018 en deze begrotingswijziging 2018 heeft een bijzonder 
verloop gehad. Eerst al in 2017 toen tijdens de zienswijzenprocedure voor raden en staten een 
begrotingstekort werd geconstateerd voor het jaar 2017 met mogelijk structurele effecten. 
Bestuurlijk is daarop besloten om pas over te gaan tot wijziging van de begroting 2018 als er meer 
duidelijkheid was over de cijfers. 

Om het effect op de begroting 2018 e.v. inzichtelijk te maken is daarop een integrale doorlichting van 
de organisatie en financiën van de RUD Drenthe uitgevoerd. Op basis van die doorlichting zijn in de 
begrotingswijziging de volgende uitgangspunten verwerkt: 

• Structureel 5% extra deelnemersbijdrage 
• Incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage gedurende 2 jaar 
• Structureel extra c.q. minder deelnemersbijdrage voor een aantal deelnemers als gevolg van 

verrekening bij gemiddeld meer dan 25% over-jonderschrijding van de ingebrachte Niet-Drentse 
Maaturen over 2016 en 2017 

• Toepassing van een gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheid 
en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie 

• Een deel van het nader vast te stellen investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma 2018- 
2020. Op basis van de resultaten van de lekwartaalrapportage 2018 en de ingebrachte 
zienswijzen door raden en staten is de scope hiervan gaandeweg beperkt tot alleen het 
'Actieplan versterken productie 2018', waarin alleen die onderdelen van het nog op te stellen 
Ontwikkelprogramma worden opgenomen die de productie versterken j stabiliseren. 

Met inachtneming van de aldus opgestelde begroting is vervolgens een jaarprogramma 2018 
opgesteld. Dit jaarprogramma is - vanwege de sterke onderlinge afhankelijkheid - gelijktijdig met 
deze begrotingswijziging voorbereid en in procedure gebracht. Het jaarprogramma 2018 is als volgt 
samengesteld: 

• het in 2016 indicatief vastgestelde meerjarenprogramma gecorrigeerd door de inzet in 2017 voor 
de Drentse Maat-producten als basis te hanteren voor 2018 

• een naar boven bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maat-producten in verband met voornoemde 
verrekening van over-jonderschrijding 

• inzet van de beschikbare capaciteit waarbij de productiviteitsnorm is teruggebracht van 1460 
naar de tot 2016 gehanteerde 1360 productieve uren 

• noodzakelijke aanvullende projecten die bij gebleken capaciteitstekort ten koste zullen gaan van 
Drentse Maat-producten 

• concreet opgedragen projecten die afzonderlijk worden verrekend. 

De vanuit de begroting beschikbare capaciteit bleek volgens deze opzet onvoldoende te zijn om alle 
werkzaamheden uit te voeren. Vanwege de nog bestaande onzekerheden heeft het algemeen 
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bestuur ervoor geopteerd om niet op voorhand maar op basis van de halfjaarcijfers 2018 tot 
bijstelling van het jaarprogramma te komen. 

Op basis van de ie kwartaalrapportage en de Voorjaarsrapportage over de eerste 5 maanden van 
2018 is de productie naar beneden bijgesteld. Bestuurlijke keuze is daarbij om te koersen op 85% van 
het Jaarprogramma, deels door versobering van het uitvoeringsniveau. In het jaarprogramma 2018 
en de Voorjaarsrapportage 2018 wordt verder ingegaan op debijsturende en versoberende 
maatregelen en de bijhorende risico's. Met deze maatregelen wordt de focus op de productie 
versterkt. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden om vrijgekomen ruimte te besteden aan de 
loonsom ten behoeve van de productieverhoging. 

Met de ingezette maatregelen wordt sterk ingezet op het in control krijgen van de organisatie. Onze 
verwachting is dat de resultaten daarvan in 2018 merkbaar zullen zijn in een beter zicht op de 
productie en financiën met groeiende betrouwbaarheid van de tussentijdse rapportages. Daarmee 
ontstaan meer mogelijkheden tot bestuurlijke sturing op daarin gesignaleerde afwijkingen en 
knelpunten. 

Met deze begrotingswijziging denken wij dan ook de RUD Drenthe een stap vooruit te helpen op weg 
naar een duurzaam gezonde organisatie. 

Jisse Otter Marjan Heidekamp 

Voorzitter Dagelijks Bestuur Secretaris Dagelijks Bestuur 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

4 Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018 



•••• •••• Drenthe. -_ ... 
2. GEWIJZIGDE BEGROTING 2018 IN ÉÉN OOGOPSLAG 

Onvoorzien 

RESULTAAT VOOR RESERVES 19 

19 

7 

7 Toevoeging aan reserves 

RESULTAAT NA TOEVOEGING 
RESERVES o o 

In paragraaf 5.3 is de exploitatiebegroting over meerdere jaren weergegeven. 
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In de begroting staan de financiële kaders en het budget voor het begrotingsjaar. En wordt genoemd 
wat de RUD Drenthe daar op hoofdlijnen voor gaat doen. De begroting 2018 is in februari/maart 
2017 opgesteld en in procedure gebracht. Gedurende de zienswijze-procedure voor raden en staten, 
werd uit de concept-voorjaarsrapportage duidelijk dat er bij de RUD Drenthe in 2017 een 
begrotingstekort ontstond die mogelijk een structureel karakter had. 

Met een integrale doorlichting van organisatie en financiën is in 2017 beter zicht ontstaan op de 
stand van zaken binnen de RUD Drenthe. In deze begrotingswijziging voor 2018 is rekening gehouden 
met de uitkomsten daarvan. 

November 
t+2 

Maart t+l 

December 
ttl 

Maart t + 0 

(in de tijdbalk links is t het jaar van verschijnen) 

Organisatorische en financiële ontwikkelingen en 
uitgangspunten op hoofdlijnen voor de RUD als 
geheel. 

Financièle kaders en budget voor hel begrotingsjaar. 
Op basis van voorgaande jaren, kaderbnef en dan al 
bekende wensen van deelnemers. 

ActMteiten die in het jaar uilgewerd gaan worden door 
de RUD wor de wrschilende deeklemers 

Indien jaarprogramma deelnemers leidt tot 
substantieel meer laken en dus meer budge! kan een 
begrotingswijziging nodig zijn. 
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2.1 MISSIE EN DOELSTELLINGEN RUD DRENTHE 

Algemeen 
De RUD Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle Drentse gemeenten en de provincie 
Drenthe op het gebied van milieu. De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen 
eigenaar van de RUD Drenthe. Voor alle 13 deelnemende partijen voert de RUD Drenthe het milieu - 
brede takenpakket en bodemtaken uit. De RUD Drenthe voert als backoffice opdrachten uit voor de 
deelnemende partijen. De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste 
aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en de provincie blijven daarbij verantwoordelijk 
voor het milieubeleid en prioriteitstelling op lokaal niveau. 

Bij de oprichting van de RUD Drenthe is de visie, missie en doelstelling van de dienst bepaald en 
vormt een belangrijk kader voor de financiën en organisatie van de dienst. Op basis van de in 2017 
uitgevoerde doorlichting van de organisatie en financiën van de RUD Drenthe is de aanbeveling 
gedaan aan het bestuur om te komen tot een herijking van de visie en missie. Die herijking vindt op 
een nader te bepalen moment binnen het Ontwikkelprogramma plaats. Binnen het Ontwikkel 
programma heeft 'de basis op orde' en het verhogen van efficiency en effectiviteit de hoogste 
prioriteit. 

De oorspronkelijke missie en doelstellingen van de RUD Drenthe zijn als volgt bepaald: 

Missie 
RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en - 
handhaving. Onze klanten zijn de gemeenten en de Provincie Drenthe. Onze doelgroepen zijn 
bedrijven, instellingen (inrichtingen) en inwoners van Drenthe. De RUD Drenthe is betrokken bij de 
opdrachtgevers en de medewerkers kennen het gebied. Onze klanten kunnen er van op aan, dat wij 
de taken goed en volgens de bestuurlijk gemaakte afspraken uitvoeren. Wij ondersteunen onze 
klanten adequaat en deskundig. Wij denken mee met het behalen van de gemeentelijke en 
provinciale milieudoelstellingen. Wij streven daarbij naar eenduidigheid en waar nodig maatwerk. 
Wij borgen de noodzakelijke menskracht en kennis voor de uitvoering van deze taken. 

Wij zijn klant- en oplossingsgericht. Wij zijn ons daarbij bewust van het maatschappelijk 
krachtenveld, waarin we functioneren. Wij gaan professioneel, integer en zorgvuldig om met het 
spanningsveld tussen de verschillende rollen (vergunningverlening en handhaving) binnen en buiten 
onze dienst. Wij zetten ons in voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe. 

Doelstellingen 
• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, 

onder voorwaarde dat zij daarvoor de opdracht en de financiële middelen krijgt. 
• De RUD Drenthe zorgt voor een kwalitatief goede uitvoering van taken. 
• De RUD Drenthe zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen die participeren 

in de RUD Drenthe, de partijen waarvoor taken worden uitgevoerd en de andere 
handhavingspartners. 

• De RUD Drenthe zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de gehele regio, met 
maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele 
organisaties. 

• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan 
de som van de huidige taakuitvoering door de afzonderlijke organisaties. 
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• De RUD Drenthe zorgt voor een breed pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van 

specialismevorming en doorgroeimogelijkheden. 
• De RUD Drenthe draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van de VTH 

taken. 
• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk verder 

wordt uitgebouwd. 

2.2 (BELEIDSMATIGE) ONTWIKKELINGEN 

Er is een aantal (beleidsmatige) ontwikkelingen die van invloed zijn op de taakuitvoering door de RUD 
Drenthe. Dat zijn: 
• Gemeenteraadsverkiezingen; 
• De Omgevingswet; 
• Overige wetswijzigingen; 
• Verbod op asbestdaken; 
• Klimaatdoelen en energiebesparing; 
• Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten; 
• BRZO taken; 
• Wegvallen rijks financiering advisering externe veiligheid. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Bij de prioritering en definitie van haar ambities is de RUD Drenthe volgend op de prioriteiten en 
ambities van de deelnemers. In maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Dit 
betekent dat de RUD Drenthe een nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en dagelijks 
bestuur zal krijgen. Mogelijk leidt dit tot andere prioriteiten en daarmee tot andere accenten in de 
missie en doelstelling van de RUD Drenthe. De financiële effecten daarvan zullen in het 
jaarprogramma en de begroting van 2019 worden verwerkt. 

Omgevingswet (2021) 
De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 in werking treden. De 
herziening heeft grote impact voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken 
zijn. Het is dus belangrijk voor de RUD Drenthe om zich adequaat voor te bereiden op de komst van 
de wet, samen met de deelnemers in de GR en andere betrokken partners, zoals de VRD, GGD en 
waterschappen. De interne opgave van de RUD Drenthe op de Omgevingswet wordt projectmatig 
opgepakt binnen het Ontwikkelprogramma en heeft op termijn een belangrijke invloed op de 
doorontwikkeling van de organisatie. 

Alle deelnemers zijn zich aan het voorbereiden op de Omgevingswet. De RUD Drenthe kan wel 
gevraagd worden aan te sluiten bij lokale initiatieven en daarvoor input te leveren. Daarom stellen 
deelnemers niet-Drentse Maat uren beschikbaar voor de afstemming met opdrachtgevers over de 
Omgevingswet. 

In 2018 is met de opdrachtgevers een gezamenlijk project gestart ter voorbereiding op de 
Omgevingswet. In 2019 zal dit gezamenlijke project doorlopen. De huidige inschatting is dat daarvoor 
in 2019 circa 2000 uur nodig zullen zijn. Dit project zal worden opgenomen in het jaarprogramma 
2019. 
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Overige wetswijzigingen. 
Naar verwachting zullen diverse wetswijzigingen de aandacht vragen van de RUD Drenthe. Dit betreft 
de volgende wetswijzigingen: 

• Actualisatieplicht vergunningen van IPPC-bedrijven. Op basis van de Richtlijn Industriële 
Emissies (RIE) moeten vergunningen voor grootschalige bedrijven waaronder intensieve 
veehouderijen worden geactualiseerd op basis van de meest recente versie van een BREF en 
BBT-conclusies. 
Een BBT-referentiedocument (BREF) is een document die de beste beschikbare technieken 
beschrijft. BBT-conclusies vormen de referentie voor toetsing en vaststelling van 
vergunningsvoorwaarden en actualisatie van deze voorschriften. 

• De implementatie en uitwerking van de toetsingsvoorwaarden met betrekking tot het aspect 
(volks)gezondheid. Dit aspect zal de komende jaren in toenemende mate een belangrijk 
aandachtspunt gaan vormen bij vergunningverlening en ruimtelijke planontwikkeling. De 
RUD Drenthe zal de implementatie en uitwerking van de toetsingsvoorwaarden afstemmen 
met de GGD. 

• Het voeren van maatwerkprocedures samenhangend met aangescherpt beleid ten aanzien 
van luchtemissienormen voor industriële installaties. 

• Vervolg Stoppersregeling veehouderijen. Bedrijven welke gebruik hebben gemaakt van de 
Stoppersregeling, zullen extra tijd vragen. Dit vanwege het maken van een eventuele 
doorstart dan wel feitelijke sanering en mogelijke invulling van alternatieve bestemmingen. 

Verbod op asbestdaken (2024) 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Dit verbod geldt voor 
zowel particulieren, bedrijven als (overheids)instellingen. Eigenaren van asbestdaken zijn 
verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. 

Om de doelstellingen voor 2024 te behalen is door de opdrachtgevers en RUD Drenthe het rapport 
'Alle daken asbestvrij in 2024 - Bouwstenen voor een Drentse aanpak' uitgewerkt. Met dit rapport 
als basis hebben provinciale staten van Drenthe op 19 april 2017 € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de verdere uitwerking van de asbestaanpak samen met gemeenten en andere partijen. 

De provincie en gemeenten zijn zelf actief betrokken binnen dit project. De regie ligt bij de provincie 
Drenthe die de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering grotendeels bij de RUD Drenthe heeft 
belegd. De informatievoorziening loopt daarom via het ambtelijke Accounthoudersoverleg van de 
RUD Drenthe. Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg binnen de 
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG). 

Door het verbod op asbestdaken gaat de werkvoorraad van de RUD Drenthe de komende jaren 
toenemen en zullen ook in 2019 extra middelen nodig zijn om die toename weg te werken. 

Klimaatdoelen en energiebesparing 
In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de wereldwijde klimaatopwarming tot 2100 
beperkt moet worden gehouden tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. In het 
verlengde hiervan hebben provinciale staten uitgesproken in de vastgestelde Energieagenda 2016- 
2020 dat Drenthe in 2050 energieneutraal wil zijn. Wetgeving rond energiebesparing bij bedrijven 
wordt bovendien steeds verder uitgebreid: zo geldt er bijvoorbeeld een verplichting voor het 
opstellen van energie-audits in het kader van de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en er 
komt een Energie Prestatie Keuring (EPK). De RUD verzorgt de energie-audits ten behoeve van de 
EED in een gezamenlijk project met alle opdrachtgevers. De financiering van dit project is tot en met 
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2017 gedekt uit de financiële bijdrage die alle opdrachtgevers hebben ontvangen van het Ministerie 
van Economische laken. Deze financiering van het Ministerie is echter niet verlengd, waardoor de 
voortzetting van die taken alternatieve financiering van de deelnemers vraagt. De wet- en 
regelgeving vraagt om structurele handhaving van energie-doelstellingen, waardoor de uitvoering 
van deze taken extra tijd vraagt vanuit het toezicht, waarvoor extra financiële middelen noodzakelijk 
zijn. 

Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten 
Op dit moment zijn alleen de provincie en de gemeente Emmen het bevoegd gezag van bodemtaken. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid van de Wet 
Bodembescherming van de provincie over naar de gemeenten. De RUD Drenthe voert de opdracht 
van de Provincie uit. De verschuiving van de bevoegdheid heeft mogelijk impact op het werk van de 
RUD Drenthe. De RUD Drenthe gaat samen met de provincie en de gemeenten afspraken maken over 
de uitvoering van deze taken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij is het uitgangspunt 
dat de RUD Drenthe belast blijft met de uitvoering van de bodemtaken. 

Deze ontwikkeling brengt de nodige onzekerheid met zich mee voor de RUD Drenthe. Wanneer het 
ambitieniveau van de gemeenten anders ligt dan van de provincie, en hierdoor andere inzet nodig zal 
zijn, heeft dit personele consequenties voor de RUD Drenthe waardoor frictiekosten voor de 
deelnemers kunnen ontstaan. 

BRZO taken 
De huidige organisatie van de uitvoering van de provinciale BRlO en RIE4-taken (kortheidshalve 
aangeduid met BRlO-taken) in Drenthe en Friesland is volgens het Ministerie op onderdelen in strijd 
met de Wabo en het Besluit omgevingsrecht, want: 

1. De wettelijke aanwijzing van de ODG als enige omgevingsdienst die in Groningen, Friesland en 
Drenthe bevoegd is BRlO-taken te verrichten, laat niet toe dat de ODG taken in ondermandaat aan 
de RUD en FUMO terug geeft; 

2. Drenthe en Friesland zijn niet toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling BRlO 
Omgevingsdienst (de ODG) voor wat betreft de BRlO-taken, wat volgens het Ministerie zou moeten 
maar wat de provincies niet wenselijk vinden. 

Op 11 mei 2017 hebben IPO en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierover gesproken en 
richtinggevende afspraken gemaakt. Eén van de afspraken is dat Drenthe en Friesland per 1 juli 2017 
de ondermandatering van de uitvoering van BRlO-taken door de eigen omgevingsdiensten 
beëindigen en zorgen voor directe mandatering aan de directeur van de ODG. Aan deze afspraak 
hebben Drenthe en Friesland inmiddels gevolg gegeven. 

In nauwoverleg met de FUMO en de ODG wordt gewerkt aan de organisatorische uitwerking van de 
bestuurlijke afspraak tussen het IPO en het Ministerie. De financiële consequenties van het 
rechtstreeks aan de ODG mandateren en financieren van de BRlO-taken van de provincie Drenthe 
worden daarbij inzichtelijk gemaakt en waar nodig verwerkt in de begroting van de RUD Drenthe. 
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Wegvallen rijksfinanciering advisering externe veiligheid 
De RUD Drenthe voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op het gebied van externe veiligheid 
(omgevingsveiligheid). De uren voor externe veiligheid worden grotendeels in rekening gebracht bij 
de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 
budget ontvangen van het rijk. De provincie heeft een deel van dit budget beschikbaar gesteld aan de 
RUD Drenthe. Of het rijk na 2018 opnieuw financiën beschikbaar zal stellen is nog onzeker. Mocht 
het rijk niet opnieuw, of niet in dezelfde mate, financiën beschikbaar stellen dan zullen de 
gemeenten voor de keuze komen te staan om dit aan te vullen (verhoging deelnemers bijdrage) of 
hierin af te schalen. Aangezien de werkzaamheden veelal betrekking hebben op het toepassen van 
wet- en regelgeving lijken de mogelijkheden tot afschalen begrenst. Dit zou tot een hogere 
deelnemersbijdrage leiden voor gemeenten en tot een lagere bijdrage voor de provincie. 

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

De RUD is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Mede naar aanleiding van een 
geprognotiseerd begrotingstekort in het voorjaar van 2017 is er een integrale doorlichting van de 
organisatie en de financiën van de RUD uitgevoerd door een extern bureau (SeinstravandeLaar). 
Naast deze integrale doorlichting is onderzocht hoe de problemen die zijn ontstaan met de invoering 
van het in 2016 aangeschafte zaaksysteem LOS kunnen worden opgelost. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door een extern bureau (M&II partners). De resultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt in de 
conclusies en aanbevelingen van de integrale doorlichting van de organisatie en financiën. 

De vier belangrijkste conclusies zijn: 
• De RUD Drenthe heeft te maken met een onderproductie als gevolg van een grote omvang van 

en diversiteit aan weglekkende uren; 
• De RUD Drenthe heeft een oplopend financieel tekort met een structureel karakter; 
• De RUD Drenthe heeft haar basis niet op orde, heeft beperkte ontwikkelkracht en ze voert haar 

rol als opdrachtnemer weinig zakelijk uit; 
• De eigenaren en opdrachtgevers van de RUD Drenthe hebben de afgelopen jaren onvoldoende 

hun verantwoordelijkheid genomen. 

Op basis van deze conclusies is een 3-tal majeure aanbevelingen gedaan: 
1. Zorg ervoor dat de begroting duurzaam op orde komt, mede door een deels structurele 

verhoging van de deelnemersbijdrage; 
2. Eigenaren, opdrachtgevers en de RUD Drenthe zouden samen hun verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid moeten tonen middels de opzet en de uitvoering van een aantal 
ontwikkelagenda's; 

3. Investeer in de organisatie van de RUD Drenthe middels een investeringsprogramma voor de 
komende drie jaren, waarvoor een aanvullend investeringsbudget vanuit de deelnemers 
noodzakelijk is. 

De volgende twee ontwikkelsporen vereisen aandacht: 
• Grip op productie en financiën, onder meer door grip op het zaaksysteem LOS te krijgen; 
• Ontwikkelprogramma waarin de RUD Drenthe haar basis op orde brengt en toekomstbestendig 

doorontwikkeld. 

11 Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018 



•••• ••• Drenthe. -_ ... 
Grip op productie en financiën 
In 2017 bleek dat er niet voldoende grip was op de begroting en tevens de productie niet volledig 
behaald werd. Om de voornaamste oorzaken hiervan aan te pakken, zijn er in 2017 drie prioritaire 
acties opgestart, namelijk: 

1. De herimplementatie van het zaaksysteem LOS; 
2. Verbetering van digitale uitwisseling en opdrachtverlening; 
3. Professionalisering van de financiële functie. 

De herimplementatie van het LOS is nodig om de grip op zowel productie als het beheer van het 
systeem zelf te vergroten. Bij de herimplementatie wordt gestreefd om de administratieve lasten 
zoveel als mogelijk te beperken. In samenwerking met de ODG (vanwege de gezamenlijke aankoop 
en implementatie van het LOS) wordt het project voorbereid en uitgevoerd. De doorlooptijd van het 
project wordt geschat op minimaal anderhalf jaar. 

De verbetering van digitale uitwisseling en opdrachtverlening is van groot belang voor de RUD 
Drenthe om efficiënt haar taken voor de opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Er is een projectplan 
opgesteld waarin met alle deelnemers - zowel individueel als collectief - het proces van digitale 
uitwisseling en opdrachtverlening wordt verbeterd. De regie voor het overkoepelende project ligt bij 
de RUD Drenthe. Binnen het project is iedere deelnemer verantwoordelijk voor de aansturing, 
organisatie en financiering van het eigen aandeel. 

De professionalisering van de financiële functie is eind 2017 gestart. Centraal in dit traject staat met 
name de verhoging van de kwaliteit in de financiële- en controllfunctie en de interne rapportages. 
Verbetermaatregelen worden nu uitgewerkt en worden vervolgens zo snel mogelijk 
geïmplementeerd. Onderdeel van de verbetermaatregelen is het op orde brengen van de formatie 
en bezetting van de financiële- en controllfunctie. Dit heeft een structureel effect op de begroting 
van de RUD Drenthe en zal in de herijking van de meerjarenbegroting worden meegenomen. 

Ontwikkelprogramma en het Actieplan productie 2018 op orde 
De eerste opzet van het ontwikkelprogramma is begin 2018 opgestart. Hierbij is de scope nader 
geformuleerd en zijn uitgangspunten voorgesteld voor het verder vormgeven van het 
ontwikkelprogramma. Onderdelen zijn onder meer: 

• Grip op I-domein; 
• Basis op orde; 
• Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020; 
• Opdrachtgevers Agenda, onder meer de gezamenlijke opdrachtverlening en de 

verrekensystematiek; 
• Bestuurlijke Agenda, onder meer de herijking van de toekomstvisie; 
• De nog openstaande aanbevelingen van de Tussenevaluatie RUD Drenthe 2014-2015. 

Op basis van de resultaten van de eerste kwartaalrapportage 2018 en de voorjaarsrapportage 2018 
bleek een urgente noodzaak om de focus op de productie te versterken. De actiepunten uit het 
Ontwikkelprogramma die leiden tot de versterking en stabilisatie van de productie zijn nu gebundeld 
in het "Actieplan productie 2018 op orde", wat in 2018 wordt opgestart. In 2019 zal het resterende 
deel van de opgave, die gekoppeld is aan het op te stellen ontwikkelprogramma, worden 
voorbereid. Daarnaast zal het "Actieplan productie 2018 op orde" voor zover nodig worden 
voortgezet in 2019. 
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Het uitvoeren van het Ontwikkelprogramma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals ook in 
het rapport van SeinstravanderLaar naar voren is gebracht. Bij de uitwerking van de programma 
organisatie zal dan ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de betrokkenheid vanuit de 
deelnemers, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. 

Bij de opzet van het Ontwikkelprogramma wordt een prioritering toegepast op de te onderscheiden 
onderdelen van de ontwikkelopgave, gebaseerd op een risicoanalyse en mede afhankelijk van de 
bestuurlijke wens en organisatorische noodzaak. Hieraan gerelateerd worden ook de tijdsvolgorde, 
de benodigde aansturing voor de verschillende onderdelen in de ontwikkelopgaven en de vrij te 
maken capaciteit voor het Ontwikkelprogramma verder uitgewerkt. 

Het Ontwikkelprogramma en de bijbehorende fasering en planning worden in 2019 aangeboden aan 
de verschillende gremia, waar vervolgens besluitvorming plaats zal vinden over de voorgestelde 
inhoud en opzet van het programma. Het Ontwikkelprogramma kent een gefaseerde opbouw, 
waarbij de concretisering van inhoud, doorlooptijd en benodigd budget gaandeweg vorm krijgt. 
In de begrotingswijziging 2019 die eind 2018 wordt opgesteld op basis van het Jaarprogramma 2019 
zal dit investeringsbudget voor 2019 worden opgenomen. 

2.3 EEN NIEUWE OPZET VAN DE BEGROTING 

Om meer grip te krijgen op de financiën van de RUD Drenthe en om te voldoen aan alle eisen van het 
BBV is de begroting vernieuwd. De begrotingswijziging van 2018 en de begroting van 2019 kennen 
een nieuwe opzet. Transparanter, completer en volgens de geldende wettelijke normen. De 
verschillende gremia van opdrachtgevers en eigenaren hebben meegedacht over de opzet van de 
nieuwe begroting. Omdat de oorspronkelijke opzet van de begroting 2018 nog in een andere vorm is 
gepresenteerd, is met name op de totalen een vergelijking mogelijk tussen de oorspronkelijke 
begroting en de huidige begroting. 
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3. PROGRAMMAPLAN 
3.1 DE PROGRAMMA'S 

Het BBV vereist dat de begroting in verschillende programma's wordt weergegeven. De RUD kent als 
belangrijkste programma het programma Milieu. Dit jaar is ervoor gekozen om een apart programma 
voor Milieu - projecten op te nemen. Zo kan beter onderscheid gemaakt worden tussen de reguliere 
taken (Drentse Maat en Niet-Drentse Maat) die de RUD Drenthe voor de deelnemers uitvoert en de 
apart gefinancierde projecten. 

Ook is er een programma organisatieontwikkeling toegevoegd. Voor de uitvoering van het 
Ontwikkelprogramma 2018-2020. Hiervoor is een separaat investeringsbudget noodzakelijk. 
Uitgangspunt is vooralsnog het indicatieve investeringsbudget in de aanbevelingen van 
SeinstravandeLaar. In deze begrotingswijziging is het voor 2018 onderbouwde deel van het 
investeringsbudget opgenomen ten bedrage van € 330.000. 

Volgens het BBV dienen de algemene dekkingsmiddelen, de heffing VPB en het bedrag voor 
onvoorzien apart in het programmaplan uiteengezet te worden. Daarnaast worden de kosten van de 
overhead in een apart programma getoond en dienen de kosten van de andere programma's 
exclusief overheadkosten getoond te worden. 

In de komende paragrafen lichten we de programmaonderdelen toe. 

494 444 Programma Milieu - projecten & Leges 
330 Programma organisatieontwikkeling 330 
3.894 Overhead 

Algemene dekkingsmiddelen 
HeffingVPB 

3.2 PROGRAMMA MILIEU - REGULIER 

Het programma milieu bestaat uit drie onderdelen: 
• Drentse Maat 
• Niet-Drentse Maat 
• Noodzakelijke aanvullende projecten 
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Wat willen we bereiken? 
De RUD Drenthe draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door 
milieutaken in de hele provincie Drenthe uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en 
de provincie Drenthe. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Drentse Maat 
De Drentse Maat taken omvatten circa 60% van de werkzaamheden van de RUD Drenthe en worden 
voor alle deelnemers uitgevoerd volgens eenzelfde kwaliteitsniveau. De Drentse Maat taken bestaan 
op hoofdlijnen uit: 

• Vergunningen 
Toezicht • 

Het werk begint vaak met een vooroverleg. De RUD Drenthe neemt 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 inrichting. 

Vaak is het nodig adviezen (geluid, bodem, milieu effecten rapportage) bij specialisten binnen de 
RUD Drenthe in te winnen. Er wordt een formele procedure gevolgd, die enige weken tot maanden in 
beslag neemt 

Voor activiteiten die minder belastend zijn voor de omgeving kan worden volstaan met een 
milieumelding. In dat geval zijn algemene voorschriften voor de werkzaamheden van het bedrijf uit 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing. 

Soms is maatwerk nodig en worden er maatwerkvoorschriften gemaakt voor de melding. Die worden 
vastgelegd met een besluit. Dit kan zich voordoen bij bijvoorbeeld een horecabedrijf in een bepaalde 
omgeving. De geluidsvoorschriften zijn in dat geval van toepassing voor die specifieke situatie. 

Indien nodig wint een vergunningverlener specialistisch advies in bij één van de specialisten van de 
RUD Drenthe. 

Toezicht 
De RUD Drenthe voert toezicht uit op inrichtingen en activiteiten die vanuit de milieuaspecten 
(veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de 
leefomgeving. Zo'n inrichting behoort te beschikken over een milieuvergunning of een melding te 
hebben gedaan op grond van de milieuregelgeving. De invloed die het bedrijf kan hebben op de 
omgeving bepaald of een vergunning nodig is of volstaan kan worden met een melding. Hieraan zijn 
voorschriften verbonden, waaraan de inrichting zich moet houden. De inrichtingen die chemische 
stoffen gebruiken krijgen meer voorschriften, dan de bakker in het winkelcentrum. 

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

Indien nodig wint een toezichthouder specialistisch advies in bij één van de specialisten van de RUD. 
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Niet-Drentse Maat 
De Niet Drentse Maat taken worden per deelnemer verschillend ingevuld. De een maakt er meer 
gebruik van dan de ander. Per jaar worden in het jaarprogramma op detailniveau afspraken gemaakt 
over de uitvoering van de taken per deelnemer. De taken bestaan uit: 

• Bodem, behalve vergunningverlening en toezicht. 
• Geluid, lucht en externe veiligheid voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Asbest 
• Juridische ondersteuning voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Milieu specialistische taken voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Projecten (niet zijnde de projecten die separaat ingekocht worden) 
• Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 
• Ontheffing TUG 
• Toezicht ontbranding vuurwerk 
• Toezicht TUG 

Administratieve ondersteuning Drentse en Niet-Drentse Maat 
Bij de uitvoering van de Drentse en Niet-Drentse Maat taken vindt een deel van het werk plaats via 
de centraal georganiseerde Front-Office. Deze direct-productieve inzet is afzonderlijk begroot binnen 
het jaarprogramma 2018 en is naar rato toegerekend aan de begrote inzet voor de Drentse en de 
Niet-Drentse Maat taken. 

Noodzakelijke aanvullende projecten 
Om de voor alle deelnemers te leveren inzet voor Drentse en Niet-Drentse Maat taken adequaat te 
kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk binnen de RUD Drenthe een aantal indirect productieve 
projecten/activiteiten uit te voeren. In het jaarprogramma 2018 is uitgebreid toegelicht welke 
projecten dat zijn. Hoewelover de precieze omvang van de inzet voor deze projecten nog 
onzekerheid bestaat, is onvermijdelijk dat de daadwerkelijke inzet voor deze projecten ten koste zal 
gaan van de inzet voor de Drentse Maat-producten. 

Het totaal aantal uren dat aan Drentse en Niet Drentse Maat wordt gevraagd inclusief noodzakelijke 
projecten is 159.353 uren. De beschikbare capaciteit van de RUD Drenthe in uren is: 152.001 uren. Er 
zal een oplossing gevonden moeten worden voor de 7.352 uren (159.353 uren minus 152.001 uren) 
die de RUD Drenthe tekort komt om alles uit te kunnen voeren. Met inachtneming van de huidige 
onzekerheden over de totaal benodigde capaciteit heeft het bestuur, in het kader van het 
jaarprogramma 2018, aangegeven vooralsnog niet tot het schrappen van werkzaamheden over te 
willen gaan. Dat betekent dat de uitvoering wordt opgestart op basis van de beschikbare 152.001 uur 
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met een monitoring op de uitvoering van het primaire proces, de administratieve ondersteuning en 
de benoemde noodzakelijke projecten in relatie tot de jaaropgave. 

Gedurende 2018 zal met de opdrachtgevers en het bestuur de voortgang worden besproken. Indien 
blijkt dat er daadwerkelijk capaciteitsknelpunten in de uitvoering ontstaan, zal via bestuurlijke 
besluitvorming de uitvoering worden bijgestuurd. Zonder het beschikbaar stellen van extra middelen 
zal dan sprake zijn van een verlaging van de beoogde productie. In het jaarprogramma 2018 wordt 
verder ingegaan op deze mogelijkheden tot productieveriaging en de bijhorende risico's. Inmiddels is 
op basis van de lekwartaalrapportage en de Voorjaarsrapportage over de 1 e vijf maanden de 
productie naar beneden bijgesteld met gelijktijdige inzet van versoberingsmaatregelen. 

3.3 PROGRAMMA MILIEU - PROJECTEN 

Wat willen we bereiken? 
Onder dit programma verstaan we de projecten die deelnemers door de RUD laten uitvoeren en die 
geen onderdeel zijn van de Niet-Drentse Maat. Gedurende het jaar kunnen deelnemers nog 
afspraken maken met de RUD om projecten te laten uitvoeren. De doelstellingen kunnen per project 
verschillen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Voor 2018 zijn in ieder geval de volgende projecten al bekend. 

• Actualisering bodemkaarten 
Asbestdaken 
Asbestsloopmeldingen 
Energiebesparing, locaties met lage bezoekfrequentie (afronding 2017) 
Energiebesparing, EED grote ondernemingen 
Omgevingswet, individuele opdrachten 

• 
• 
• 
• 
• 

Op basis van realisaties van voorgaande jaren is de verwachting dat er tenminste € 271K budget 
beschikbaar is voor projecten. Hierbij wordt bewust uitgegaan van een lage raming omdat de 
uitvoering van projecten kostenneutraal verloopt. Bovenstaande lijst met projecten is niet limitatief 
en nog niet volledig op geld gezet 

3.4 PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING 

Het programma organisatieontwikkeling heeft als doel de RUD Drenthe door te ontwikkelen naar een 
toekomstbestendige en robuuste RUD Drenthe. 

Het Ontwikkelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Grip op I-domein; 
• Basis op orde; 
• Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020; 
• Opdrachtgevers Agenda, onder meer de gezamenlijke opdrachtverlening en de 

verrekensystematiek; 
• Bestuurlijke Agenda, onder meer de herijking van de toekomstvisie. 

In de rapportage van de integrale doorlichting van de organisatie en financiën is aanbevolen om een 
Ontwikkelprogramma op te stellen waarin de verschillende ontwikkelagenda's worden opgepakt. 
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Indicatief is daarvoor een investeringsbudget in het rapport van SeinstravandeLaar opgenomen van 
1,73 miljoen. Bestuurlijk is de keuze gemaakt dit investeringsbudget niet op voorhand als een vast 
gegeven in de begroting(en) te verwerken. In de (meerjaren) begrotingen wordt een pm-post 
opgenomen. Op basis van concrete uitwerking van programma-onderdelen zal het benodigde budget 
gefaseerd worden onderbouwd en toegekend. Als aanvullende wens is aangegeven bij de uitwerking 
van het programma ook de nog openstaande aanbevelingen vanuit de Tussenevaluatie 2016 op te 
nemen. 

In deze begrotingswijziging is op basis van dit uitgangspunt het volgende financieelopgenomen: 
De kosten voor de al opgestarte 3 prioritaire projecten 
De kosten voor het uitwerken van het Ontwikkelprogramma 
De kosten voor de voorbereiding op de Omgevingswet 
De kosten voor de programma-organisatie die is gestart met de voorbereiding van het 
overkoepelende programma. Dit onderdeel is inmiddels geparkeerd om ruimte te bieden 
voor het volgende onderdeel: 
De kosten voor het opzetten en in uitvoering nemen van het 'Actieplan productie 2018' 
waarin alleen die ontwikkelopgaven en - activiteiten worden opgenomen die de productie 
versterken of stabiliseren 

De implementatie van de Omgevingswet - die oorspronkelijk in de reguliere begroting werd 
genoemd - is nu onderdeel geworden van het Ontwikkelprogramma. Voortgangsrapportage en 
verantwoording over het Ontwikkelprogramma zal plaats vinden in de reguliere P&C-cyclus. 

De inhoud en opzet van het programma zal frequent met het eigenarenoverleg, de raad van 
opdrachtgevers, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur worden afgestemd. Onderdelen van 
het programma vragen om nadrukkelijke regie vanuit de raad van opdrachtgevers en de 
eigenaren/accounthouders. Dit zal in de programma-opzet worden uitgewerkt. Vanuit de raden en 
staten van de deelnemers is ook het nadrukkelijke verzoek gekomen aangehaakt te blijven bij het 
Ontwikkelprogramma. Vooral de bestuurlijke en de opdrachtgevers-agenda lenen zich bij uitstek 
voor afstemming en informatie-uitwisseling met raden en staten, omdat deze zich richten op de 
toekomstvisie, de inhoudelijke opgave/doelstelling en de verrekensystematiek. 

3.5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VENNOOTSCDHAPS 
BELASTING EN ONVOORZIEN 

Algemene dekkingsmiddelen 
De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Omdat de 
RUD Drenthe enkel specifieke dekkingsmiddelen kent, is deze post niet van toepassing op de RUD 
Drenthe. 

Overhead 
Het BBV schrijft voor dat overheadkosten afzonderlijk worden begroot. Zij maken dus niet langer aan 
de lastenkant onderdeel uit van beleidsprogramma's. Op deze manier wordt beoogd om meer inzicht 
te geven in de overheadkosten voor de organisatie als geheel. De volgende kosten worden conform 
het BBV voor de RUD Drenthe tot de overhead gerekend: 
• Directeur 
• Teamleiders 
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• Secretariaat (incl. directiesecretaris) 
• Adviseurs (I&A, HRM, FinanciënfControlling, Informatievoorziening 
• Ondersteunende PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting), wanneer deze niet één op één op 
het primaire proces kunnen worden gekoppeld (zoals de gebruikerskosten voor LOS). 

Door de overhead te centraliseren in één post, zijn de lasten voor de programmaonderdelen 
aanzienlijk lager dan voorheen. Op de baten heeft deze verandering geen invloed omdat 
(grotendeels) wordt afgerekend tegen een integraal uurtarief. 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Het BBV schrijft voor dat de heffing vennootschapsbelasting wordt uiteengezet in een separate post. 
Deze post is niet van toepassing op de RUD Drenthe. Vennootschapsbelasting dient namelijk te 
worden afgedragen door een overheidsonderneming bij activiteiten die voor de Vpb gelden als 
onderneming en waarop geen objectvrijstellingen van toepassingen zijn. Het uitgangspunt van de 
RUD Drenthe is dat, voor de activiteiten van de RUD Drenthe die kwalificeren als onderneming, zij in 
principe enkel die activiteiten onderneemt waarvoor sprake is van objectvrijstelling. 

Onvoorzien 
Het vernieuwde BBV schrijft voor dat de post 'onvoorzien' eveneens apart getoond dient te worden. 
De RUD Drenthe heeft een bedrag van € 125.000,- opgenomen voor onvoorzien. Het is op grond van 
de Financiële Verordening beleid om het eigen vermogen van de RUD Drenthe tot maximaal 10% van 
de begroting toe te laten nemen. 

Bestuurlijk is de wens geuit om de algemene reserve van verbonden partijen - dus ook van de RUD 
Drenthe - zo laag mogelijk te houden. Als daarvoor zou worden gekozen zou per jaar met de 
deelnemers naar rato worden afgerekend als er een eventueeloverschot ontstaat. Indien zich 
tegenvallers voordoen bij de RUD Drenthe dan zal de RUD Drenthe zich tot de deelnemers gaan 
wenden voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. 
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Het is wenselijk om het weerstandsvermogen voldoende hoog te houden om de financiële risico's 
van de RUD Drenthe te kunnen dekken en gedurende het jaar geen stagnatie te laten ontstaan in 
verband met extra besluitvormingsprocedures. Op het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe 
wordt verder ingegaan in de Paragrafen. 

In 2017 kende de RUD Drenthe ook een post onvoorzien op de exploitatiebegroting, maar was 
hiervoor geen apart programma. Conform het BBV is dit nu wel als apart programma opgenomen in 
deze begroting. 
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4. PARAGRAFEN 
Het BVV vereist verschillende paragrafen. Drie daarvan zijn niet van toepassing op de RUD Drenthe 
en worden daarom niet uitgewerkt. 
• Grondbeleid is niet van toepassing omdat de RUD Drenthe geen eigen grond bezit; 
• Verbonden partijen is niet van toepassing omdat de RUD Drenthe geen verbonden partijen heeft 

(het is zelf een verbonden partij); 
• Onderhoud kapitaalgoederen is niet van toepassing omdat het kantoor waarin de RUD Drenthe 

gehuisvest is, wordt gehuurd en er verder geen voor deze paragraaf relevante activa zijn; 
• De vennootschapsbelasting is niet van toepassing omdat het uitgangspunt van de RUD Drenthe is 

dat, voor de activiteiten van de RUD Drenthe die kwalificeren als onderneming, zij in principe 
enkel die activiteiten onderneemt waarvoor sprake is van objectvrijstelling. 

Voorgaande betekent dat de volgende verplichte paragrafen wel zijn opgenomen: 

• Paragraaf leges / lokale heffingen 
• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
• Paragraaf financiële kengetallen 
• Paragraaf bedrijfsvoering 
• Paragraaf personele ontwikkelingen 

4.1 PARAGRAAF LEGES / LOKALE HEFFINGEN 

De RUD Drenthe heeft in haar eigen beleid geen lokale heffingen. Voor de provincie Drenthe is de 
RUD Drenthe wel gemandateerd om de heffingen van de leges uit te voeren. Dit betreft leges voor de 
luchtvaart en de Wabo. De inning van de leges is gebaseerd op de Legesverordening van de 
provincie. De RUD Drenthe heeft met de provincie de afspraak gemaakt dat het verschil tussen de 
inkomsten en de uitgaven bij de leges de dekking is voor de administratieve ondersteuning voor het 
innen van de leges. Per saldo is het innen van de leges dus een budgetneutraal project. 

4.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

Weerstandsvermogen 
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de RUD Drenthe in staat is middelen vrij te 
maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd 
moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de 
robuustheid van de begroting. Voor de RUD Drenthe is bepaald dat de kosten, die niet uit andere 
inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende organisaties komen. Dat impliceert 
dat de financiële gevolgen van risico's, die niet binnen de begroting van de RUD Drenthe kunnen 
worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de deelnemende organisaties zullen worden gebracht. 
Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het voor de RUD Drenthe niet nodig is om 
over weerstandsvermogen te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten: 

• De RUD Drenthe is een zelfstandige rechtspersoon met eigen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden; 

• Het is onwerkbaar voor de RUD Drenthe (en voor de provincie en gemeenten) als de RUD 
Drenthe zich voor iedere tegenvaller tot hen moet wenden, met het verzoek om een 
(incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. 
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Door de deelnemers is expliciet uitgesproken dat het niet wenselijk is als iedere gemeenschappelijke 
regeling een groot eigen vermogen opbouwt. Daarom heeft het eerder de voorkeur om wat meer 
ruimte in de post onvoorzien te creëren. En dus de komende jaren geen geld op de begroting te 
reserveren om het eigenvermogen actief aan te vullen. Dit laat onverlet dat in de Financiële 
Verordening is bepaald dat het eigen vermogen vanuit eventuele positieve rekeningsresultaten zal 
worden aangevuld tot een maximum van 10% van de begroting. 

Binnen de nu voorliggende begrotingswijziging 2018 is het niet mogelijk gebleken extra ruimte te 
creëren voor onvoorziene uitgaven. Wel is door het opstellen van een realistischer jaarprogramma 
dan in 2017 en het voorstel voor een investeringsbudget om de ontwikkelopgave te financieren, de 
kans op extra onvoorziene uitgaven verkleind. Door de uitvoering(skosten) goed te monitoren en 
tijdig tot bijsturing van het programma over te gaan wordt getracht de onzekerheden binnen de 
begroting op te vangen. 

De RUD Drenthe heeft in 2018 een totaal eigen vermogen van € 549.000 (bron: begroting 2018). 
Hiervan is € 424.000 vrij aanwendbaar. Daarnaast is in onderhavige begrotingswijziging een post 
onvoorzien van € 125.000 opgenomen. Hiermee heeft de RUD Drenthe een weerstandsvermogen 
van € 568.000. 

Op basis van de hieronder uiteengezette benodigde weerstandsvermogen is de ratio tussen 
aanwezige en benodigde weerstandsvermogen voldoende. 

Financiële Risico's 
De omvang van het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe is gerelateerd aan de risico's die de 
organisatie loopt. Deze risico's zijn in kaart gebracht en ook financieel vertaald. Hierbij is rekening 
gehouden met reeds getroffen maatregelen, zoals verzekeringen. 

Een aantal van de (financiële) risico's voor de RUD Drenthe worden in onderstaande tabel vermeld. In 
het model zijn risicobeoordeling en -kwantificering gehanteerd, zoals aanbevolen door het Ministerie 
van BZK. Deze risico's geven inzicht in het benodigde weerstandsvermogen (zie onderstaande tabel). 
Hierbij worden kleinere risico's geacht onderdeel te zijn van de reguliere bedrijfsvoering. De 
vermenigvuldiging met de wegingsfactoren impact en frequentie geeft het bedrag aan dat 
beschikbaar moet zijn als weerstandsvermogen om de risico's te kunnen opvangen. De financiële 
risico's die de RUD Drenthe in 2018 loopt zijn in de volgende tabelopgenomen. 
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1 Personeel IKB Productieverlies €73.000 2 3 €36.500 
2 Personeel Ziekteverzuim Productieverlies €88.000 2 4 €66.000 
3 Personeel Kwaliteitscriteria 2.1 Productieverlies €73.000 3 4 €54.750 
4 Personeel! Digitaal werken Productieverlies € 146.000 3 4 €109.500 

bedrijfsvoering 
5 Personeel! Informatievoorziening Productieverlies € 73.000 3 4 €54.750 

bedrijfsvoering 
6 Bedrijfsvoering Dataveiligheid en IT Imagoschade € 585.000 4 1 € 58.500 

omgeving (AVG) 
Totaal €380.000 

Klasse / Geschat financieel effect Wegings- 
impact factor 
1 < € 50.000 € 25.000 

2 € 50.001 - € 100.000 € 75.000 
3 100.001- € 250.000 e 175.000 
4 € 250.001 - € 1.000.000 € 625.000 
5 > € 1.000.000 € 100.000 

Klasse/ Kans Wegings- 
frequentie factor 
1 1 keer per 10 jaar of 0,10 

minder 
2 1 keer per 5-10 jaa r 0,20 
3 1 keer per 2-5 jaar 0,50 
4 1 keer per 1-2 jaar 0,75 
5 1 keer per jaar of meer 1,00 

Onzekerheden vertaald in realistisch jaarprogramma 2018: 

In het jaarprogramma 2018 is een zo realistisch mogelijke vertaling gemaakt van de voor dit jaar te 
verwachten effecten van de in de doorlichting van SeinstravandeLaar nader uitgewerkte risico's en 
tekortkomingen. Daarmee is een realistisch jaarprogramma opgesteld, waarin is aangegeven welk 
capaciteits-jfinancieel knelpunt er voor 2018 wordt verwacht. Om die reden is de verwachting dat er 
naast deze begrotingswijziging geen begrotingseffect zullen ontstaan door de door 
SeinstravandeLaar aangegeven risico's en tekortkomingen, tenzij daartoe nadrukkelijk bestuurlijk 
wordt besloten. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen in deze begroting is met deze risico's 
dan ook geen rekening gehouden. 

In de risico-berekening is geen rekening gehouden met een eventuele bestuurlijke keuze om bij 
noodzakelijke herprioritering in het jaarprogramma te kiezen voor het beschikbaar stellen van extra 
middelen. Mocht het nu in kaart gebrachte tekort van 7.352 uren zich daadwerkelijk voordoen en er 
wordt bestuurlijk alsnog gekozen daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen, dan zal een extra 
deelnemersbijdrage van € 614K noodzakelijk zijn. 

1. IKB 
Algemeen: Door de invoering van IKB (Individueel Keuze Budget) wordt een deel van het 
bovenwettelijk verlof in het IKB potje gestort. Het betreft 14,4 uur bovenwettelijk verlof (= 0,8% van 
het salaris). Vanaf 1 januari 2018 kan ook het leeftijdsverlof als bron worden toegevoegd. Qua 
loonsom komt dat neer op in totaal ca. € 73.000,-- op jaarbasis. Met de invoering van het IKB krijgt 
iedere medewerker de beschikking over een budget in geld dat hij maandelijks kan inzetten voor de 
door hem gekozen doelen. Indien medewerkers het leeftijdsverlof niet gebruiken voor het opnemen 
van verlof maar inzetten voor andere doelen, heeft dat financiële gevolgen voor de RUD Drenthe. 
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Beheersmaatregelen: Het IKB is ingevoerd met ingang van 2017. Er zijn nog geen ervaringen 
opgedaan of en in welke mate verlofuren worden besteed aan andere doelen dan verlof. De RUD 
Drenthe zal de besteding van het IKB monitoren. 

Calculatie financieel: Voor de risicocalculatie wordt uitgegaan dat 50% van de bovenwettelijke uren 
wordt gebruikt voor andere doelen dan verlof en daarmee voor de RUD Drenthe financiële 
consequenties heeft. 

2. Ziekteverzuim 
Algemeen: In de gewijzigde begroting 2018 van de RUD Drenthe wordt uitgegaan van een norm voor 
ziekteverzuim van 4,0%. Het ziekteverzuim in 2016 bedroeg 3,6% en in 2017 was het 4,2%.Het 
landelijk ziekteverzuimcijfer voor gemeenten in 2015 was 5,3% (bron A&O fonds CBS). Bij een hoger 
ziekteverzuim dan de gecalculeerde 4% is er sprake van productiviteitsverlies. 

Beheersmaatregelen: De RUD Drenthe heeft als beheersmaatregel contraeten afgesloten met een 
Arboarts en een verzuimcoach die de RUD Drenthe begeleidt bij ziekteverzuim. Daarnaast wordt met 
medewerkers met 3 keer kort verzuim binnen een jaar extra gesprekken gevoerd om te achterhalen 
wat de oorzaak van het verzuim is. 

Calculatie financieel: Aangezien het ziekteverzuim bij vergelijkbare organisaties hoger is, is een 
afwijking van 1% reëel. Voor de calculatie is 1% van de totale loonsom gebruikt. 

3. Kwaliteitscriteria 
Algemeen: De RUD Drenthe wil in de toekomst voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen. 
Volgens een in 2015 uitgevoerde analyse, voldoet de RUD Drenthe na uitvoering van het 
verbeterplan aan de kwaliteitscriteria 2.1. Eind 2016 is een zogenoemde e-portfolio module 
aangeschaft waarmee een scan kan worden gemaakt of medewerkers voldoen aan de 
kwaliteitscriteria 2.1. In de loop van 2018 zal de balans worden opgemaakt. Verwacht wordt dat een 
aantal individuele medewerkers nog aanvullende opleidingen moeten volgen. Hierdoor kan 
productieverlies ontstaan. 

Beheersmaatregelen: In de loop van 2018 wordt inzichtelijk welke opleidingen gevolgd moeten gaan 
worden en kan nagegaan worden of middels spreiding in tijd niet acceptabel productieverlies 
voorkomen kan worden. 

Calculatie financieel: De uren die besteed moeten worden aan het volgen van opleidingen kan het 
aantal hiervoor begrote uren overstijgen. Dit kan ten koste gaan van de productiviteit met een 
maximaal productiviteitsverlies van 1 fte. 

4. Digitaal werken 
Algemeen: Om efficiënt te kunnen werken, is afgesproken dat de RUD Drenthe 100% digitaal gaat 
werken. Tot op heden hebben meerdere opdrachtgevers er moeite mee de benodigde informatie op 
de juiste manier en tijdig digitaal aan te leveren. Hierdoor moeten de RUD Drenthe -medewerkers 
hier extra tijd aan besteden bijv. door documenten zelf uit het zaaksysteem of het archief van de 
opdrachtgever te halen. 

Beheersmaatregelen: In 2017 is bij de integrale doorlichting nogmaals duidelijk geworden dat het 
van groot belang is om hierover met alle bevoegde gezagen goede afspraken te maken. Daarvoor is 
als 1 van de 3 prioritaire projecten de digitale aanlevering projectmatig opgepakt. 
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Calculatie financieel: De extra uren die RUD Drenthe-medewerkers moeten besteden om de 
gegevens te krijgen die nodig zijn om verstrekte opdrachten uit te kunnen voeren, betekent 
productieverlies. De inschatting is dat dit maximaal 2 fte is. 

5. Informatievoorziening 
Algemeen: In 2016 is het zaaksysteem LOS ingericht. De verschillen in volwassenheid van de data van 
de bronsystemen is groot. De uniformering van de kwaliteit van de data en de vastlegging van de 
data is een belangrijk aandachtspunt o.a. om de kwaliteit van de rapportages te kunnen verbeteren. 
Ook landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet stellen eisen aan informatievoorziening en 
vereisen daarmee een verdere optimalisatie en doorontwikkeling van ons zaaksysteem. 

Beheersmaatregelen: De RUD Drenthe zal hiervoor de functies van informatiemanagement en de 
functioneel beheer gaan inregelen. Daarmee is in deze begrotingswijziging rekening gehouden. 

De te maken kosten voor het verbeteren van de datakwaliteit zijn nog niet inzichtelijk gemaakt en 
leiden indien dit in 2018 tot uitvoering moet komen tot extra kosten. Voor een deel blijven die 
kosten voor rekening van de aanleverende deelnemers. De inzet van eigen medewerkers van de RUD 
Drenthe leiden tot een kostenpost in de begroting. 

Calculatie financieel: De inschatting is 1 fte. 

6. Dataveiligheid en ITomgeving (AVG) 
Algemeen: De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. De AVG is in mei 2016 in 
werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de 
AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen 
organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De RUD Drenthe moet kunnen aantonen dat zij 
de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. 
Tevens moet de RUD Drenthe bewijzen dat wij geldige toestemming heeft gekregen voor het 
verweren van persoonsgegevens. 

Beheersmaatregel: De RUD Drenthe heeft een tweetal medewerkers zodanig opgeleid dat deze 
medewerkers zowel voor de organisatorische als de technische maatregelen kan zorgdragen dat de 
RUD Drenthe voldoet aan de eisen van de AVG. 

Calculatie financieel: De maximale boete is 4% van de jaarlijkse omzet als blijkt dat de RUD Drenthe 
niet kan aantonen dat zij voldoet aan de eisen van de AVG. 
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4.3 PARAGRAAF FINANCIËLE KENGETALLEN 

Hieronder volgt een korte toelichting per kengetal met als basis de jaarrekening 2016 en de 
(gewijzigde begrotingen 2017. 

verstrekte lenin en 
Solvabil iteitsratio 156% 15,5% 155% 165% 12,6% 127% 132% 134% 
Structurele exploitatieruimte -0,7% 4,7% 1,1% -4,7% 1,1% -1,8% 2,0% 1,9% 
Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Belastin ca aciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Netto schuldquote 
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het 
geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. 
Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en 
daarboven de schuld af te bouwen. De RUD Drenthe heeft geen leningen waardoor de schuldpositie 
alleen bestaat uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteert de RUD Drenthe een norm van 0% of 
lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In 
afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waar geld voor aangetrokken wordt, stijgt 
het kengetal boven de 0% stijgen. Voor de gewijzigde begroting 2018 is het kengetal -2.9% en 
voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm. 

Solvabiliteitsratio 
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer 
geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het 
totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zicht op glad ijs 
bevindt, de norm voor de RUD Drenthe is daarom minimaal 20%. De solvabiliteitsratio van de RUD 
Drenthe is 12.6% waardoor de solvabiliteit van de RUD Drenthe onder de norm ligt. 

In de meerjarenbegroting 2019 - 2021 stijgt de solvabiliteitsratio naar 13.4% en blijft onder de norm 
van minimaal 20%. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de RUD Drenthe heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de 
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De norm voor de RUD Drenthe is 
0% of hoger. In de gewijzigde begroting 2018 is de ratio -0,7% en daarmee te laag. Dit is te verklaren 
uit het feit dat een deel van de structurele lasten gedekt wordt uit de incidentele 
deelnemersbijdrage. 

Algeheeloordeel 
Het BBV schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen 
in relatie tot de financiële positie. Van de drie geldende kengetallen voor de RUD Drenthe geven 
twee kengetallen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte, aan dat zij onder de norm 
liggen. Het algehele beeld van de financiële positie van de RUD Drenthe is dat oplettendheid is 
geboden. 
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4.4 PARAGRAAF FINANCIERING 

Beleidskaders 
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de 
wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. 
In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot 
uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een 
financieringsparagraaf in begroting en rekening. De RUD Drenthe werkt volgens het Treasurystatuut 
dat is vastgesteld op 23 september 2013 

Rentevisie 
Gezien de geringe invloed van de renteontwikkeling op de begroting van de RUD Drenthe is geen 
lange termijn rentevisie opgenomen. 

Geldleningen 
De RUD Drenthe zal het overgrote deel van haar werkzaamheden betalen uit de vaste 
voorschotbetalingen van de deelnemers. De verwachting is dat deze voldoende zijn om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. De RUD Drenthe heeft geen geldleningen en verwacht dat dit voor 
de begroting van 2018 ook niet nodig is. 

De RUD Drenthe loopt op dit moment geen grote liquiditeitsrisico's. In de praktijk factureert de RUD 
Drenthe erg laat en is het beter om maandelijks of per kwartaal de projecten te factureren. Hoewel 
dit in de praktijk niet tot liquiditeitsproblemen leidt, omdat de projecten maar een klein deel van de 
totale werkzaamheden uitmaken en de deelnemersbijdragen bevoorschot worden, is extra aandacht 
voor tijdig factureren nodig om de organisatie en financiën beter in control te brengen. 

Kasgeldlimiet 
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van 
minder dan één jaar) is een kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de 
korte rente direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten tijdens een boekjaar. Voor 
gemeenschappelijke regelingen bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal. Het saldo 
van vlottende schulden en vlottende middelen wordt afgezet tegen het begrotingstotaal. Dit 
betekent voor de RUD Drenthe dat het maximale saldo in 2018 € 1,1 mln. mag bedragen. De RUD 
Drenthe voldoet hieraan op basis van deze begrotingswijziging. 

Rente risiconorm 
Ter beperking van het renterisico op vaste schuld is er een rente risiconorm vastgesteld. De rente 
risiconorm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (> 1 jaar) maximaal vernieuwd mag 
worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen zoals de RUD Drenthe is dit 
vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als 
volgt berekend: de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de 
vaste schuld. Bij de RUD Drenthe is in 2018 geen sprake van herfinanciering omdat geen leningen 
zullen worden aangegaan. 
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4.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 

Bedrijfsvoering ondersteunt de andere programma's in het voorzien van verschillende diensten als 
personeelszaken, informatievoorziening, boekhouding, communicatie, sturing, coaching en planning 
en control. 

Ontwikkeling financiële functie en planning en control 
In 2017 is als prioritair project vooruitlopend op het Ontwikkelprogramma het project 
professionalisering financiële functie en financiële producten opgepakt. In dat kader is een 
doorlichting van de financiële functie uitgevoerd en is een aantal aanbevelingen gedaan voor het 
doorontwikkelen van de financiële functie en -producten. Deze resulteren in een aantal actielijnen 
die in 2018 opgepakt worden: 
• In control definiëren en vastleggen in statement; 
• Herijken functies en bemensing financiën, planning en control; 
• Administratieve processen opnieuw bezien en aanpassen of herbevestigen; 
• Verbeteren samenwerking in de PIOFACH-taken tussen provincie en RUD Drenthe; 
• Verbinding tussen administratie productie en financiën versterken; 
• Dashboard financiën, productie en projecten inrichten; 
• P&C cyclus optimaliseren. 

In het kader van hetzelfde project zijn de financiële producten verbeterd. De jaarrekening 2017, de 
kaderbrief 2019, deze begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 zijn op een verbeterde wijze 
opgebouwd en gevuld. Doel daarvan is meer transparante financiële producten, betere 
sturingsmogelijkheden op basis van begroting en planning en in het algemeen een organisatie met 
meer zicht en grip op financiën en productie. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5. 

Overige bedrijfsvoering 

Ook de overige onderdelen van de bedrijfsvoering zullen in 2018 aandacht krijgen als onderdeel van 
het op orde krijgen van de basis van de RUD Drenthe. De regie op die doorontwikkeling zal vanuit het 
Ontwikkelprogramma nader vorm en inhoud krijgen. 
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4.6 PERSONELE ONTWIKKELINGEN 

De formatie en bezetting van de verschillende teams van de RUD Drenthe op 1 januari 2018 is in 
onderstaande tabel weergegeven. 

Team Formatie in FTE Bezetting in FTE 
RUD Directie 1,00 1,00 
Team Vergunningverlening 20,23 20,51 
Team Toezicht en HH Emmen 14,36 14,42 
Team Toezicht en HH Assen 16,91 14,73 
Team Juridisch 12,41 11,41 
Team Bodem 22,81 20,53 
Team Advies 13,60 13,71 
Team Bedrijfsbureau 17,68 15,09 

Totaal 119,00 111,40 

Zoals te zien is er in sommige teams de nodige vacatureruimte. Dit is mede het gevolg van de 
schaarste op de arbeidsmarkt. Het blijkt de laatste jaren (voor alle omgevingsdiensten) erg moeilijk 
om gekwalificeerd personeel te werven. Zowel voor de vaste inzet als voor inhuur. 
lets meer medewerkers bij de RUD Drenthe werken voltijd dan deeltijd. 56% werkt fulltime ten 
opzichte van 44% parttime. 

Verhouding fulltime/parttime 
personeel RUD Drenthe 

De leeftijdsopbouw van de RUD Drenthe is in onderstaande figuur weergegeven. Zoals kan worden 
gezien in de figuur is meer dan de helft van het personeelsbestand 50 jaar of ouder. Op langere 
termijn zou dit een risico met zich mee kunnen brengen. 
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Leeftijdsopbouw RUD Drenthe 

Personeelsplanning 
In 2018/2019 zal een meerjarige strategische personeelsplanning worden opgesteld. Dit om ook op 
de langere termijn zorg te dragen dat de opleiding en vaardigheden van het personeel aansluit bij de 
werkzaamheden die de RUD Drenthe voor haar deelnemers uitvoert. 
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5. FINANCIËLE BEGROTING 
5.1 NIEUWE OPZET BEGROTING 

Als onderdeel van de verbetering van de financiële grip van de RUD Drenthe is ook de opzet van de 
begroting verbeterd. Dit is gedaan in afstemming met de deelnemers. De begrotingswijziging voor 
2018 is daarom nu al volgens de nieuwe opzet opgesteld. Dit betekent wel dat deze wijziging ten 
opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting een iets andere opzet kent. De verschillen 
zitten met name in: 

• Begroting is volgens het BBV opgesteld, alle benodigde paragrafen en onderdelen zijn 
opgenomen (o.a. geprognosticeerde begin en eindbalans, indeling in de programma's) 

• De exploitatiebegroting is verder gespecificeerd in de posten. Zo is er bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt naar personeels- en inhuurbudgetten voor het primair proces en de overhead. En is het 
LOS en de daarbij behorende kosten explicieter in beeld gebracht. 

• Meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de financiële begroting. 

Als gevolg hiervan komt een aantal posten in de jaarrekening 2017 en begrotingswijziging 2018 niet 
met elkaar overeen. De totaalposten kunnen daarentegen wel nog met elkaar vergeleken worden. 
Daarnaast is voor de vergelijkbaarheid tussen de oorspronkelijke begroting en de begrotingswijziging 
in de bijlage de nieuwe verdeling van de budgetten volgens de oude indeling ook nog weergegeven. 

5.2 MEERJARENRAMING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 

Overzicht baten en lasten begrotingsjaar per programma meerjarenraming 
De meerjarenraming 2019 - 2021 is voor de komende jaren op basis van de geldende normen 
geïndexeerd. De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2019 
bestaan uit: 

• de uitgangspunten van de begrotingswijziging 2018, waarin de 5% structurele extra 
deelnemersbijdrage is verwerkt 

• de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage 
• Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheid en de prijsindex 

netto materiële overheidsconsumptie 
• Het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014 en de in 

2018 bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maat-producten 
• Een indicatief vast te stellen investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma 2018-2020 

De begroting 2019 zal worden gewijzigd op basis van: 
• de werkelijke indexcijfers 
• toe- en of afname productie op basis van het eind 2018 op te stellen realistische jaarprogramma 

2019; dat kan ook aanleiding geven tot herverdeling van de deelnemersbijdragen 
• actueel inzicht in de orderportefeuille voor de projecten 2019 
• extra opgedragen taken 
• concretisering van het investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma 
• onvoorziene zaken 
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Voor 2020 en verder is in de integrale doorlichting aangegeven dat de mogelijkheid lijkt te bestaan 
om dan opnieuw de 5% efficiencykorting door te voeren, waardoor de incidentele extra 
deelnemersbijdrage van 5% weer kan worden stopgezet. Bij deze mogelijkheid worden in het rapport 
nadrukkelijk een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten aangegeven. 

In ieder geval dient sprake te zijn van een gelijkblijvend takenpakket of een gelijkblijvend 
uitvoeringsniveau. Wijziging in omvang, intensiteit of kwaliteit van de werkzaamheden leidt tot 
begrotingseffect. Ook is in de kaderbrief 2019 een aantalonzekerheden benoemd die - afhankelijk 
van de daarover te maken bestuurlijke keuzes - mogelijk substantiële begrotingseffecten 
meebrengen. Het nader inzichtelijk maken daarvan zal nadrukkelijk aandacht krijgen binnen het 
Ontwikkelprogramma. 

Bedragen x €1000 
2017 2017 2018 

2016 2017 
(Begrotings· (2e Begrotings· 

2018 
(Begrotings· 

2019 2020 2021 
(Jaarrekening) (Begroting) (Begroting) (Begroting) (Begroting) (Begroting) 

wijziging) wijziging) wijziging) 

, ' . : . : .. - , . Programma Milieu regulier 
Programma Milieu projecten 285 37 677 271 250 250 
Leges 96 225 225 225 223 223 223 223 

Programma Organisatieontwikkeling 
naderte naderte 

nvt n.v.1. n,v,1. n,v.!. n,v.!. 
bepalen bepalen 

n,v.!. 

Overhead n,v,1. nvt, nvt n,v,1. 
Algemene dekkingsmiddelen n,v,1. nvt. n,v,1. n,v,1. n,v.!. nvt nvt n,v,t 
HeffingVPB n,v.!. nvt n,v.!. nvt n,v,1. nvt nvt n,v.1. 

Programma Milieu projecten 37 636 677 271 250 250 250 
Leges 81 173 173 173 173 173 173 173 
Project LOS 391 250 150 150 

Programma Organisatieontwikkeling n,v.!. nvt nvt n,v,1. nvt nvt 

Overhead nvt n,v.!. n,v.!. nvt 3.513 4,100 
Algemene dekkingsmiddelen nvt n,v.!. n,v.!. n,v.!. nvt nvt 
HeffingVPB nvt, n,v.!. nvt, n,v.!. nvt nvt. 
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5.3 EXPLOITATIEBEGROTING RUD DRENTHE 

194 208 201 
664 
o 

1.072 1.583 
Inhuur rimair races 825 527 566 
Inhuur overhead 94 97 100 

2 8 313 13 311 323 333 
93 150 197 193 200 

1.622 1.634 1.634 1.634 1.671 1810 1878 1937 

337 218 218 218 152 158 164 169 
142 220 
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Nieuwe indeling voor meer grip op de begroting 
Sinds deze begrotingswijziging hanteert de RUD Drenthe een andere indeling van de posten, waarbij 
ten opzichte van de oude begroting, bepaalde posten verder zijn uitgesplitst. Doel hierachter is om 
de grip op de begroting te vergroten. 

Indexatie 
De posten in de exploitatiebegroting voor het jaar 2018 zijn geïndexeerd op basis van prognoses uit 
de Macro-Economische Verkenning 2017 van het CPB om zodoende in lijn te blijven met de 
Kaderbrief 2018. De posten voor de meerjarenraming (2019-2021) zijn daarentegen geïndexeerd op 
basis van de Macro-Economische Verkenning 2018, omdat deze op basis van recentere cijfers een 
realistischere inschatting biedt. Hieronder worden de posten waarin afwijkingen plaatsvinden ten 
opzichte van de begroting 2018 nader toegelicht. 

Baten 

Reguliere deelnemersbijdrage stijgt met 5% 
De stijging in de post 'reguliere deelnemersbijdrage' wordt, los van de indexering, verklaard door het 
structureel met 5% terugdraaien van de 10% efficiencykorting. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage 
effectief met 5% ten opzichte van de deelnemersbijdrage in 2017. De verhouding in de 
deelnemersbijdrage is hetzelfde gebleven als de begroting 2018. 

Incidentele deelnemersbijdrage van 5% 
De post 'incidentele deelnemersbijdrage' is gelijk aan 5% van de reguliere deelnemersbijdrage. Deze 
post wordt tot en met 2019 ingezet, waarna, als voldaan wordt aan randvoorwaarden, de post niet 
meer wordt benut. Namelijk dat: de RUD Drenthe haar basis op orde heeft, het LOS - systeem is 
geïmplementeerd, dat de deelnemers hun dossiers op orde hebben en dat alle documenten zijn 
gedigitaliseerd. Als die randvoorwaarden eind 2019 op orde zijn, wordt opnieuw bezien of de 
efficiencykorting van 5% per 2020 weer kan worden ingevoerd. 

Lasten 

Personeelslasten 
De personeelslasten nemen toe met circa € 1.079K. Er is nu ook budget begroot voor de inhuur van 
personeel, € 320K voor het primair proces en € 90K voor overhead. Daarnaast is ook de vaste 
formatie opgehoogd, € 300K additioneel voor het primaire proces en € 200K voor overhead. Deze 
ophogingen stellen de RUD Drenthe in staat om met de aangepaste productiviteitsnorm een gelijk 
productieniveau te behalen als voor 2017 geraamd. Mede aan de hand van de strategische 
personeelsplanning kan de onderverdeling tussen vast en flexibel personeel of de formatieverdeling 
tussen primair proces en overhead in de loop van de jaren wijzigen. 

Bedrijfsvoeringskosten 
Naast indexering is ervoor gekozen om twee andere posten te laten stijgen in verband met de 
verwachte toename in formatie. Er zullen tien werkplekken in Assen toegevoegd gaan worden in 
maart 2018. De hoogte van de post 'Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe' is 
gedeeltelijk afhankelijk van de hoeveelheid formatie die de RUD Drenthe in dienst heeft. Ditzelfde is 
tevens van toepassing op de post 'Overige bedrijfsvoeringskosten'. De hoogte van bepaalde 
componenten in deze post is ook afhankelijk van het aantal medewerkers dat bij de RUD Drenthe in 
dienst is. Daarom is deze post ook verhoogd. 
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Project LOS 
De post 'kosten project LOS' is nieuwopgenomen in de begrotingswijziging. In de originele begroting 
2018 waren hier geen lasten voor opgenomen terwijl in de realisatie van 2016 en 2017 wel bleek dat 
hier kosten mee gemoeid waren. Ook heeft de audit op het zaaksysteem LOS de noodzaak duidelijk 
gemaakt om te komen tot een herimplementatie van het zaaksysteem. Daarvoor is in 2018 en 2019 
een forse investering nodig en verwacht de RUD Drenthe daarnaast ook een aanzienlijk aantal uren 
te moeten inzetten. Deze uren zijn verwerkt in het jaarprogramma en als noodzakelijke extra 
projecturen verwerkt. Deze begrotingswijziging houdt daarmee rekening met de noodzakelijke 
investering in geld en tijd. De licentie van de bestaande systemen LOS lopen af in het jaar 2022. Voor 
de jaren 2020 en 2021 is geld gereserveerd voor de voorbereiding van een aanbestedingstraject. 

Project Ontwikkelprogramma 
De belangrijkste knelpunten zijn al in 2017 opgepakt door drie prioritaire projecten 
(Herimplementatie LOS, Digitalisering informatie-uitwisseling en Professionalisering financiële 
functie) op te starten. 

Op basis van de resultaten van de eerste kwartaalrapportage 2018 en de voorjaarsrapportage 2018 
bleek een urgente noodzaak om de focus op de productie te versterken. De actiepunten uit het 
Ontwikkelprogramma die leiden tot de verhoging van de productie zijn nu gebundeld in het 
"Actieplan productie 2018 op orde", wat vervolgens in 2018 wordt opgestart. In 2019 zal het 
resterende deel van de opgave, die gekoppeld is aan het op te stellen ontwikkelprogramma, worden 
voorbereid. Daarnaast zal het "Actieplan productie 2018 op orde" voor zover nodig worden 
voortgezet in 2019. 

In de begroting is een bedrag van € 330.000 opgenomen voor het opstellen van het 
Ontwikkelprogramma en het voortzetten van de al in gang gezette 3 prioritaire projecten en een 
project ter voorbereiding op de Omgevingswet. Door de focusverlegging naar een "Actieplan 
productie 2018" vindt een wijziging in de besteding van het budget plaats. Nadrukkelijk wordt 
daarbij opgemerkt dat dit budget niet wordt ingezet om de exploitatiekosten (bv. hogere 
inhuurkosten) te dekken. Het betreft diverse randvoorwaardelijke activiteiten om de productie te 
versterken of te stabiliseren. 

Onvoorzien 
De post 'onvoorzien' wordt ten opzichte van de huidige begroting 2018 niet verhoogd en blijft met € 
125K gelijk aan de begroting 2018. De RUD Drenthe heeft, door geen verhoging door te voeren in de 
post onvoorzien, geen additionele ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Zie ook de 
opmerkingen daarover bij de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 

Het BBV schrijft voor dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma 
moeten worden opgenomen. De incidentele deelnemersbijdrage is voor een periode van twee jaar 
opgehoogd met een totaal van € 1.303 K. In de gewijzigde begroting 2018 wordt een bedrag van € 
640 K meegenomen - te weten 5% van de deelnemersbijdrage opgenomen in de gewijzigde 
begroting 2018. In de begroting 2019 wordt een bedrag van € 663 K meegenomen- te weten 5% 
over de deelnemersbijdrage in de begroting 2019. 
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Overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Momenteel is er bij de RUD Drenthe geen sprake van beoogde structurele toevoegingen en 
onttrekkingen aan reserves. De aanbeveling van SeinstravandeLaar om dat wel te doen, wordt niet 
overgenomen. Wel wordt het algemene uitgangspunt van de Financiële Verordening toegepast, 
waarbij positieve rekeningresultaten worden toegevoegd aan de reserve totdat de reserve op het 
maximale niveau van 10% van de begroting komt. 

5.4 UITEENZETIING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING 

Artikel 20 van het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie, 
voorzien van toelichting, dient te worden opgenomen. Tevens dient dit ook in meerjarig perspectief 
te gebeuren. In onderhavige paragraaf volgt deze uiteenzetting. 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 
Onderstaand wordt de (geprognosticeerde) begin- en eindbalans weergegeven voor het 
begrotingsjaar. Tevens wordt de meerjarenraming uiteengezet. De jaarrekening 2016 en 
begrotingswijziging 2017 zijn uiteengezet op het prijsniveau dat destijds van toepassing was. Er heeft 
dus voor volgende jaren geen indexering plaatsgevonden en nieuwe ontwikkelingen zijn eveneens 
nog niet verwerkt in de meerjarenramingen. 

De meerjarenraming van de balans is opgesteld op basis van de prijzen 2018 en de bijbehorende 
indexeringen van de desbetreffende jaren. In de meerjaren balans vindt een kleine toevoeging aan 
de algemene reserve plaats. Er vindt in de gewijzigde begroting 2018 en de meerjaren begroting 
geen toevoeging aan de bestemmingreserve plaats. Deze kleine toevoeging is gebaseerd op het 
resultaat dat in het betreffende jaar wordt gerealiseerd. 
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Activa 

4.152 4.170 4.170 4.003 4.031 4.044 4.050 

1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 

Uitzettingen in's Rijks schatkist met een 
2.965 2.983 2.983 2.816 2.835 2.844 2.857 2.863 

typische looptijd korter dan één jaar 

Overige vorderingen 35 35 35 35 35 35 35 35 
Liquide middelen 250 250 250 250 250 250 250 250 
Banksaldi 250 250 250 250 250 250 250 250 
Overlopende activa 90 90 90 90 90 89 89 

Totaal activa 4.492 4.510 4.510 4.342 4.361 4.349 4.370 4.383 4.389 

Passiva 

Algemene reserve 927 424 424 424 424 424 424 437 
Bestemmi ngsreserve 275 275 275 275 125 132 153 153 
Resultaat vóór bestemming ·503 18 18 ·150 19 21 13 
Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 

Vaste schulden met een rentetypische 
0 0 0 0 0 0 

Totaal passiva 4.492 4.510 4.510 4.342 4.361 4.349 4.370 4.383 4.389 
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In onderstaand overzicht is het EMU-saldo opgenomen voor het begrotingsjaar, voorgaande jaren en 
is eveneens de meerjarenraming uiteengezet. Eveneens als in de balans is de meerjarenraming van 
het EMU-saldo niet geïndexeerd en dus opgesteld op basis van prijzen 2018. 

2017 2017 2018 
2016 2017 

(Begrotings· (2e Begrotings· 
2018 

(Begrotings· 
2019 2020 2021 

(Jaarrekening) (Begroting) 
wijziging) wijziging) 

(Begroting) 
wijziging) 

(Begroting) (Begroting) (Begroti ng) 

, ;'Jf~~2t"~~ 
c.q.ontttrekling uit reserves (zie BBV, ·503 18 18 -150 19 21 13 
artikel17c) 
2, Afschrijvingen ten laste van de 

a a a a a 
exploitatie 
3. Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie minus de vrijval van de a a 
voorziening ten bate van de exploitatie 

4, Investeringen in (im)materiële vaste 
activa die op de balans worden a a a a 
geactiveerd 
5, Baten uit bijdragen van andere 
overheden, de Europese Unie en 
overige, die niet op de exploitatie zijn a a a a 
verantwoord en niet al in mindering zijn 
gebracht bij post4 
6, Desinvesteringen in 9im)materiële 
vaste activa: Baten uit desinvesteringen 
in (im)materiële vaste activa (tegen 

a a a verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord 

7, Aankoop van grond en de uitgaven aan 
bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen 

a 
transacties met derden die niet op de 
exploitatie staan) 
8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten 
voor zover transacties niet op exploitatie a a a a 
verantwoord 
9.lasten op balanspost Voorzieningen 
voorzoverdeze transacties met derden a a a 
betreffen 
1a.Lasten i.v.m. transacties met derden, 
die niet via de onder post 1genoemde 
exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves (inclusief fondsen 

a a 
en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten 

Bedragen x (1.000 

fl •..• , ti t' I': 
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De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 
De begroting dient de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke 
volume weergeven. Als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) in 2017 heeft 
de RUD Drenthe niet langer dergelijke verplichtingen. 

Investeringen 
Investeringen met een economisch nut 
De RUD heeft momenteel geen investeringen met een economisch nut. 

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
De RUD kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

De financiering 
Het BBV schrijft voor dat tevens aandacht dient te worden geschonken aan de financiering bij de 
uiteenzetting van de financiële positie. De financiering is nader uitgewerkt in paragraaf 5.2. 

Verloop van de reserves en voorzieningen, inclusief meerjarenraming 
Net zoals de meerjarenraming van de geprognosticeerd begin- en eindbalans en de 
meerjarenraming, is de meerjarenraming van de reserves uitgedrukt in prijzen 2018. 

Reserves 
De algemene reserve neemt in 2018 toe met het verwachte resultaat van € 7K. De 
bestemmingsreserve neemt in 2018 niet toe. 

Totaal van de reserves 699 717 717 549 568 556 577 590 596 

Voorzieningen 
De RUD Drenthe heeft momenteel nog geen voorzieningen gevormd. Er wordt bij de jaarrekening 
2017 mogelijk wel een voorziening gevormd. Deze zal invloed hebben op het resultaat van de RUD 
Drenthe. De voorziening zal meegenomen worden in de begroting 2019. 
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BIJLAGE A - INDEXERING 

Index Indexering Indexering Indexering Indexering 
2018* 2019 2020 2021 

Loonvoet sector overheid 2,4% 3,9% 4,0% 3,3% 

Prijs netto materiële 1,1% 1,6% 1,7% 1,9% overheidsconsumptie 
Gewogen index 
(90% loonvoet/10% materiële 2,3% 3,67% 3,77% 3,16% 
overheidsconsumptie) 

*Op basis van MEV 2017 (conform kaderbrief 2018). 

Bron: Macro-economische verkenning 2018 (CPB) 
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BIJLAGE B - DEELNEMERSBIJDRAGEN 

Begrotingswijziging 2018 

Deelnemersbijdrage regulier (geïndexeerd met 2,3% en 5%) € 12.802.011 

Incidentele verhoging € 640.101 

Correctie niet Drentse Maat € 187.124 

Subtotaal c 13.629.235 

Deel nemersbijdrage Ontwi kkel programma € 330.000 

Totale deelnemersbijdrage* € 13.959.235 

Deelnemer 
Verhouding Deelnemers- 
(begroting bijdrage 2018- 

2018) begroting 

Deelnemers- Verhouding (na 
bijdrage 2018 begrotingswijziging 

begrotingswijziging 2018) 

Correctie Niet 
Drentse Maat 

Aa en Hunze 3,1% € 426.935 € 426.935 ,1% 
Assen 5,6% € 771.238 € 60.705 € 831.943 6,0% 
Borger-Odoorn 3,2% € 440.708 € 2.422 € 443.129 3,2% 
Coevorden 5,7% € 785.010 € - € 785.010 5,6% 
Emmen 23,0% € 3.167.586 € - € 3.167.586 22,7% 
Hoogeveen 8,2% € 1.129.313 € -95. € 1.033.956 7,4% 
Meppel 5,2% € 716.150 € - € 716.150 5,1% 
Midden-Drenthe 7,0% € 964.048 € 89.178 € 1.053.226 7,5% 

,6% € - € 495.796 3,6% 
3,3% € - € 454.480 3,3% 
3,1% € € 499.163 3,6% 
5,1% € € 760.327 5,4% 
23,9% € - € 3.291.535 23,6% 
1000!6 € 13. e 13.959.235 100,0% 

*) In hoofdstuk 2 "Gewijzigde begroting 2018 in één oogopslag" is de deelnemersbijdrage aan 
het Ontwikkelprogramma (ad € 330.0(0) opgenomen in het bedrag van projecten en leges. 
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1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE 

INLEIDING 

In deze begroting 2019 is de voor 2018 ingezette financiële lijn doorgezet. 

De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2019 bestaan uit: 

• de uitgangspunten van de begrotingswijziging 2018, waarin de 5% structurele extra 
deelnemersbijdrage is verwerkt 

• de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage 
• Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex 

netto materiële overheidsconsumptie 
• Het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014 en de in 

2018 bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maat-producten 
• Een prn-post voor het investeringsbudget ten behoeve van het Ontwikkelprogramma 2018-2020 

Met deze uitgangspunten koerst de RUD Drenthe op een stabiele, financieel gezonde organisatie die 
de producten en diensten efficiënt en effectief voor de deelnemers uitvoert. De daarvoor in 2018 in 
gang gezette projecten en activiteiten zullen ook in 2019 een vervolg krijgen. 

Dit betreft de primaire begroting. Het kan nodig zijn de begroting 2019 te wijzigen op basis van 
voortschrijdende inzichten. Vooral het in het najaar van 2018 op te stellen jaarprogramma 2019 kan 
tot een heroverweging op het financiële kader voor 2019 leiden. Door het Algemeen Bestuur is 
bepaald dat bij de voorbereiding van het Jaarprogramma 2019 de Drentse Maat zal worden herijkt 
voor het onderdeel Toezicht en Handhaving. Het aldus nader bepaalde uitvoeringsniveau en 
bijbehorende capaciteitsinzet zal indien nodig worden vertaald in een begrotingswijziging 2019. Ook 
zal de prn-post voor het Ontwikkelprogramma op basis van de programmabegroting nader worden 
bepaald en verwerkt in een begrotingswijziging. 

Zoals elke organisatie heeft ook de RUD Drenthe te maken met onzekerheden in de bedrijfsvoering 
die van invloed kunnen zijn op de productie en financiën. 

Met de ingezette maatregelen wordt sterk ingezet op het in control krijgen van de organisatie. Onze 
verwachting is dat de resultaten daarvan in 2019 nog beter merkbaar zullen zijn. Niet alleen door 
beter zicht op de productie en financiën met betrouwbare tussentijdse rapportages. Maar vooralook 
door meer zicht en grip op de kwaliteit en effectiviteit van de productie. Niet in de laatste plaats door 
de in 2019 uit te voeren evaluatie van de Drentse Maat. 

Jisse Otter Marjan Heidekamp 

Voorzitter Dagelijks Bestuur Secretaris Dagelijks Bestuur 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
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2. BEGROTING 2019 IN ÉÉN OOGOPSLAG 

(II 
0 LOS 

1- Onvoorzien 

RESULTAATVOOR RESERVES 19 7 21 

Toevoeging aan reserves 19 7 21 

RESULTAAT NA TOEVOEGING 
0 0 

RESERVES 0 

In paragraaf 6.3 is de exploitatiebegroting over meerdere jaren weergegeven. 
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3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

In de begroting staan de financiële kaders en het budget voor het begrotingsjaar. En wordt genoemd 
wat de RUD Drenthe daar op hoofdlijnen voor gaat doen. De begroting 2019 is in februari/maart 
2018 opgesteld en in procedure gebracht. Deze begroting 2019 is gebaseerd op de financiële en 
beleidsmatige uitgangspunten en ontwikkelingen zoals uiteengezet in de kaderbrief 2019. 

November 
t+2 

Maart t+l 

December 
t+l 

Maart t + 0 

Organis8msche en financi8Ie ollllWllolllllllen en 
uÇIngspunIen op hoofdi;I8II voor de RUO als 
geheel. 

FlIIIIICiIIe kaders en budgaI voor het begI*1IISIII8I" 
Op basis .... 10001l18li1118 ..... laIderbri8fen den al 
beIIarIde wensen .... deeIIl8III8I"S 

AcIMIaIen die ... het J88I" uiIgIMIeRI gall! WOlden door 
de RUO voor de WI5ChiIande deeIIl8III8I"S 
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3.1 MISSIE EN DOELSTELLINGEN RUD DRENTHE 

Algemeen 
De RUD Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle Drentse gemeenten en de provincie 
Drenthe op het gebied van milieu. De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen 
eigenaar van de RUD Drenthe. Voor alle 13 deelnemende partijen voert de RUD Drenthe het milieu - 
brede takenpakket en bodemtaken uit. De RUD Drenthe voert als backoffice opdrachten uit voor de 
deelnemende partijen. De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste 
aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en de provincie blijven daarbij verantwoordelijk 
voor het milieubeleid en prioriteitstelling op lokaal niveau. 

Bij de oprichting van de RUD Drenthe is de visie, missie en doelstelling van de dienst bepaald en 
vormt een belangrijk kader voor de financiën en organisatie van de dienst. Op basis van de in 2017 
uitgevoerde doorlichting van de organisatie en financiën van de RUD Drenthe is de aanbeveling 
gedaan aan het bestuur om te komen tot een herijking van de visie en missie. Die herijking vindt op 
een nader te bepalen moment binnen het Ontwikkelprogramma plaats. Binnen het Ontwikkel 
programma heeft 'de basis op orde' en het verhogen van efficiency en effectiviteit de hoogste 
prioriteit. 

De oorspronkelijke missie en doelstellingen van de RUD Drenthe zijn als volgt bepaald: 

Missie 
'RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en 
handhaving. Onze klanten zijn de gemeenten en de Provincie Drenthe. Onze doelgroepen zijn 
bedrijven, instellingen (inrichtingen) en inwoners van Drenthe. De RUD Drenthe is betrokken bij de 
opdrachtgevers en de medewerkers kennen het gebied. Onze klanten kunnen er van op aan, dat wij 
de taken goed en volgens de bestuurlijk gemaakte afspraken uitvoeren. Wij ondersteunen onze 
klanten adequaat en deskundig. Wij denken mee met het behalen van de gemeentelijke en 
provinciale milieudoelstellingen. Wij streven daarbij naar eenduidigheid en waar nodig maatwerk. 
Wij borgen de noodzakelijke menskracht en kennis voor de uitvoering van deze taken. 

Wij zijn klant- en oplossingsgericht. Wij zijn ons daarbij bewust van het maatschappelijk 
krachtenveld, waarin we functioneren. Wij gaan professioneel, integer en zorgvuldig om met het 
spanningsveld tussen de verschillende rollen (vergunningverlening en handhaving) binnen en buiten 
onze dienst. Wij zetten ons in voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe. 

Doelstellingen 
• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, 

onder voorwaarde dat zij daarvoor de opdracht en de financiële middelen krijgt. 
• De RUD Drenthe zorgt voor een kwalitatief goede uitvoering van taken. 
• De RUD Drenthe zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen die participeren 

in de RUD Drenthe, de partijen waarvoor taken worden uitgevoerd en de andere 
handhavingspartners. 

• De RUD Drenthe zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de gehele regio, met 
maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele 
organisaties. 

• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat de taakuitvoering beduidend efficiënter gaat plaatsvinden dan 
de som van de huidige taakuitvoering door de afzonderlijke organisaties. 
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• De RUD Drenthe zorgt voor een breed pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van 

specialismevorming en doorgroeimogelijkheden. 
• De RUD Drenthe draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van de VTH 

taken. 
• De RUD Drenthe zorgt ervoor dat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk verder 

wordt uitgebouwd. 

3.2 (BELEIDSMATIGE) ONTWIKKELINGEN 

Er is een aantal (beleidsmatige) ontwikkelingen die van invloed zijn op de taakuitvoering door de RUD 
Drenthe. Dat zijn: 
• Gemeenteraadsverkiezingen; 

De Omgevingswet; 
Overige wetswijzigingen; 
Verbod op asbestdaken; 
Klimaatdoelen en energiebesparing; 
Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten; 
BRZO taken; 
Wegvallen rijks financiering advisering externe veiligheid. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Bij de prioritering en definitie van haar ambities is de RUD Drenthe volgend op de prioriteiten en 
ambities van de deelnemers. In maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Dit 
betekent dat de RUD Drenthe een nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en dagelijks 
bestuur zal krijgen. Mogelijk leidt dit tot andere prioriteiten en daarmee tot andere accenten in de 
missie en doelstelling van de RUD Drenthe. De financiële effecten daarvan zullen in het 
jaarprogramma en de begrotingswijziging 2019 worden verwerkt. 

Omgevingswet (2021) 
De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 in werking treden. De 
herziening heeft grote impact voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken 
zijn. Het is dus belangrijk voor de RUD Drenthe om zich adequaat voor te bereiden op de komst van 
de wet, samen met de deelnemers in de GR en andere betrokken partners, zoals de VRD, GGD en 
waterschappen. De interne opgave van de RUD Drenthe op de Omgevingswet wordt projectmatig 
opgepakt binnen het Ontwikkelprogramma en heeft op termijn een belangrijke invloed op de 
doorontwikkeling van de organisatie. 

Alle deelnemers zijn zich aan het voorbereiden op de Omgevingswet. De RUD Drenthe kan wel 
gevraagd worden aan te sluiten bij lokale initiatieven en daarvoor input te leveren. Daarom stellen 
deelnemers niet-Drentse Maat uren beschikbaar voor de afstemming met opdrachtgevers over de 
Omgevingswet. 

In 2018 is met de opdrachtgevers een gezamenlijk project gestart ter voorbereiding op de 
Omgevingswet. In 2019 zal dit gezamenlijke project doorlopen. De huidige inschatting is dat daarvoor 
in 2019 circa 2000 uur nodig zullen zijn. Dit project zal worden opgenomen in het jaarprogramma 
2019. 
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Overige wetswijzigingen. 
Naar verwachting zullen diverse wetswijzigingen de aandacht vragen van de RUD Drenthe. Dit betreft 
de volgende wetswijzigingen: 
• Actualisatieplicht vergunningen van IPPC-bedrijven. Op basis van de Richtlijn Industriële Emissies 

(RIE) moeten vergunningen voor grootschalige bedrijven waaronder intensieve veehouderijen 
worden geactualiseerd op basis van de meest recente versie van een BREF en BBT-conclusies. 
Een BBT-referentiedocument (BREF) is een document die de beste beschikbare technieken 
beschrijft. BBT-conclusies vormen de referentie voor toetsing en vaststelling van 
vergunningsvoorwaarden en actualisatie van deze voorschriften. 
De implementatie en uitwerking van de toetsingsvoorwaarden met betrekking tot het aspect 
(volks)gezondheid. Dit aspect zal de komende jaren in toenemende mate een belangrijk 
aandachtspunt gaan vormen bij vergunningverlening en ruimtelijke planontwikkeling. De RUD 
Drenthe zal de implementatie en uitwerking van de toetsingsvoorwaarden afstemmen met de 
GGD. 
Het voeren van maatwerkprocedures samenhangend met aangescherpt beleid ten aanzien van 
luchtemissienormen voor industriële installaties. 
Vervolg Stoppersregeling veehouderijen. Bedrijven welke gebruik hebben gemaakt van de 
Stoppersregeling, zullen extra tijd vragen. Dit vanwege het maken van een eventuele doorstart 
dan wel feitelijke sanering en mogelijke invulling van alternatieve bestemmingen. 

• 

• 

• 

• 

Verbod op asbestdaken (2024) 
Vanaf 2024 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Dit verbod geldt voor 
zowel particulieren, bedrijven als (overheids)instellingen. Eigenaren van asbestdaken zijn 
verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. 

Om de doelstellingen voor 2024 te behalen is door de opdrachtgevers en RUD Drenthe het rapport 
'Alle daken asbestvrij in 2024 - Bouwstenen voor een Drentse aanpak' uitgewerkt. Met dit rapport 
als basis hebben provinciale staten van Drenthe op 19 april 2017 € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de verdere uitwerking van de asbestaanpak samen met gemeenten en andere partijen. 

De provincie en gemeenten zijn zelf actief betrokken binnen dit project. De regie ligt bij de provincie 
Drenthe die de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering grotendeels bij de RUD Drenthe heeft 
belegd. De informatievoorziening loopt daarom via het ambtelijke Accounthoudersoverleg van de 
RUD Drenthe. Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg binnen de 
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG). 

Door het verbod op asbestdaken gaat de werkvoorraad van de RUD Drenthe de komende jaren 
toenemen en zullen ook in 2019 extra middelen nodig zijn om die toename weg te werken. 

Klimaatdoelen en energiebesparing 
In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de wereldwijde klimaatopwarming tot 2100 
beperkt moet worden gehouden tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. In het 
verlengde hiervan hebben provinciale staten uitgesproken in de vastgestelde Energieagenda 2016 - 
2020 dat Drenthe in 2050 energieneutraal wil zijn. Wetgeving rond energiebesparing bij bedrijven 
wordt bovendien steeds verder uitgebreid: zo geldt er bijvoorbeeld een verplichting voor het 
opstellen van energie-audits in het kader van de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) en er 
komt een Energie Prestatie Keuring (EPK). De RUD verzorgt de energie-audits ten behoeve van de 
EED in een gezamenlijk project met alle opdrachtgevers. De financiering van dit project is tot en met 
2017 gedekt uit de financiële bijdrage die alle opdrachtgevers hebben ontvangen van het Ministerie 
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van Economische Zaken. Deze financiering van het Ministerie is echter niet verlengd, waardoor de 
voortzetting van die taken alternatieve financiering van de deelnemers vraagt. De wet- en 
regelgeving vraagt om structurele handhaving van energie-doelstellingen, waardoor de uitvoering 
van deze taken extra tijd vraagt vanuit het toezicht, waarvoor extra financiële middelen noodzakelijk 
zijn. 

Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten 
Op dit moment zijn alleen de provincie en de gemeente Emmen het bevoegd gezag van bodemtaken. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid van de Wet 
Bodembescherming van de provincie over naar de gemeenten. De RUD Drenthe voert de opdracht 
van de Provincie uit. De verschuiving van de bevoegdheid heeft mogelijk impact op het werk van de 
RUD Drenthe. De RUD Drenthe gaat samen met de provincie en de gemeenten afspraken maken over 
de uitvoering van deze taken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij is het uitgangspunt 
dat de RUD Drenthe belast blijft met de uitvoering van de bodemtaken. 

Deze ontwikkeling brengt de nodige onzekerheid met zich mee voor de RUD Drenthe. Wanneer het 
ambitieniveau van de gemeenten anders ligt dan van de provincie, en hierdoor andere inzet nodig zal 
zijn, heeft dit personele consequenties voor de RUD Drenthe waardoor frictiekosten voor de 
deelnemers kunnen ontstaan. 

BRZO taken 
De huidige organisatie van de uitvoering van de provinciale BRZO en RIE4-taken (kortheidshalve 
aangeduid met BRZO-taken) in Drenthe en Friesland is volgens het Ministerie op onderdelen in strijd 
met de Wabo en het Besluit omgevingsrecht, want: 

1. De wettelijke aanwijzing van de OOG als enige omgevingsdienst die in Groningen, Friesland en 
Drenthe bevoegd is BRZO-taken te verrichten, laat niet toe dat de OOG taken in ondermandaat aan 
de RUD en FUMO terug geeft; 

2. Drenthe en Friesland zijn niet toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling BRZO 
Omgevingsdienst (de OOG) voor wat betreft de BRZO-taken, wat volgens het Ministerie zou moeten 
maar wat de provincies niet wenselijk vinden. 

Op 11 mei 2017 hebben IPO en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierover gesproken en 
richtinggevende afspraken gemaakt. Eén van de afspraken is dat Drenthe en Friesland per 1 juli 2017 
de ondermandatering van de uitvoering van BRZO-taken door de eigen omgevingsdiensten 
beëindigen en zorgen voor directe mandatering aan de directeur van de OOG. Aan deze afspraak 
hebben Drenthe en Friesland inmiddels gevolg gegeven. 

In nauwoverleg met de FUMO en de OOG wordt gewerkt aan de organisatorische uitwerking van de 
bestuurlijke afspraak tussen het IPO en het Ministerie. De financiële consequenties van het 
rechtstreeks aan de OOG mandateren en financieren van de BRZO-taken van de provincie Drenthe 
worden daarbij inzichtelijk gemaakt en waar nodig verwerkt in de begroting van de RUD Drenthe. 
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Wegvallen Rijksfinanciering advisering externe veiligheid 
De RUD Drenthe voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op het gebied van externe veiligheid 
(omgevingsveiligheid). De uren voor externe veiligheid worden grotendeels in rekening gebracht bij 
de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 
budget ontvangen van het Rijk. De provincie heeft een deel van dit budget beschikbaar gesteld aan 
de RUD Drenthe. Of het Rijk na 2018 opnieuw financiën beschikbaar zal stellen is nog onzeker. Mocht 
het rijk niet opnieuw, of niet in dezelfde mate, financiën beschikbaar stellen dan zullen de 
gemeenten voor de keuze komen te staan om dit aan te vullen (verhoging deelnemers bijdrage) of 
hierin af te schalen. Aangezien de werkzaamheden veelal betrekking hebben op het toepassen van 
wet- en regelgeving lijken de mogelijkheden tot afschalen begrenst. Dit zou tot een hogere 
deelnemersbijdrage leiden voor gemeenten en tot een lagere bijdrage voor de provincie. 

3.3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

De RUD is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Mede naar aanleiding van een 
geprognotiseerd begrotingstekort in het voorjaar van 2017 is er een integrale doorlichting van de 
organisatie en de financiën van de RUD uitgevoerd door een extern bureau (SeinstravandeLaar). 
Naast deze integrale doorlichting is onderzocht hoe de problemen die zijn ontstaan met de invoering 
van het in 2016 aangeschafte zaaksysteem LOS kunnen worden opgelost. Dit onderzoek is eveneens 
uitgevoerd door een extern bureau (M&I partners). De resultaten van beide onderzoeken zijn 
verwerkt in de conclusies en aanbevelingen van de integrale doorlichting van de organisatie en 
financiën. 

De vier belangrijkste conclusies zijn: 
• De RUD Drenthe heeft te maken met een onderproductie als gevolg van een grote omvang van 

en diversiteit aan weglekkende uren; 
• De RUD Drenthe heeft een oplopend financieel tekort met een structureel karakter; 
• De RUD Drenthe heeft haar basis niet op orde, heeft beperkte ontwikkelkracht en ze voert haar 

rol als opdrachtnemer weinig zakelijk uit; 
• De eigenaren en opdrachtgevers van de RUD Drenthe hebben de afgelopen jaren onvoldoende 

hun verantwoordelijkheid genomen. 

Op basis van deze conclusies is een 3-tal majeure aanbevelingen gedaan: 
1. Zorg ervoor dat de begroting duurzaam op orde komt, mede door een deels structurele 

verhoging van de deelnemersbijdrage; 
2. Eigenaren, opdrachtgevers en de RUD Drenthe zouden samen hun verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid moeten tonen middels de opzet en de uitvoering van een aantal 
ontwikkelagenda's; 

3. Investeer in de organisatie van de RUD Drenthe middels een investeringsprogramma voor de 
komende drie jaren, waarvoor een aanvullend investeringsbudget vanuit de deelnemers 
noodzakelijk is. 

De volgende twee ontwikkelsporen vereisen aandacht: 
• Grip op productie en financiën, onder meer door grip op het zaaksysteem LOS te krijgen; 
• Ontwikkelprogramma waarin de RUD Drenthe haar basis op orde brengt en toekomstbestendig 

doorontwikkeld. 
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Grip op productie en financiën 
In 2017 bleek dat er niet voldoende grip was op de begroting en tevens de productie niet volledig 
behaald werd. Om de voornaamste oorzaken hiervan aan te pakken, zijn er in 2017 drie prioritaire 
acties opgestart, namelijk: 
1. De herimplementatie van het zaaksysteem LOS; 
2. Verbetering van digitale uitwisseling en opdrachtverlening; 
3. Professionalisering van de financiële functie. 

De herimplementatie van het LOS is nodig om de grip op zowel productie als het beheer van het 
systeem zelf te vergroten. Bij de herimplementatie wordt gestreefd om de administratieve lasten 
zoveel als mogelijk te beperken. In samenwerking met de ODG (vanwege de gezamenlijke aankoop 
en implementatie van het LOS) wordt het project voorbereid en uitgevoerd. De doorlooptijd van het 
project wordt geschat op minimaal anderhalf jaar. Ook in 2019 zullen dus nog acties ten behoeve van 
deze herimplementatie plaatsvinden. 

De verbetering van digitale uitwisseling en opdrachtverlening is van groot belang voor de RUD 
Drenthe om efficiënt haar taken voor de opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Er is een projectplan 
opgesteld waarin met alle deelnemers - zowel individueel als collectief - het proces van digitale 
uitwisseling en opdrachtverlening wordt verbeterd. De regie voor het overkoepelende project ligt bij 
de RUD Drenthe. Binnen het project is iedere deelnemer verantwoordelijk voor de aansturing, 
organisatie en financiering van het eigen aandeel. 

De professionalisering van de financiële functie is eind 2017 gestart. Centraal in dit traject staat met 
name de verhoging van de kwaliteit in de financiële- en controlfunctie en de interne rapportages. 
Verbetermaatregelen worden nu uitgewerkt en worden vervolgens zo snel mogelijk 
geïmplementeerd. Onderdeel van de verbetermaatregelen is het op orde brengen van de formatie 
en bezetting van de financiële- en controlfunctie. Dit heeft een structureel effect op de begroting van 
de RUD Drenthe en zal, zodra een realistische inschatting van het effect kan worden gemaakt, 
worden meegenomen in een begrotingswijziging en/of meerjarenraming. 

Ontwikkelprogramma en het Actieplan productie 2018 op orde 

In 2018 is een begin gemaakt met het uitwerken van het Ontwikkelprogramma op basis van de 
adviezen van de integrale doorlichting in 2017 en de Tussenevaluatie 2014-2015. Met de 1e 
kwartaalrapportage 2018 bleek een urgente noodzaak de scope van het Ontwikkelprogramma te 
beperken tot het versterken van de productie. Dit heeft de uitwerking van het overkoepelende 
Ontwikkelprogramma tijdelijk stilgelegd om in 2019 weer op te pakken. Wel is met voorrang invulling 
gegeven aan productieversterkende en -stabiliserende activiteiten. De uitvoering daarvan loopt ook 
in 2019 nog door. 

De oorspronkelijke doorlooptijd van het Ontwikkelprogramma was vastgesteld tot 2020. Met de 
bijgestelde scope in 2018 is de nadere uitwerking van het Ontwikkelprogramma en daarvoor 
benodigde doorlooptijd op dit moment nog niet met zekerheid te stellen. Dit zal in 2019 worden 
bepaald op basis van nadere uitwerking van het Ontwikkelprogramma en de fasering daarvan. 

In 2019 zal het Ontwikkelprogramma en de bijbehorende fasering en planning worden 
voorbesproken en aangeboden aan de verschillende gremia, waar vervolgens besluitvorming plaats 
zal vinden over de voorgestelde inhoud en opzet van het programma. Het Ontwikkelprogramma 
kent een gefaseerde opbouw, waarbij de concretisering van inhoud, doorlooptijd en benodigd 
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budget gaandeweg vorm krijgt. Er volgt een prioritering van de onderdelen van de ontwikkelopgave, 
gebaseerd op een risicoanalyse en mede afhankelijk van de bestuurlijke wens en organisatorische 
noodzaak. Hieraan gerelateerd worden ook de tijdsvolgorde, de benodigde aansturing voor de 
verschillende onderdelen in de ontwikkelopgaven en de vrij te maken capaciteit voor het 
Ontwikkelprogramma verder uitgewerkt 

Bij de uitwerking van de programma-organisatie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de 
betrokkenheid vanuit de deelnemers, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. 

3.4 EEN NIEUWE OPZET VAN DE BEGROTING 

Om meer grip te krijgen op de financiën van de RUD Drenthe en om te voldoen aan alle eisen van het 
BBV is de opzet van de begroting vernieuwd. Vanaf de begrotingswijziging 2018 wordt gewerkt met 
deze opzet. Transparanter, completer en volgens de geldende wettelijke normen. De verschillende 
gremia van opdrachtgevers en eigenaren hebben meegedacht over de opzet van de nieuwe 
begroting. De begroting 2019 volgt ook deze nieuwe opzet en voldoet daarmee aan alle eisen in wet 
en regelgeving. 
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4. PROGRAMMAPLAN 
4.1 DE PROGRAMMA'S 

Het BBV vereist dat de begroting in verschillende programma's wordt weergegeven. De RUD kende 
reeds het programma Milieu. Vanaf de begrotingswijziging 2018 is ervoor gekozen om een apart 
programma voor Milieu - projecten & leges op te nemen. Hierdoor bestaat het oorspronkelijke 
programma Milieu nu uit twee programma's: het programma Milieu - regulier en het hierboven 
genoemde programma Milieu - projecten & leges. Zo kan beter onderscheid gemaakt worden tussen 
de reguliere taken (Drentse Maat en Niet-Drentse Maat) die de RUD Drenthe voor de deelnemers 
uitvoert en de apart gefinancierde projecten. Deze opzet wordt in de begroting 2019 gecontinueerd. 

Ook is er in de begrotingswijziging 2018 een programma organisatieontwikkeling toegevoegd. Voor 
de uitvoering van het Ontwikkelprogramma 2018-2020. Hiervoor is een separaat investeringsbudget 
noodzakelijk. Uitgangspunt is vooralsnog het indicatieve investeringsbudget in de aanbevelingen van 
SeinstravandeLaar. In de begrotingswijziging 2018 is het voor 2018 indicatief gevraagde deel van het 
investeringsbudget opgenomen. Hieruit volgt in de begroting 2019 een gefaseerde inzet voor de 
jaren 2019 en 2020. Dit programma wordt dus ook in stand gehouden in 2019 en 2020. 

Volgens het BBV dienen de algemene dekkingsmiddelen, de heffing VPB en het bedrag voor 
onvoorzien apart in het programmaplan uiteengezet te worden. Daarnaast worden de kosten van de 
overhead in een apart programma getoond en dienen de kosten van de andere programma's 
exclusief overheadkosten getoond te worden. 

473 423 Programma Milieu - projecten & Leges 
a o Programma organisatieontwikkeling 

Overhead 4.067 
Algemene dekkingsmiddelen 
Heffing VPB 

In de komende paragrafen lichten we de programma's nader toe. In onderstaand overzicht is het 
totale programma plan uiteengezet. 

Elk van de programma's in het bovenstaande overzicht wordt hieronder verder toegelicht. 
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4.2 PROGRAMMA MILIEU - REGULIER 

Het programma Milieu - regulier bestaat uit drie onderdelen: 
• Drentse Maat 
• Niet-Drentse Maat 
• Noodzakelijke aanvullende projecten 

Wat willen we bereiken? 
De RUD Drenthe draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door 
milieutaken in de hele provincie Drenthe uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en 
de provincie Drenthe. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Drentse Maat 
De Drentse Maat taken omvatten circa 60% van de werkzaamheden van de RUD Drenthe en worden 
voor alle deelnemers uitgevoerd volgens eenzelfde kwaliteitsniveau. De Drentse Maat taken bestaan 
op hoofdlijnen uit: 

• Vergunningen 
Toezicht • 

Het werk begint vaak met een vooroverleg. De RUD Drenthe neemt 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 inrichting. 

Vaak is het nodig adviezen (geluid, bodem, milieu effecten rapportage) bij specialisten binnen de 
RUD Drenthe in te winnen. Er wordt een formele procedure gevolgd, die enige weken tot maanden in 
beslag neemt 

Voor activiteiten die minder belastend zijn voor de omgeving kan worden volstaan met een 
milieumelding. In dat geval zijn algemene voorschriften voor de werkzaamheden van het bedrijf uit 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing. 

Soms is maatwerk nodig en worden er maatwerkvoorschriften gemaakt voor de melding. Die worden 
vastgelegd met een besluit. Dit kan zich voordoen bij bijvoorbeeld een horecabedrijf in een bepaalde 
omgeving. De geluidsvoorschriften zijn in dat geval van toepassing voor die specifieke situatie. 

Indien nodig wint een vergunningverlener specialistisch advies in bij één van de specialisten van de 
RUD Drenthe. 

Toezicht 
De RUD Drenthe voert toezicht uit op inrichtingen en activiteiten die vanuit de milieuaspecten 
(veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de 
leefomgeving. Zo'n inrichting behoort te beschikken over een milieuvergunning of een melding te 
hebben gedaan op grond van de milieuregelgeving. De invloed die het bedrijf kan hebben op de 
omgeving bepaald of een vergunning nodig is ofvolstaan kan worden met een melding. Hieraan zijn 
voorschriften verbonden, waaraan de inrichting zich moet houden. De inrichtingen die chemische 
stoffen gebruiken krijgen meer voorschriften, dan de bakker in het winkelcentrum. 
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Deze inrichtingen/activiteiten worden regelmatig bezocht door toezichthouders ("milieu 
inspecteurs") van de RUD Drenthe. Indien een inrichting niet voldoet aan de voorschriften wordt in 
overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde problemen. Als een inrichting de 
problemen niet oplost, dan wordt een procedure opgestart om de inrichting daartoe te dwingen. Als 
de inrichting niet wil meewerken kan in het uiterste geval een inrichting gesloten worden. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Indien nodig wint een toezichthouder specialistisch advies in bij één van de specialisten van de RUD. 

Niet-Drentse Maat 
De Niet Drentse Maat taken worden per deelnemer verschillend ingevuld. De een maakt er meer 
gebruik van dan de ander. Per jaar worden in het jaarprogramma op detailniveau afspraken gemaakt 
over de uitvoering van de taken per deelnemer. De taken bestaan uit: 

• Bodem, behalve vergunningverlening en toezicht. 
• Geluid, lucht en externe veiligheid voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Asbest 
• Juridische ondersteuning voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Milieu specialistische taken voor andere zaken dan vergunningverlening en toezicht 
• Projecten (niet zijnde de projecten die separaat ingekocht worden) 
• Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 
• Ontheffing TUG 
• Toezicht ontbranding vuurwerk 
• Toezicht TUG 

Administratieve ondersteuning Drentse en Niet-Drentse Maat 
Bij de uitvoering van de Drentse en Niet-Drentse Maat taken vindt een deel van het werk plaats via 
de centraal georganiseerde Front-Office. Deze direct-productieve inzet wordt afzonderlijk begroot en 
is naar rato toegerekend aan de begrote inzet voor de Drentse en de Niet-Drentse Maat taken. 
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Tarief 
Het uitgangspunt bij het uurtarief is dat deze volledig kostendekkend is en dat geen exploitatietekort 
of minimaaloverschot wordt behaald in 2019. Uitgangspunt is tevens dat het uurtarief gelijk is voor 
alle deelnemers en alle producten. Het tarief wordt berekend op basis van de lasten per fte (inclusief 
de lasten voor overhead), gedeeld door het aantal productieve uren. Het uurtarief 2019 is € 93,15. 

4.3 PROGRAMMA MILIEU - PROJECTEN & LEGES 

Wat willen we bereiken? 
Onder dit programma verstaan we de projecten die deelnemers door de RUD laten uitvoeren en die 
geen onderdeel zijn van de Niet-Drentse Maat. Gedurende het jaar kunnen deelnemers nog 
afspraken maken met de RUD om projecten te laten uitvoeren. De doelstellingen kunnen per project 
verschillen. Ook de legestaken die de RUD Drenthe uitvoert voor de provincie Drenthe vallen onder 
dit programma. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Voor 2019 is nog niet bekend welke projecten uitgevoerd worden. Op basis van realisaties van 
voorgaande jaren is de verwachting dat er tenminste €250K budget beschikbaar is voor projecten. 
Hierbij wordt bewust uitgegaan van een lage raming omdat de uitvoering van projecten 
kostenneutraal verloopt. De verwachting bij de legesopbrengsten is dat deze 223 bedragen. De 
legeskosten zijn gelijk aan 173. 
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4.4 PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING 

Het programma organisatieontwikkeling heeft als doel de RUD Drenthe door te ontwikkelen naar een 
toekomstbestendige en robuuste RUD Drenthe. 

Het Ontwikkelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Grip op I-domein; 

Basis op orde; 
Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020; 
Opdrachtgevers Agenda, onder meer de gezamenlijke opdrachtverlening en de 
verrekensystematiek; 
Bestuurlijke Agenda, onder meer de herijking van de toekomstvisie. 

• 
• 
• 

• 

In de rapportage van de integrale doorlichting van de organisatie en financiën is aanbevolen om een 
Ontwikkelprogramma op te stellen waarin de verschillende ontwikkelagenda's worden opgepakt. 
Indicatief is daarvoor een investeringsbudget in het rapport opgenomen van 1,73 miljoen. Bestuurlijk 
is de keuze gemaakt dit investeringsbudget niet op voorhand als een vast gegeven in de 
begroting(en) te verwerken. Op basis van concrete uitwerking van programmaonderdelen zal het 
benodigde budget gefaseerd worden onderbouwd en toegekend. Als aanvullende wens is 
aangegeven bij de uitwerking van het programma ook de nog openstaande aanbevelingen vanuit de 
Tussenevaluatie 2016 op te nemen. Daarnaast is een aantal algemene projecten - zoals de 
implementatie van de Omgevingswet - die oorspronkelijk in de reguliere begroting werd genoemd 
nu onderdeel geworden van het Ontwikkelprogramma. 

In 2018 is een begin gemaakt met het uitwerken van het Ontwikkelprogramma op basis van de 
adviezen van de integrale doorlichting in 2017 en de Tussenevaluatie 2014-2015. Met de ie 
kwartaalrapportage 2018 bleek een urgente noodzaak de scope van het Ontwikkelprogramma te 
beperken tot het versterken van de productie. Dit heeft de uitwerking van het overkoepelende 
Ontwikkelprogramma tijdelijk stilgelegd om in 2019 weer op te pakken. Wel is met voorrang invulling 
gegeven aan productieversterkende en -stabiliserende activiteiten. De uitvoering daarvan loopt ook 
in 2019 nog door. 

De oorspronkelijke doorlooptijd van het Ontwikkelprogramma was vastgesteld tot 2020. Met de 
bijgestelde scope in 2018 is de nadere uitwerking van het Ontwikkelprogramma en daarvoor 
benodigde doorlooptijd op dit moment nog niet met zekerheid te stellen. Dit zal in 2019 worden 
bepaald op basis van nadere uitwerking van het Ontwikkelprogramma en de fasering daarvan. 

In 2019 zal het Ontwikkelprogramma en de bijbehorende fasering en planning worden 
voorbesproken en aangeboden aan de verschillende gremia, waar vervolgens besluitvorming plaats 
zal vinden over de voorgestelde inhoud en opzet van het programma. Het Ontwikkelprogramma 
kent een gefaseerde opbouw, waarbij de concretisering van inhoud, doorlooptijd en benodigd 
budget gaandeweg vorm krijgt. Er volgt een prioritering van de onderdelen van de ontwikkelopgave, 
gebaseerd op een risicoanalyse en mede afhankelijk van de bestuurlijke wens en organisatorische 
noodzaak. Hieraan gerelateerd worden ook de tijdsvolgorde, de benodigde aansturing voor de 
verschillende onderdelen in de ontwikkelopgaven en de vrij te maken capaciteit voor het 
Ontwikkelprogramma verder uitgewerkt. 
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Op basis van de verdere concretisering van het Ontwikkelprogramma zullen de bijbehorende kosten 
en ureninzet gaandeweg beter worden onderbouwd. Effecten op de begroting 2019 zullen worden 
verwerkt in begrotingswijzigingen. 

De inhoud en opzet van het programma zal frequent met het eigenarenoverleg, de raad van 
opdrachtgevers, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur worden afgestemd. Onderdelen van 
het programma vragen om nadrukkelijke regie vanuit de raad van opdrachtgevers en de 
eigenaren/accounthouders. Dit zal in de programma-opzet worden uitgewerkt. 

Vanuit de raden en staten van de deelnemers is ook het nadrukkelijke verzoek gekomen aangehaakt 
te blijven bij het Ontwikkelprogramma. Vooral de bestuurlijke en de opdrachtgevers-agenda lenen 
zich bij uitstek voor afstemming en informatie-uitwisseling met raden en staten, omdat deze zich 
richten op de toekomstvisie, de inhoudelijke opgave/doelstelling en de verrekensystematiek. 

4.5 ALG. DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VENNOOTSCHAPSBELASTING, 
ONVOORZIEN 

Algemene dekkingsmiddelen 
De algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Omdat de 
RUD Drenthe enkel specifieke dekkingsmiddelen kent, is deze post niet van toepassing op de RUD 
Drenthe. 

Overhead 
Het BBV schrijft voor dat overheadkosten afzonderlijk worden begroot. Zij maken dus niet langer aan 
de lastenkant onderdeel uit van beleidsprogramma's. Op deze manier wordt beoogd om meer inzicht 
te geven in de overheadkosten voor de organisatie als geheel. De volgende kosten worden conform 
het BBV voor de RUD Drenthe tot de overhead gerekend: 
• Directeur 
• Teamleiders 
• Secretariaat (incl. directiesecretaris) 
• Adviseurs (I&A, HRM, Financiën/Controlling, Informatievoorziening 
• Ondersteunende PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting), wanneer deze niet één op één op 
het primaire proces kunnen worden gekoppeld (zoals de gebruikerskosten voor LOS). 

Door de overhead te centraliseren in één post, zijn de lasten voor de programmaonderdelen 
aanzienlijk lager dan voorheen. Op de baten heeft deze verandering geen invloed omdat 
(grotendeels) wordt afgerekend tegen een integraal uurtarief. 
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Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Het BBV schrijft voor dat de heffing vennootschapsbelasting wordt uiteengezet in een separate post. 
Deze post is niet van toepassing op de RUD Drenthe. Vennootschapsbelasting dient namelijk te 
worden afgedragen door een overheidsonderneming bij activiteiten die voor de Vpb gelden als 
onderneming en waarop geen objectvrijstellingen van toepassingen zijn. Het uitgangspunt van de 
RUD Drenthe is dat, voor de activiteiten van de RUD Drenthe die kwalificeren als onderneming, zij in 
principe enkel die activiteiten onderneemt waarvoor sprake is van objectvrijstelling. 

Onvoorzien 
Het vernieuwde BBV schrijft voor dat de post 'onvoorzien' eveneens apart getoond dient te worden. 
De RUD Drenthe heeft een bedrag van €: 125.000,- opgenomen voor onvoorzien. Het is op grond van 
de Financiële Verordening beleid om het eigen vermogen van de RUD Drenthe tot maximaal10% van 
de begroting toe te laten nemen. 
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Bestuurlijk is de wens geuit om de algemene reserve van verbonden partijen - dus ook van de RUD 
Drenthe - zo laag mogelijk te houden. Als daarvoor zou worden gekozen zou per jaar met de 
deelnemers naar rato worden afgerekend als er een eventueeloverschot ontstaat. Indien zich 
tegenvallers voordoen bij de RUD Drenthe dan zal de RUD Drenthe zich tot de deelnemers gaan 
wenden voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. 

Het is wenselijk om het weerstandsvermogen voldoende hoog te houden om de financiële risico's 
van de RUD Drenthe te kunnen dekken en gedurende het jaar geen stagnatie te laten ontstaan in 
verband met extra besluitvormingsprocedures. Op het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe 
wordt verder ingegaan in de Paragrafen. 
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5. PARAGRAFEN 
Het BVV vereist verschillende paragrafen. Drie daarvan zijn niet van toepassing op de RUD Drenthe 
en worden daarom niet uitgewerkt. 
• Grondbeleid is niet van toepassing omdat de RUD Drenthe geen eigen grond bezit; 
• Verbonden partijen is niet van toepassing omdat de RUD Drenthe geen verbonden partijen heeft 

(het is zelf een verbonden partij); 
• Onderhoud kapitaalgoederen is niet van toepassing omdat het kantoor waarin de RUD Drenthe 

gehuisvest is, wordt gehuurd en er verder geen voor deze paragraaf relevante activa zijn; 
• De vennootschapsbelasting is niet van toepassing omdat het uitgangspunt van de RUD Drenthe is 

dat, voor de activiteiten van de RUD Drenthe die kwalificeren als onderneming, zij in principe 
enkel die activiteiten onderneemt waarvoor sprake is van objectvrijstelling. 

Voorgaande betekent dat de volgende verplichte paragrafen wel zijn opgenomen: 
• Paragraaf leges / lokale heffingen 
• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
• Paragraaf financiële kengetallen 
• Paragraaf bedrijfsvoering 
• Paragraaf personele ontwikkelingen 

5.1 PARAGRAAF LEGES / LOKALE HEFFINGEN 

De RUD Drenthe heeft in haar eigen beleid geen lokale heffingen. Voor de provincie Drenthe is de 
RUD Drenthe wel gemandateerd om de heffingen van de leges uit te voeren. Dit betreft leges voor de 
luchtvaart en de Wabo. De inning van de leges is gebaseerd op de Legesverordening van de 
provincie. De RUD Drenthe heeft met de provincie de afspraak gemaakt dat het verschil tussen de 
inkomsten en de uitgaven bij de leges de dekking is voor de administratieve ondersteuning voor het 
innen van de leges. Per saldo is het innen van de leges dus een budgetneutraal project. 

5.2 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

Weerstandsvermogen 
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de RUD Drenthe in staat is middelen vrij te 
maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd 
moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de 
robuustheid van de begroting. Voor de RUD Drenthe is bepaald dat de kosten, die niet uit andere 
inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende organisaties komen. Dat impliceert 
dat de financiële gevolgen van risico's, die niet binnen de begroting van de RUD Drenthe kunnen 
worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de deelnemende organisaties zullen worden gebracht. 
Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het voor de RUD Drenthe niet nodig is om 
over weerstandsvermogen te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten: 
• De RUD Drenthe is een zelfstandige rechtspersoon met eigen bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden; 
• Het is onwerkbaar voor de RUD Drenthe (en voor de provincie en gemeenten) als de RUD 

Drenthe zich voor iedere tegenvaller tot hen moet wenden, met het verzoek om een (incidentele 
of structurele) verhoging van de bijdrage. 
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Door de deelnemers is expliciet uitgesproken dat het niet wenselijk is als iedere gemeenschappelijke 
regeling een groot eigen vermogen opbouwt. Daarom heeft het eerder de voorkeur om wat meer 
ruimte in de post onvoorzien te creëren. En dus de komende jaren geen geld op de begroting te 
reserveren om het eigenvermogen actief aan te vullen. Dit laat onverlet dat in de Financiële 
Verordening is bepaald dat het eigen vermogen vanuit eventuele positieve rekeningresultaten zal 
worden aangevuld tot een maximum van 10% van de begroting. 

Er is in de begroting 2019 geen extra ruimte gecreëerd voor onvoorziene uitgaven. Wel wordt door 
het opstellen van een realistischere jaarprogramma's de kans op extra onvoorziene extra uitgaven 
verkleind. Door de uitvoerings(kosten) goed te monitoren en tijdig tot bijsturing van het programma 
over te gaan wordt getracht risico's binnen de begroting op te vangen. 

De RUD Drenthe heeft ultimo 2017 een totaal eigen vermogen van € 816.680. Hiervan is € 541.680, 
algemene reserve en € 275.000,- een bestemmingsreserve (bron: jaarstukken 2017). Daarnaast is in 
onderhavige begroting een post onvoorzien van € 125.000 opgenomen. 

Op basis van de hieronder uiteengezette benodigde weerstandsvermogen is de ratio tussen 
aanwezige en benodigde weerstandsvermogen voldoende. 

Financiële risico's 
De omvang van het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe is gerelateerd aan de risico's die de 
organisatie loopt. Deze risico's zijn in kaart gebracht en ook financieel vertaald. Hierbij is rekening 
gehouden met reeds getroffen maatregelen, zoals verzekeringen. 

Een aantal van de (financiële) risico's voor de RUD Drenthe worden in onderstaande tabel vermeld. In 
het model zijn risicobeoordeling en -kwantificering gehanteerd, zoals aanbevolen door het Ministerie 
van BZK. Deze risico's geven inzicht in het benodigde weerstandsvermogen (zie onderstaande tabel). 
Hierbij worden kleinere risico's geacht onderdeel te zijn van de reguliere bedrijfsvoering. De 
vermenigvuldiging met de wegingsfactoren impact en frequentie geeft het bedrag aan dat 
beschikbaar moet zijn als weerstandsvermogen om de risico's te kunnen opvangen. 

1 Personeel IKB Productieverlies €73.000 2 3 €36.500 
2 Personeel Ziekteverzuim Productieverlies €88.000 2 4 €66.000 
3 Personeel Kwaliteitscriteria 2.1 Productieverlies €73.000 3 4 €54.750 
4 Personeel! Digitaal werken Productieverlies € 146.000 3 4 €109.500 

bedrijfsvoering 
5 Personeel! Informatievoorziening Productieverlies € 73.000 3 4 €54.750 

bedrijfsvoering 
6 Bedrijfsvoering Dataveiligheid en IT Imago € 585.000 4 1 € 58.500 

omgeving (AVG) 
Totaal €380.000 

Klasse I Geschat financieel effect Wegings- 
impact factor 

1 < € 50.000 € 25.000 

2 € 50.001- € 100.000 € 75.000 
3 100.001- c 250.000 € 175.000 
4 € 250.001 - € 1.000.000 € 625.000 
5 > € 1.000.000 € 100.000 

Klassel Kans Wegings- 
frequentie factor 

1 1 keer per 10 jaar of 0,10 
minder 

2 1 keer per 5-10 jaar 0,20 
3 1 keer per 2-5 jaar 0,50 
4 1 keer per 1-2 jaar 0,75 
5 1 keer per jaar of meer 1,00 
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In de risico-berekening is geen rekening gehouden met een bestuurlijke keuze om bij eventuele 
noodzakelijke herprioritering in het jaarprogramma 2019 alsnog te kiezen voor het beschikbaar 
stellen van extra middelen. Mocht op basis van het jaarprogramma 2019 een tekort aan uren 
zichtbaar worden, dan vraagt dat om expliciete bestuurlijke besluitvorming om daarvoor te 
herprioriteren of extra middelen beschikbaar te stellen, waarvoor dan een extra deelnemersbijdrage 
noodzakelijk zal zijn. 

1. /KB 
Algemeen: Door de invoering van IKB (Individueel Keuze Budget) wordt een deel van het 
bovenwettelijk verlof in het IKB potje gestort. Het betreft 14,4 uur bovenwettelijk verlof (= 0,8% van 
het salaris). Vanaf 1 januari 2018 kan ook het leeftijdsverlof als bron worden toegevoegd. Qua 
loonsom komt dat neer op in totaal ca. { 73.000,-- op jaarbasis. Met de invoering van het IKB krijgt 
iedere medewerker de beschikking over een budget in geld dat hij maandelijks kan inzetten voor de 
door hem gekozen doelen. Indien medewerkers het leeftijdsverlof niet gebruiken voor het opnemen 
van verlof maar inzetten voor andere doelen, heeft dat financiële gevolgen voor de RUD Drenthe. 

Beheersmaatregelen: Het IKB is ingevoerd met ingang van 2017. Er zijn nog geen ervaringen 
opgedaan of en in welke mate verlofuren worden besteed aan andere doelen dan verlof. De RUD 
Drenthe zal de besteding van het IKB monitoren. 

Calculatie financieel: Voor de risicocalculatie wordt uitgegaan dat 50% van de bovenwettelijke uren 
wordt gebruikt voor andere doelen dan verlof en daarmee voor de RUD Drenthe financiële 
consequenties heeft. 

2. Ziekteverzuim 
Algemeen: In de gewijzigde begroting 2018 van de RUD Drenthe wordt uitgegaan van een norm voor 
ziekteverzuim van 4,0%. Het ziekteverzuim in 2016 bedroeg 3,6% en in 2017 wat het 4,2% .. Het 
landelijk ziekteverzuimcijfer voor gemeenten in 2015 was 5,3% (bron A&O fonds CBS). Bij een hoger 
ziekteverzuim dan de gecalculeerde 4% is er sprake van productiviteitsverlies. 

Beheersmaatregelen: De RUD Drenthe heeft als beheersmaatregel contracten afgesloten met een 
Arboarts en een verzuimcoach die de RUD Drenthe begeleidt bij ziekteverzuim. Daarnaast wordt met 
medewerkers met 3 keer kort verzuim binnen een jaar extra gesprekken gevoerd om te achterhalen 
wat de oorzaak van het verzuim is. 

Calculatie financieel: Aangezien het ziekteverzuim bij vergelijkbare organisaties hoger is, is een 
afwijking van 1% reëel. Voor de calculatie is 1% van de totale loonsom gebruikt. 

3. Kwaliteitscriteria 
Algemeen: De RUD Drenthe wil in de toekomst voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen. 
Volgens een in 2015 uitgevoerde analyse, voldoet de RUD Drenthe na uitvoering van het 
verbeterplan aan de kwaliteitscriteria 2.1. Eind 2016 is een zogenoemde e-portfolio module 
aangeschaft waarmee een scan kan worden gemaakt of medewerkers voldoen aan de 
kwaliteitscriteria 2.1. In de loop van 2018 zal de balans worden opgemaakt. Verwacht wordt dat een 
aantal individuele medewerkers nog aanvullende opleidingen moeten volgen. Hierdoor kan 
productieverlies ontstaan. 
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Beheersmaatregelen: In de loop van 2018 wordt inzichtelijk welke opleidingen gevolgd moeten gaan 
worden en kan nagegaan worden of middels spreiding in tijd niet acceptabel productieverlies 
voorkomen kan worden. 

Calculatie financieel: De uren die besteed moeten worden aan het volgen van opleidingen kan het 
aantal hiervoor begrote uren overstijgen. Dit kan ten koste gaan van de productiviteit met een 
maximaal productiviteitsverlies van 1 fte. 

4. Digitaal werken 
Algemeen: Om efficiënt te kunnen werken, is afgesproken dat de RUD Drenthe 100% digitaal gaat 
werken. Tot op heden hebben meerdere opdrachtgevers er moeite mee de benodigde informatie op 
de juiste manier en tijdig digitaal aan te leveren. Hierdoor moeten de RUD Drenthe -medewerkers 
hier extra tijd aan besteden bijv. door documenten zelf uit het zaaksysteem of het archiefvan de 
opdrachtgever te halen. 

Beheersmaatregelen: In 2017 is bij de integrale doorlichting nogmaals duidelijk geworden dat het 
van groot belang is om hierover met alle bevoegde gezagen goede afspraken te maken. Daarvoor is 
als 1 van de 3 prioritaire projecten de digitale aanlevering projectmatig opgepakt. 

Calculatie financieel: De extra uren die RUD Drenthe-medewerkers moeten besteden om de 
gegevens te krijgen die nodig zijn om verstrekte opdrachten uit te kunnen voeren, betekent 
productieverlies. De inschatting is dat dit maximaal 2 fte is. 

5. Informatievoorziening 
Algemeen: In 2016 is het zaaksysteem LOS ingericht. De verschillen in volwassenheid van de data van 
de bronsystemen is groot. De uniformering van de kwaliteit van de data en de vastlegging van de 
data is een belangrijk aandachtspunt o.a. om de kwaliteit van de rapportages te kunnen verbeteren. 
Ook landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet stellen eisen aan informatievoorziening en 
vereisen daarmee een verdere optimalisatie en doorontwikkeling van ons zaaksysteem. 

Beheersmaatregelen: De RUD Drenthe zal hiervoor de functies van informatiemanagement en de 
functioneel beheer gaan inregelen. Daarmee is in deze begrotingswijziging rekening gehouden. 

De te maken kosten voor het verbeteren van de datakwaliteit zijn nog niet inzichtelijk gemaakt en 
leiden indien dit in 2018 tot uitvoering moet komen tot extra kosten. Voor een deel blijven die 
kosten voor rekening van de aanleverende deelnemers. De inzet van eigen medewerkers van de RUD 
Drenthe leiden tot een kostenpost in de begroting. 

Calculatie financieel: De inschatting is 1 fte. 

6. Dataveiligheid en IT omgeving (AVG) 
Algemeen: De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. De AVG is in mei 2016 in 
werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de 
AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen 
organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De RUD Drenthe moet kunnen aantonen dat zij 
de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. 
Tevens moet de RUD Drenthe bewijzen dat wij geldige toestemming heeft gekregen voor het 
verweren van persoonsgegevens. 
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Beheersmaatregel: De RUD Drenthe heeft een tweetal medewerkers zodanig opgeleid dat deze 
medewerkers zowel voor de organisatorische als de technische maatregelen kan zorgdragen dat de 
RUD Drenthe voldoet aan de eisen van de AVG. 

Calculatie financieel: De maximale boete is 4% van de jaarlijkse omzet als blijkt dat de RUD Drenthe 
niet kan aantonen dat zij voldoet aan het naleven van de AVG. 

Onzekerheden en beheersmaatregelen 
Door de integrale doorlichting van organisatie en financiën in 2017 is duidelijk geworden dat de RUD 
Drenthe een forse ontwikkelopgave heeft om de productie en financiën in control te krijgen. De inzet 
is gericht op het zo snel mogelijk zicht en grip krijgen op de gesignaleerde knelpunten. Het spreekt 
voor zich dat een dergelijke ontwikkelopgave tijd kost. Met het professionaliseren van de financiële 
functie wordt ingezet op een monitorings- en rapportagesystematiek waarmee het signalerend en 
voorspellend vermogen van de organisatie wordt versterkt. Dat is nodig om tijdig in te kunnen spelen 
op knelpunten die om een bestuurlijke keuze vragen, bijvoorbeeld tussen herprioritering van de 
productie en het verhogen van de deelnemersbijdragen. 
Er is vanuit de integrale doorlichting een aantalonzekerheden en afhankelijkheden zichtbaar 
geworden. In de bedrijfsvoering worden beheersmaatregelen ingezet of voorbereid om de 
onzekerheden weg te nemen of beheersbaar te houden. Voor een aantal van die onzekerheden 
wordt hierna nader ingegaan op de mogelijke effecten en beheersmaatregelen: 

• Structureel effect herimplementatie LOS; 
Drentse Maat niet haalbaar; 
Randvoorwaarden verhogen efficiency niet ingevuld door deelnemers; 
Herverdeling deelnemersbijdrage of frictiekosten na wegvallen rijks-jprovinciale bijdragen; 
Verrekening bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken; 
Voortgang en effect Ontwikkelprogramma 
Personele regelingen leiden tot hogere personeelslasten; 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De bovenstaande onzekerheden zijn in de kaderbrief uitgebreider toegelicht en per onderdeel is een 
beheersmaatregel benoemd. Daarnaast vindt monitoring plaats om de onzekerheden te 
minimaliseren. 

Daarbij dient opgemerkt dat - net zoals dat ook in het jaarprogramma 2018 is gedaan - ook ten 
aanzien van deze onzekerheden bestuurlijke keuzes mogelijk zijn. Het voorstel is om in 2018 de 
noodzakelijke beheersmaatregelen gezamenlijk met de deelnemers te prioriteren, rekening houdend 
met de urgentie, impact en beheersbaarheid. Daarmee zullen de eventuele effecten voor de 
begroting 2019 gaandeweg in beeld gebracht worden. 

Structureel effect herimplementatie LOS 
Inzet van de herimplementatie LOS is een efficiëntere inrichting en gebruik van het systeem, 
waardoor het in 2017 geconstateerde tijdverlies wordt beperkt. In de uitgevoerde audit op het LOS is 
door M&II partners geconstateerd dat het bij de aanschaf veronderstelde efficiencyvoordeel (minder 
uren nodig) niet realistisch was omdat invoering van zaaksystemen in de praktijk juist tot meer 
ureninzet leidt. De omvang van die hogere ureninzet kan pas na herimplementatie worden 
vastgesteld en is van structurele invloed op de kentallen voor de door de RUD Drenthe te leveren 
producten en diensten. 
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Beheersmaatregel: projectplan herimplementatie LOS maken en monitoren in MT. Daarnaast ook 
investeren in de professionalisering van beheer en het opleiden van medewerkers. Feitelijke 
ureninzet per product met gebruik van het LOS zal d.m.v. de periodieke rapportages steeds scherper 
in beeld komen en vertaald gaan worden in een structureel kental. 

Drentse Maat niet haalbaar 
Sinds 2016 is de Drentse Maat ingevoerd. Bij de uitvoering worden verschillen duidelijk ten opzichte 
van de gehanteerde kentallen en de categorisering binnen het inrichtingenbestand. Bij invoering is 
afgesproken dat er in 2019 een evaluatie zal plaatsvinden. Als de Drentse Maat kengetallen en 
bijbehorende inrichtingenbestand niet realistisch zouden blijken dan is de bijdrage van de 
deelnemers onvoldoende dekkend voor de uitvoering van de taken conform de Drentse Maat. 

Beheersmaatregel: Net als in 2018 het jaarprogramma 2019zo realistisch mogelijk opstellen op basis 
van ervaringen van voorgaande jaren. Daarmee kunnen vooraf keuzes gemaakt worden over de 
oplossing van eventuele knelpunten. Dit kan zowelleiden tot herprioritering van de productie als tot 
bijstelling van de begroting. 
Er vindt in 2019 een evaluatie van de Drentse Maat plaats. Daarmee wordt ook de uitvoerbaarheid 
van de Drentse Maat beter inzichtelijk gemaakt en kunnen daarover nadere afspraken worden 
gemaakt met de deelnemers. De effecten daarvan zullen pas met ingang van 2020 worden vertaald 
in gewijzigde uitvoeringsafspraken en zijn niet direct van invloed op de begroting 2019. 
De kwaliteit en volledigheid van het inrichtingenbestand vraagt om een nadere analyse. Op basis 
daarvan kan besloten worden of er noodzaak is om een project actualisatie inrichtingenbestand op te 
starten. 

Randvoorwaarden verhogen efficiency niet ingevuld door deelnemers 

Uitgangspunt voor de meerjarenbegroting is de aanbeveling uit de integrale doorlichting van 
organisatie en financiën (2017) om naast een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage met 
5% ook voor twee jaren een incidentele verhoging van 5% door te voeren. Daarmee wordt de in 2016 
ingevoerde 10% efficiencykorting voor 2018 en 2019 ongedaan gemaakt. Met ingang van 2020 zou 
mits alle randvoorwaarden daarvoor zijn ingevuld - dan opnieuween efficiencykorting van 5% 
kunnen worden doorgevoerd. Voor een deel van die randvoorwaarden ligt de invulling bij de 
deelnemers. Als de deelnemers niet of onvoldoende werk maken van de randvoorwaarden dan kost 
dit de RUD Drenthe extra tijd bij de uitvoering van taken. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van 
dossiers die nodig is om adequaat toezicht te houden. Ook is de kwaliteit van data die door de 
deelnemers wordt aangeleverd (bv. adresgegevens, KVK-gegevens, bodemgegevens) in het algemeen 
onvoldoende. Checks daarop hebben in 2017 een betrouwbaarheid van 25% (dus 75% 
fout/onvolledig/onduidelijk) laten zien. In 2019 wordt dit gemonitord. 

Beheersmaatregel: In de gesprekken met de accounthouders en in het bestuur regelmatig de 
voortgang agenderen en deelnemers wijzen op hun verantwoordelijkheid en de (financiële) 
consequenties voor de RUD Drenthe. Op basis van een nadere inventarisatie van de knelpunten zal 
worden bezien welke onderdelen in een gezamenlijk project moeten worden opgepakt. Dit kan op 
eenzelfde wijze als het project Digitalisering informatie-uitwisseling worden opgezet onder regie van 
de RUD Drenthe. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de Raad van Opdrachtgevers. De kosten voor 
het op orde brengen van de randvoorwaarden komen voor rekening van de deelnemers en vallen 
buiten de begroting van de RUD Drenthe. 
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Herverdeling deelnemersbijdrage of frictiekosten na wegvallen rijks-/provinciale bijdragen voor 
specifieke al bestaande taken 
Een aantal bij de RUD Drenthe ondergebrachte taken worden niet voldaan door de betrokken 
gemeenten maar door de provincie Drenthe (externe veiligheid) of het rijk (EED). Voor beide taken 
vervalt de (dekking van die) bijdrage met ingang van 2019 (externe veiligheid) of 2018 (EED). Als de 
financiering niet op een andere wijze wordt geregeld zal het takenpakket van de RUD Drenthe 
afnemen. Vooral voor de advisering van Externe Veiligheid ontstaan daardoor frictiekosten omdat 
sprake is van structurele bezetting binnen de formatie. 

Beheersmaatregel: binnen het jaarprogramma 2018 en 2019 afspraken maken met alle deelnemers 
over het takenpakket ten aanzien van EED en/of externe veiligheid. Met name externe veiligheid zijn 
taken die onvermijdelijk zijn en bij opdracht aan externe partijen eveneens tot meerkosten voor de 
gemeenten zullen leiden. 

Verrekening bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken 
De afgelopen jaren zijn er extra taken of uitbreiding van bestaande taken geweest die ten laste zijn 
gebracht van de exploitatiebegroting van de RUD Drenthe. Daarmee is een deel van het financiële 
en productietekort te verklaren. 
Beheersmaatregel: Er wordt op proactieve, meer zakelijke wijze omgegaan met productieafspraken. 
Bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken zal in afstemming met de accounthouders worden 
gekomen tot een voorstel aan het bestuur tot bijstelling van de begroting en/of herprioritering van 
taken. Daarnaast is het noodzakelijk de verrekensystematiek te herijken en deze waar nodig toe te 
passen. 

Voortgang en effect Ontwikkelprogramma 
Als de uitvoering van het Ontwikkelprogramma om de basis van de RUD op orde te krijgen vertraging 
oploopt, kan dat tot vertraging leiden in de productie, de verdere efficiencyverbetering en/of de met 
de RUD Drenthe beoogde kwaliteitsverbetering. 

Beheersmaatregel: de indicatieve doorlooptijd van het Ontwikkelprogramma is gesteld op 2018 tot 
en met 2020. Om de effectiviteit van het programma zo hoog mogelijk te laten zijn is een goede 
voorbereiding van het programma noodzakelijk. Daarom is door het bestuur gekozen voor het 
opstarten van 3 prioritaire projecten vanaf eind 2017 en daarnaast om de opzet en concretisering 
van het overkoepelende Ontwikkelprogramma grondig op te pakken in 2018. Het Ontwikkel 
programma wordt in najaar voorgelegd aan de verschillende gremia. Daarna kan de uitvoering 
worden opgestart. Onderdeel van het programma zal zijn dat regelmatige monitoring en rapportage 
van de voortgang aan het bestuur plaats vindt. 

Personele regelingen leiden tot hogere personeelslasten 
De RUD Drenthe heeft bij de start de CAO gemeenten en de CAR/UWO van toepassing verklaard. Na 
aanvankelijk te zijn gestart met de personele regelingen van de gemeente Emmen zijn gaandeweg 
eigen regeling opgesteld. Veel van die regelingen zullen worden herijkt in het licht van de organisatie 
ontwikkeling die met het Ontwikkelprogramma wordt ingezet. Daarnaast wordt - conform cao 
afspraken - onderzocht of een generatiepact passend is voor de RUD Drenthe. Een en ander kan 
mogelijk tot hogere kosten leiden. 
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de 
'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van 
organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in 
overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen 
organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De RUD Drenthe moet kunnen aantonen dat zij 
de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. 
Tevens moet de RUD Drenthe bewijzen dat zij de geldige toestemming heeft gekregen voor het 
verwerken van persoonsgegevens. 
Beheersmaatregel: De RUD Drenthe heeft een tweetal medewerkers zodanig opgeleid dat deze 
medewerkers zowel voor de organisatorische als de technische maatregelen kunnen zorgen dat de 
RUD Drenthe voldoet aan de eisen van de AVG 

RUD Drenthe zet samen met de deelnemers vol in op oplossen belangrijkste knelpunten 
Met de 3 prioritaire projecten (LOS, Digitalisering en Financiële functie) wordt stevig ingezet op de 
belangrijkste knelpunten die een efficiënte en effectieve organisatie in de weg staan. Ook zijn de 
deelnemers bereid hun verantwoordelijkheid voor de verbetermaatregelen te nemen. 
Met het Ontwikkelprogramma zal die basis worden verstevigd en wordt ingezet op verdere 
verhoging van de stabiliteit en kwaliteit van de (producten en diensten van de) organisatie. 

5.3 PARAGRAAF FINANCIËLE KENGETALLEN 

Hieronder volgt een korte toelichting per kengetal met als basis de jaarrekening 2017, begroting 
2018 begrotingswijziging 2018 en begroting 2019. 

Netto schuldguote gecorrigeerd voor 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

alle verstrekte leningen 

Solvabiliteitsratio 14,8"~ 16,5% 12,6% 12,6% 13,2% 13,4% 13,5% 
Structurele exploitatieruimte ·1,8"~ ·4,7% 1,1% ·0,7% 2,0% 1,9% 1,8"~ 
Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bel asti ngcapacite it n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Netto schu/dquote 
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het 
geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. 
Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en 
daarboven de schuld af te bouwen. De RUD Drenthe heeft geen leningen waardoor de schuldpositie 
alleen bestaat uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteert de RUD Drenthe een norm van 0% of 
lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In 
afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waar geld voor aangetrokken wordt, stijgt 
het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2019 is het kengetal -3,9% en voldoet daarmee ruim aan de 
gestelde norm. 
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Solvabiliteitsratio 
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer 
geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het 
totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zicht op glad ijs 
bevindt, de norm voor de RUD Drenthe is daarom minimaal 20%. De solvabiliteitsratio van de RUD 
Drenthe is op basis van de begroting 2019 12,7% waardoor de solvabiliteit van de RUD Drenthe 
onder de norm ligt. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de RUD Drenthe heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de 
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De norm voor de RUD Drenthe is 
0% of hoger. In de begroting 2019 is de ratio -1,8% en daarmee te laag. Dit is te verklaren uit het feit 
dat een deel van de structurele lasten gedekt wordt uit de incidentele deelnemersbijdrage. 

Algeheeloordeel 
Het BBV schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen 
in relatie tot de financiële positie. Van de drie geldende kengetallen voor de RUD Drenthe geven 
twee kengetallen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte, aan dat zij onder de norm 
liggen. Het algehele beeld van de financiële positie van de RUD Drenthe is dat oplettendheid is 
geboden. 

5.4 PARAGRAAF FINANCIERING 

Beleidskaders 
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de 
wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. 
In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot 
uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een 
financieringsparagraaf in begroting en rekening. De RUD Drenthe werkt volgens het Treasurystatuut 
dat is vastgesteld op 23 september 2013 

Rentevisie 
Gezien de geringe invloed van de renteontwikkeling op de begroting van de RUD Drenthe is geen 
lange termijn rentevisie opgenomen. 

Geldleningen 
De RUD Drenthe zal het overgrote deel van haar werkzaamheden betalen uit de vaste 
voorschotbetalingen van de deelnemers. De verwachting is dat deze voldoende zijn om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. De RUD Drenthe heeft geen geldleningen en verwacht dat dit voor 
de begroting van 2019 ook niet nodig is. 

De RUD Drenthe loopt op dit moment geen grote liquiditeitsrisico's. In de praktijk factureert de RUD 
Drenthe erg laat en is het beter om maandelijks of per kwartaal de projecten te factureren. Hoewel 
dit in de praktijk niet tot liquiditeitsproblemen leidt, omdat de projecten maar een klein deel van de 
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totale werkzaamheden uitmaken en de deelnemersbijdragen bevoorschot worden, is extra aandacht 
voor tijdig factureren nodig om de organisatie en financiën beter in control te brengen. 

Kasgeldlimiet 
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van 
minder dan één jaar) is een kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de 
korte rente direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten tijdens een boekjaar. Voor 
gemeenschappelijke regelingen bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal. Het saldo 
van vlottende schulden en vlottende middelen wordt afgezet tegen het begrotingstotaal. Dit 
betekent voor de RUD Drenthe dat het maximale saldo in 2019 € 1,2 mln. mag bedragen. De RUD 
Drenthe voldoet hieraan op basis van deze begroting. 

Rente risiconorm 
Ter beperking van het renterisico op vaste schuld is er een rente risiconorm vastgesteld. De rente 
risiconorm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (> 1 jaar) maximaal vernieuwd mag 
worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen zoals de RUD Drenthe is dit 
vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als 
volgt berekend: de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de 
vaste schuld. Bij de RUD Drenthe is in 2019 geen sprake van herfinanciering omdat geen leningen 
zullen worden aangegaan. 

5.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 

Bedrijfsvoering ondersteunt de andere programma's in het voorzien van verschillende diensten als 
personeelszaken, informatievoorziening, boekhouding, communicatie, sturing, coaching en planning 
en control. 

Ontwikkeling financiële functie en planning en control 
In 2017 is als prioritair project vooruitlopend op het Ontwikkelprogramma het project 
professionalisering financiële functie en financiële producten opgepakt. In dat kader is een 
doorlichting van de financiële functie uitgevoerd en is een aantal aanbevelingen gedaan voor het 
doorontwikkelen van de financiële functie en -producten. Deze resulteren in een aantal actielijnen 
die in 2018 opgepakt worden en ook in 2019 nog de nodige aandacht zullen behoeven. 

In het kader van hetzelfde project zijn de financiële producten verbeterd. Doel daarvan is meer 
transparante financiële producten, betere sturingsmogelijkheden op basis van begroting en planning 
en in het algemeen een organisatie met meer zicht en grip op financiën en productie. Zie hiervoor 
ook hoofdstuk 6.1. 

Overige bedrijfsvoering 
Ook de overige onderdelen van de bedrijfsvoering zullen in 2019 aandacht krijgen als onderdeel van 
het op orde krijgen van de basis van de RUD Drenthe. De regie op die doorontwikkeling zal vanuit het 
programma organisatieontwikkeling nader vorm en inhoud krijgen. 
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5.6 PERSONELE ONTWIKKELINGEN 

De formatie en bezetting van de verschillende teams van de RUD Drenthe op 1 januari 2018 is in 
onderstaande tabel weergegeven. 

Team Formatie in FTE Bezetting in FTE 
RUD Directie 1,00 1,00 
Team Vergunningverlening 20,23 20,51 
Team Toezicht en HH Emmen 14,36 14,42 
Team Toezicht en HH Assen 16,91 14,73 
Team Juridisch 12,41 11,41 
Team Bodem 22,81 20,53 
Team Advies 13,60 13,71 
Team Bedrijfsbureau 17,68 15,09 

Totaal 119,00 111,40 

Zoals te zien is er in sommige teams de nodige vacatureruimte. Dit is mede het gevolg van de 
schaarste op de arbeidsmarkt. Het blijkt de laatste jaren (voor alle omgevingsdiensten) erg moeilijk 
om gekwalificeerd personeel te werven. Zowel voor de vaste inzet als voor inhuur. De verwachting is 
dat dit voor 2019 ook zo zal zijn. 

lets meer medewerkers bij de RUD Drenthe werken voltijd dan deeltijd. 56% werkt fulltime ten 
opzichte van 44% parttime. 

Verhouding fulltime/parttime 
personeel RUD Drenthe 
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De leeftijdsopbouw van de RUD Drenthe is in onderstaande figuur weergegeven. Zoals kan worden 
gezien in de figuur is meer dan de helft van het personeelsbestand 50 jaar of ouder. Op langere 
termijn zou dit een risico met zich mee kunnen brengen. 

Leeftijdsopbouw RUD Drenthe 

Personeelsplanning 
In 2018 zal een meerjarige strategische personeelsplanning worden opgesteld. Dit om ook op de 
langere termijn zorg te dragen dat de opleiding en vaardigheden van het personeel aansluit bij de 
werkzaamheden die de RUD Drenthe voor haar deelnemers uitvoert. 
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6. FINANCIËLE BEGROTING 
6.1 NIEUWE OPZET BEGROTING 

Als onderdeel van de verbetering van de financiële grip van de RUD Drenthe is ook de opzet van de 
begroting verbeterd. Dit is gedaan in afstemming met de deelnemers. De begroting 2019 is volgens 
deze nieuwe, verbeterde opzet opgesteld. Dit betekent wel dat deze begroting ten opzichte van de 
jaarstukken en de oorspronkelijke begroting 2018 iets andere opzet kent. De opzet van de 
begrotingswijziging 2018 en die van de begroting 2019 zijn wel hetzelfde. De verschillen tussen deze 
stukken en de jaarrekening 2017 en oorspronkelijke begroting 2018 zitten met name in: 

• Begroting is volgens het BBV opgesteld, alle benodigde paragrafen en onderdelen zijn 
opgenomen (o.a. geprognosticeerde begin en eindbalans, indeling in de programma's) 

• De exploitatiebegroting is verder gespecificeerd in de posten. Zo is er bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt naar personeels- en inhuurbudgetten voor het primair proces en de overhead. En is het 
LOS en de daarbij behorende kosten explicieter in beeld gebracht. 

• Meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de financiële begroting. 

Als gevolg hiervan komt een aantal posten in de jaarrekening 2017, de oorspronkelijke begroting 
2018 en begroting 2019 niet met elkaar overeen. De totaalposten kunnen daarentegen wel nog met 
elkaar vergeleken worden. 

6.2 MEERJARENRAMING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 

Overzicht baten en lasten begrotingsjaar per programma meerjarenraming 
De meerjarenraming 2020 - 2022 is voor de komende jaren op basis van de geldende normen 
geïndexeerd. 

De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2019 bestaan uit: 

• de uitgangspunten van de begrotingswijziging 2018, waarin de 5% structurele extra 
deelnemersbijdrage is verwerkt 

• de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage 
• Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheid en de prijsindex 

netto materiële overheidsconsumptie 
• Het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014 en de in 

2018 bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maat-producten 
• Een indicatief vast te stellen investeringsbudget voor het Ontwikkelprogramma 2018-2020 

De begroting 2019 zal gaandeweg het jaar 2018 worden gewijzigd op basis van de werkelijke 
indexcijfers, toe-en of afname productie op basis van het eind 2018 op te stellen realistische 
jaarprogramma 2019, als er een concrete begroting is voor de projecten 2019, concretisering van het 
investeringsbudget en als er zich onvoorziene zaken voor doen. 

Voor 2020 en verder is in de integrale doorlichting aangegeven dat de mogelijkheid lijkt te bestaan 
om dan opnieuw de 5% efficiencykorting door te voeren, waardoor de incidentele extra 
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deelnemersbijdrage van 5% weer kan worden stopgezet. Bij deze mogelijkheid worden in het rapport 
nadrukkelijk een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten aangegeven. 

In ieder geval dient sprake te zijn van een gelijkblijvend takenpakket of een gelijkblijvend 
uitvoeringsniveau. Wijziging in omvang, intensiteit of kwaliteit van de werkzaamheden leidt tot 
begrotingseffect. Ook zijn in deze begroting 2019 een aantal risico's benoemd die mogelijk 
substantiële begrotingseffecten meebrengen. Het nader inzichtelijk maken daarvan zal nadrukkelijk 
aandacht krijgen binnen het Ontwikkelprogramma. 

2017 2018 
Bedragen x €1000 

2017 
(Begrotings· 

2018 
(Begrotings· 

2019 2020 2021 2022 
(jaarrekening) (Begroting) (Begroting) (Begroting) (Begroting) (Begroting) 

wijziging) wijziging) 
. - iT)' 1 , , . 
" . Programma Milieu regulier 

Programma Milieu projecten n.v.t. 677 271 271 250 
Leges n.v.t. 225 223 223 223 223 223 

Programma Organisatieontwikkeling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 330 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overhead n.v.t. n.v.t. 
Algemene dekkingsmiddelen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 
Heffing VPB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Programma Milieu regulier 
Programma Milieu projecten n.v.t. 677 271 271 250 250 250 
Leges 173 173 173 173 173 173 
Project LOS n.v.t. 391 400 150 150 150 

Programma Organisatieontwikkeling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 330 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overhead n.v.t. n.v.t. 3.513 3.894 3.972 4.100 4.231 
Algemene dekkingsmiddelen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Heffing VPB n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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6.3 EXPLOITATIEBEGROTING RUD DRENTHE 

1.398 1.619 1.533 1.583 1.636 
825 37 507 548 566 585 

90 97 100 104 
123 250 300 300 323 333 343 
280 150 175 187 193 200 204 

1.634 

169 

1878 1937 1.634 1.671 1.746 

217 218 152 152 164 
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Nieuwe indeling voor meer grip op de begroting 
Sinds de begrotingswijziging 2018 hanteert de RUD Drenthe een andere indeling van de pesten, 
waarbij ten opzichte van de oude begroting, bepaalde posten verder zijn uitgesplitst. Doel hierachter 
is om de grip op de begroting te vergroten. Hierdoor is wel de vergelijkbaarheid met de jaarrekening 
2017 en de oorspronkelijke begroting 2018 voor een aantal posten niet mogelijk. Wel kunnen posten 
op totaalniveau onderling vergeleken worden. 

Indexatie 
De posten in de exploitatiebegroting voor het jaar 2019 en de meerjarenraming (2020-2022) zijn 
geïndexeerd op basis van prognoses uit de Macro-Economische Verkenning 2018 van het CPB, 
conform Kaderbrief 2019. De indexcijfers voor het jaar 2022 zijn nog niet uitgewerkt in de Macro 
Economische Verkenning 2018. Daarom zijn de posten in 2022 met dezelfde hoogte geïndexeerd als 
2021 (3,16%). 

Hieronder worden de belangrijkste posten waarin afwijkingen in de begroting 2019 plaatsvinden ten 
opzichte van de begrotingswijziging 2018 nader toegelicht. 

Baten 
Incidentele deelnemersbijdrage van 5% 
De post 'incidentele deelnemersbijdrage' is gelijk aan 5% van de reguliere deelnemersbijdrage. Deze 
post wordt enkel nog in 2019 ingezet, waarna, als voldaan wordt aan randvoorwaarden, de post niet 
meer wordt benut. Namelijk dat: de RUD Drenthe haar basis op orde heeft, het LOS - systeem is 
geïmplementeerd, dat de deelnemers hun dossiers op orde hebben en dat alle documenten zijn 
gedigitaliseerd. Als die randvoorwaarden eind 2019 op orde zijn, wordt opnieuw bezien of de 
efficiencykorting van 5% per 2020 weer kan worden ingevoerd. 

Lasten 
Personeelslasten 
De personeelslasten nemen toe met circa € 544K. Dit wordt voor een deel verklaard door de stijging 
van de loonvoet. Daarnaast is ook de vaste formatie enigszins opgehoogd, € lOOK additioneel voor 
het primaire proces en € 25K voor overhead. Deze ophogingen stellen de RUD Drenthe in staat om 
met de aangepaste productiviteitsnorm een gelijk productieniveau te behalen als geraamd. Mede 
aan de hand van de strategische personeelsplanning kan de onderverdeling tussen vast en flexibel 
personeel of de formatieverdeling tussen primair proces en overhead in de loop van de jaren 
wijzigen. 

Bedrijfsvoeringskosten 
De bedrijfsvoeringskosten nemen toe als gevolg van de indexatie. 

Project LOS 
De audit op het zaaksysteem LOS de noodzaak duidelijk gemaakt om te komen tot een 
herimplementatie van het zaaksysteem. Daarvoor is ook in 2019 een forse investering nodig en 
verwacht de RUD Drenthe daarnaast ook een aanzienlijk aantal uren te moeten inzetten. Deze 
begroting houdt hier rekening mee. De licentie van de bestaande systemen LOS lopen af in het jaar 
2022. Voor de jaren 2020 en 2021 is geld gereserveerd voor de voorbereiding van een 
aanbestedingstraject. 
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Project Ontwikkelprogramma 
Om zo snel mogelijk te komen tot een toekomstbestendige en robuuste organisatie zal de totale 
opgave zoals benoemd in het onderzoek SeinstravanderLaar en de Tussenevaluatie RUD Drenthe 
2014-2015, moeten worden uitgevoerd. In 2018 is gestart met het uitvoeren van het 
Actieprogramma productie 2018 op orde, waarbij de elementen uit de totale opgave van het 
ontwikkelprogramma die de productie versterken en stabiliseren zijn meegenomen. Voor zover dit 
actieprogramma nog niet is afgerond loopt deze door in 2019. Voor het resterende deel van de 
opgave zal in 2019 het Ontwikkelprogramma en de bijbehorende fasering en planning worden 
aangeboden aan de verschillende gremia, waar vervolgens besluitvorming plaats zal vinden over de 
voorgestelde inhoud en opzet van het programma. 

Het benodigde budget voor het Ontwikkelprogramma zal gaandeweg inzichtelijk worden. Het 
vastgestelde Ontwikkelprogramma zal via een begrotingswijziging financieel worden vertaald naar de 
begroting 2019. Vooralsnog is volstaan met een pm-post. 

Onvoorzien 
De post 'onvoorzien' wordt ten opzichte van voorgaande begrotingen niet verhoogd en blijft met € 
125K gelijk aan de begroting 2018 en begrotingswijziging 2018. De RUD Drenthe heeft, door geen 
verhoging door te voeren in de post onvoorzien, geen additionele ruimte om eventuele tegenvallers 
op te vangen. Zie ook de opmerkingen daarover bij de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten 
Het BBV schrijft voor dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma 
moeten worden opgenomen. De incidentele deelnemersbijdrage is voor een periode van twee jaar 
(2018 en 2019) opgehoogd met een totaal van € 1.304 K. In de begroting 2019 wordt een bedrag van 
€ 664 K meegenomen- te weten 5% over de deelnemersbijdrage in de begroting 2019. 

Overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Momenteel is er bij de RUD Drenthe geen sprake van beoogde structurele toevoegingen en 
onttrekkingen aan reserves. Wel wordt het algemene uitgangspunt van de Financiële Verordening 
toegepast, waarbij positieve rekeningresultaten worden toegevoegd aan de reserve totdat de 
reserve op het maximale niveau van 10% van de begroting komt. 

6.4 UITEENZETIING VAN DE FINANCIËLE POSITIE EN MEERJARENRAMING 

Artikel 20 van het BBV schrijft voor dat in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie, 
voorzien van toelichting, dient te worden opgenomen. Tevens dient dit ook in meerjarig perspectief 
te gebeuren. In onderhavige paragraaf volgt deze uiteenzetting. 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 
Onderstaand wordt de (geprognosticeerde) begin- en eindbalans weergegeven voor het 
begrotingsjaar. Tevens wordt de meerjarenraming uiteengezet. De jaarrekening 2017, begroting 
2018 en begrotingswijziging 2018 zijn uiteengezet op het prijsniveau dat destijds van toepassing was. 

In de meerjarenbalans vindt een toevoeging aan de bestemmingreserve plaats. Deze toevoeging is 
gebaseerd op de bijdrage van de deelnemers aan het Ontwikkelprogramma. Het verschil in 
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toevoeging aan de bestemmingsreserve en het resultaat voor toevoeging aan de 
bestemmingsreserve wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 

Activa 

5.127 4.003 4.022 4.010 4.044 4.0SO 4.053 

Te vorderen op openbare lichamen 1.150 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 
Uitzettingen in's Rijks schatkist met 
een typische looptijd korter dan één 3.948 2.816 2.835 2.823 2.857 2.863 2.866 
jaar 
Overige vorderingen 29 35 35 35 35 35 35 
Liquide middelen 250 250 250 2SO 250 250 250 
Banksaldi 250 250 250 250 250 250 250 
Overlopende activa 126 90 90 89 89 89 89 

Totaal activa 5.503 4.342 4.361 4.349 4.370 4.383 4.389 4.392 
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Passiva 

Algemene reserve 424 424 424 424 424 437 443 
Bestemmingsreserve 275 275 125 125 153 153 153 
Resultaat vóór bestemming 117 -150 19 7 13 6 3 
Voorzieningen 325 0 0 0 0 0 0 

Vaste schulden met een rentetypische 
0 0 0 0 0 0 0 

2,060 
Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan één 2,459 2,060 2,060 2,060 2,060 

Totaal passiva 5,503 4.342 4.361 4.349 4.370 4.383 4.389 4.391 
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EMU-saldo 
In onderstaand overzicht is het EMU-saldo opgenomen voor het begrotingsjaar, voorgaande jaren en 
is eveneens de meerjarenraming uiteengezet 

2017 2018 
2020 2017 2018 2019 2021 2022 

Bedragen x € 1.000 
(jaarrekening) 

(Begrotings- 
(Begroting) 

(Begrotings- 
(Begroti ng) (Begroting) (Begroting) (Begroti ng) 

wijziging) wijziging) 
00 _ , Ol Ol 0' ,.: " 

aan c.q.ontttrekking uit reserves (zie 117 -lSO 19 7 13 6 3 
BBV, artikel17c) 
2. Afschrijvingen ten laste van de a a a a a a a 
exploitatie 
3. Bruto dotati es aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie minus de vrijval van de 325 a a a a a a 
voorziening ten bate van de 
exploitatie 
4. Investeringen in (im)materiële 
vaste activa die op de balans worden a a a a a a a 
geactiveerd 
5. Baten uit bijdragen van andere 
overheden, de Europese Unie en 
overige, die niet op de exploitatie zijn a a a a a a a 
verantwoord en niet al in mindering 
zijn gebracht bij post 4 
6. Desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa: Baten uit 
desinvesteringen in (im)materiële a a a a a a a 
vaste activa (tegen verkoopprijs), voor 
zover niet op exploitatie verantwoord 

7. Aankoop van grond en de uitgaven 
aan bouw-, woonrijp maken e.d. a a a a a a a 
(alleen transacties met derden die 
niet op de exploitatie staan) 
8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten 
voor zover transacties niet op a a a a a a a 
exploitatie verantwoord 
9.lasten op balanspost Voorzieningen 
voor zover deze transacties met a a a a a a a 
derden betreffen 
10. Lasten i.v.m. transacties met 
derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves 
(inclusief fondsen en dergelijke) 

a a a a a a a 
worden gebracht en die nog niet 
vallen onder één van bovenstaande 
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•••• •••• Drenthe. -_ ... 
De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 
De begroting dient de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijke 
volume weergeven. De RUD kent momenteel geen dergelijke verplichtingen 

Investeringen 
Investeringen met een economisch nut 
De RUD heeft momenteel geen investeringen met een economisch nut. 

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
De RUD kent geen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

De financiering 
Het BBV schrijft voor dat tevens aandacht dient te worden geschonken aan de financiering bij de 
uiteenzetting van de financiële positie. De financiering is nader uitgewerkt in paragraaf 5.2. 

Verloop van de reserves en voorzieningen, inclusief meerjarenraming 
Net zoals de meerjarenraming van de geprognosticeerd begin- en eindbalans en de 
meerjarenraming, is de meerjarenraming van de reserves uitgedrukt in prijzen 2019. 

Reserves 
De algemene reserve neemt in 2019 toe met het verwachte resultaat van € 21K. De 
bestemmingsreserve neemt in 2019 niet toe. 

Totaal van de reserves 816 549 568 556 5n 590 596 599 

Voorzieningen 
De RUD Drenthe heeft momenteel nog geen voorzieningen gevormd. Er wordt bij de jaarrekening 
2017 mogelijk wel een voorziening gevormd. Deze zal invloed hebben op het resultaat van de RUD 
Drenthe. De voorziening wordt meegenomen in de balans van de begroting 2019. 

41 Begroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019 



BIJLAGE A - INDEXERING 

Index Indexering Indexering Indexering 
2019 2020 2021 

Loonvoet sector overheid 3,9% 4,0% 3,3% 
Prijs netto materiële 

1,6% 1,7% 1,9% overheidsconsumptie 
Gewogen index 
(90% loonvoet/10% materiële 3,67% 3,77% 3,16% 
overheidsconsumptie) 

•••• • •• Drenthe. -_ ... 

Geprognosticeerde indexcijfers voor het jaar 2022 zijn nog niet beschikbaar in de Macro 
economische verkenning 2018. Daarom zijn de posten in 2022 geïndexeerd op het niveau van 2021 
(3,16%) 

Bron: Macro-economische verkenning 2018 (CPB) 
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•••• •••• Drenthe. -_ ... 
BIJLAGE B - DEELNEMERSBIJDRAGEN 

Aa en Hunze 3,1% € 432.141 
Assen 6,0% € 842.086 
Borger-Odoorn 3,2% € 448.532 
Coevorden 5,6% € 794.581 
Emmen 22,7% € 3.206.205 
Hoogeveen 7,4% € 1.046.562 
Meppel 5,1% € 724.881 
Midden-Drenthe 7,5% € 1.066.067 
Noordenveld 3,6% € 501.841 
Tynaarlo 3,3% € 460.021 
Westerveld 3,6% € 505.249 
De Wolden 5,4% € 769.597 
Provincie Drenthe 23,6% € 3.331.666 
Totaal 1000A, € 14.129.428 

*) In hoofdstuk 2 "Begroting 2019 in één oogopslag" is in de 
kolom gewijzigde begroting 2018, de deelnemersbijdrage aan het Ontwikkel 
programma (ad € 330.(00) opgenomen onder de projecten en leges. 
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Geachte griffiers, colleges en bestuursleden, 

Met deze brief ontvangt u onze rapportage over de stand van zaken tot en met 30 juni 2018. 

In verband met het zomerreces van de colleges is gekozen voor een rechtstreekse toezending aan de griffies, 
zodat de rapportage beschikbaar is voor de eerste raadsvergaderingen na de zomervakantie. 
Hiermee geven we gehoor aan de nadrukkelijke wens vanuit de raden en staten om tijdig geïnformeerd te 
worden over onze voortgang in de uitvoering. Deze wens kwam duidelijk naar voren in de ontvangen 
zienswijzen behorend bij de behandeling van onze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019. 

Door de zomervakantie is de rapportage buiten de geplande vergadermomenten om op 22 augustus 2018 
afgestemd met een delegatie van accounthouders/eigenaren en vervolgens op 28 augustus vastgesteld door 
het dagelijks bestuur. 

In deze halfjaarrapportage op concernniveau leggen wij de link tussen de uitvoering van al onze taken in 
cijfers enerzijds en de bijbehorende achtergrondinformatie anderzijds. De gekozen diepgang achten wij op dit 
moment nodig om de uitvoering van al onze taken en de opgenomen productiecijfers in het juiste perspectief 
te kunnen plaatsen. Daardoor is de omvang van de rapportage toegenomen. De rapportage is voorzien van 
een samenvatting waarin de kernpunten van deze rapportage zijn weergeven. 

In oktober ontvangt u via uw college onze onderbouwde eindejaarsprognose 2018 . 

Met vriendelijke groet, ,/" 
Dagelijks bestuur RUD,.,.B{;nthe, 

/.' - 
"../ . . ,. .. 

De Regionale Uitvoeringsdienst UW! ell voor Drenthe 
KvK 58911650 - Bank NL22 BNGH 0285 1612 37 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfjaarrapportage RUD Drenthe 2018 

De inhoudelijke stand van zaken tot en met 30 juni 2018 

 
 
 
 
 
  



2 
 

Samenvatting halfjaarrapportage RUD Drenthe 2018 
 
In deze rapportage geven wij inzicht in de stand van zaken met betrekking tot onze uitgaven en 
inkomsten, vertellen wij meer over onze inzet, de inhuur en het ziekteverzuim en schetsen wij een beeld 
welke activiteiten wij in de eerste 6 maanden van 2018 hebben uitgevoerd waarbij we een relatie leggen 
met het jaarprogramma 2018 en de bijbehorende begroting.   
 
De uitvoering van onze taken is gekoppeld aan het jaarprogramma 2018, waarin een raming is gemaakt 
van de producten die dit jaar aan onze opdrachtgevers  geleverd zullen  worden en welke inzet (en dus 
kosten) daarvoor nodig is. Bij de opzet van deze rapportage is daarom aangesloten bij de indeling en het 
detailniveau van het jaarprogramma 2018.  
 
 Rekening houden met mate van beïnvloedbaarheid ramingen jaarprogramma 2018 
De raming van de productie van het jaarprogramma kent een deel dat volledig afhankelijk is van  externe 
input, zoals vergunningen, meldingen en klachten en het kent een deel dat volledig programmeerbaar lijkt, 
zoals het regulier toezicht bij de bedrijven. De uitvoering van deze te plannen controles wordt in de 
praktijk beïnvloed door de afhandeling van binnengekomen klachten, het uitvoeren van opgestarte 
handhavingstrajecten en de afhandeling van verzoeken vanuit het bevoegd gezag.  
Het behalen van de geraamde aantallen in ons jaarprogramma kan voor producten die gebaseerd zijn op 
een externe input nooit een doel op zich zijn.  
Zo is bijvoorbeeld in ons jaarprogramma 2018 rekening gehouden met het geven van 32 adviezen in het 
kader van rijksprocedures. In de eerste helft van het jaar is er slechts 1 advies opgeleverd. Uitgedrukt in 
een percentage is dat 3,1 % van ons jaarprogramma. We hebben echter geen invloed op het aantal 
rijksprocedures wat binnenkomt, maar hebben wel afgerond wat binnen is gekomen. Het is dus niet 
mogelijk voor ons om bij onze vraaggestuurde producten te sturen op het behalen van 100% ten opzichte 
van onze raming in het jaarprogramma 2018.  In deze rapportage wordt met dit onderscheid rekening 
gehouden. 
 
 Achtergrondinformatie voor de juiste interpretatie 
Een veel gehoorde reactie zowel extern als intern op onze  Eerste kwartaalrapportage  2018 en onze 
Voorjaarsrapportage 2018 was dat te veel de nadruk ligt op de cijfermatige knelpunten en niet/te weinig 
het verhaal werd verteld behorend bij de door ons geleverde producten.  
In deze rapportage wordt de totale uitvoering van onze taken op concernniveau in beeld gebracht. Hierbij 
wordt de verbinding gelegd tussen de cijfers en de bijbehorende informatie over de uitvoering, waardoor 
de cijfers meer gaan “leven” en op een juiste wijze kunnen worden geïnterpreteerd.  Deze 
halfjaarrapportage sluit hiermee goed aan bij de schriftelijke inhoudelijke  uitleg van de halfjaarcijfers van 
2018 aan elk van onze 13 opdrachtgevers behorend bij hun eigen ingebrachte opdracht binnen ons 
jaarprogramma.  
 
 Sterke stappen voorwaarts in uniform werken bij toezicht en vergunningverlening 
Voor het toezicht bij bedrijven en bodem is met ingang van 1 januari dit jaar het werken met het 
programma Digitale Checklisten (DC) opgestart en doorgevoerd. Bij het toezicht op de bedrijven 
betekende dit ook een omslag naar branchegericht toezicht. Binnen DC is de beoordeling van 
overtredingen op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie geïmplementeerd. Deze grote verandering 
in uniform werken zal leiden tot het opbouwen van eenduidige data en daarmee een basis gaan leggen 
voor (het op termijn) ontwikkelen van risicogericht toezicht en een bijdrage leveren voor het beter sluiten 
van de big 8-cyclus (programmatische beleidscyclus die beleid en uitvoering met elkaar verbindt).  Voor 
de toezichthouders betekent dit een toename van het administratieve deel behorend bij het uitvoeren van 
het toezicht. 
Vanuit het team Vergunningen  hebben wij landelijk een aanjagende rol vervuld bij het in ontwikkeling 
zijnde  programma voor omgevingsdiensten met landelijke standaardteksten voor considerans en 
voorschriften. Het team gebruikt sinds dit jaar een voorlopige – maar wel volwaardige - versie van het 
programma. 
 
 De uitvoering van de drie prioritaire projecten loopt 
Het Project professionalisering van de financiële functie zal in 2018 grotendeels worden afgerond. De 
P&C-cyclus is aangepast en de nieuwe P&C documenten zijn in procedure. Verder wordt er gewerkt aan 
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het verbeteren van de verbinding tussen administratie van productie en financiën, het inrichten van een 
dashboard van financiën en een herijking van functies en bemensing met betrekking tot de control-taak. 
Bij het Project verbeteren van de digitale aanlevering wordt eind augustus een concept-rapportage 
opgeleverd met daarin ook aandacht voor het realiseren van quick wins. Het rapport met de concrete 
afspraken wordt in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd. De doorlooptijd van de maatregelen kan lang 
zijn en is afhankelijk van de opgave per deelnemer. 
Voor het Project werkprocessen op orde (LOS) is het plan uitgewerkt waarmee de proces en 
werkafspraken worden vastgelegd. De uitvoering van dit project start na de zomervakantie en heeft een 
geschatte doorlooptijd van circa anderhalf jaar.  
 
 Actieplan productie op orde 2018 is opgestart en heeft relaties met het jaarprogramma 2019 
Door de focus op productie en productieversterkende maatregelen is het ontwikkelprogramma vervangen 
door het Actieplan productie op orde 2018. In kader van dit plan worden naast de 3 prioritaire projecten 5 
onderwerpen opgepakt met als doel versterking van de productie, basis op orde en realistische 
programmering.  Een van de onderwerpen betreft de verbeteracties per team waarin de bijsturende 
maatregelen (Eerste kwartaalrapportage) en de versoberingsmaatregelen (Voorjaarsrapportage) 
zijn/worden uitgewerkt en worden aangestuurd. De administratieve ondersteuning aan het primaire 
proces wordt zo optimaal mogelijk georganiseerd en binnen de verschillende teams worden 
verbeteracties doorgevoerd om de voortgang van het uitvoeringsprogramma te verbeteren of meer 
inzichtelijk te maken. Het locatiebestand (inrichtingenbestand) wat een belangrijke basis is voor de 
uitvoering, de programmering en de bepaling van de deelnemersbijdrage wordt  op orde gebracht en we 
kijken samen nog een keer goed naar een aantal uitgangspunten van de Drentse Maat. Op verzoek van de 
raden en staten (behandeling begrotingswijziging 2018 en begroting 2019) zal ook gezamenlijk met de 
eigenaren een nieuwe verrekensystematiek worden uitgewerkt.. Vooral de uitgangspunten van de Drentse 
Maat en het locatiebestand kunnen van invloed zijn op de programmering vanaf 2019. De tijdsdruk om al 
deze sporen tijdig samen te laten komen is hoog. Wij vertrouwen er op dat we samen met onze eigenaren 
en accounthouders binnen de vastgestelde bestuurlijke afspraken en begroting, tot realistische 
uitgangspunten voor het programma 2019 kunnen komen. 
 
 De ondersteuning bij onze veranderopgave is opgestart 
Het MT heeft  aandacht voor de (onvermijdelijke) onrust die is ontstaan door de intensivering van de 
sturing op de productie, verdergaande uniformering, de gevraagde bewustwording voor het meer zakelijk 
werken en het implementeren van de bijsturende en versoberende maatregelen. Deze onrust leidt tot 
spanning en uitval van medewerkers. Op de RUDay (organisatie dag) op 5 juli 2018 is hier ook aandacht 
aan besteed waar duidelijk naar voren kwam dat onze medewerkers zich zorgen maken. Het coaching 
bureau Zuiderlicht die ons bij deze veranderopgave gaat ondersteunen heeft zichzelf gepresenteerd op die 
dag en heeft inmiddels een vragenlijst onder het personeel verspreid op basis waarvan de verdere aanpak 
na de zomer wordt bepaald. Tenslotte heeft de directeur vlak voor de vakantie nog 3 inloopsessies voor 
het personeel georganiseerd om samen met haar over het bovenstaande en de gemaakte keuzes in de 
bedrijfsvoering in gesprek te gaan.  
 
 Stijgende productiviteit Drentse Maat en aandacht voor de factoren die deze beïnvloeden  
Omdat uit de eerste rapportages van 2018 een achterstand op onderdelen van de productie van de 
Drentse Maat bleek, heeft het bestuur ons de opdracht gegeven deze achterstand niet verder op te laten 
lopen. Het niet verder laten oplopen van de achterstand is hierbij omschreven als het behalen van 85% 
van de productie van de Drentse Maat producten ten opzichte van het jaarprogramma. In hoofdstuk 3.2 
wordt dit cijfermatig en grafisch in beeld gebracht.  
Zoals al is aangegeven ligt het behalen van deze doelstelling genuanceerder, omdat wij geen invloed 
hebben op de productie waarvan de afhandeling bepaald wordt door externe input. Voor de uitvoering 
van het programmeerbare deel (toezicht) is in de productie een duidelijk stijgende lijn zichtbaar. 
De volledige focus op de productie heeft ook invloed gehad op het Ontwikkelprogramma dat gekoppeld is 
aan de ontwikkelopgave zoals verwoord in het onderzoek van SeinstravandeLaar. Vanuit dit programma 
is het Actieplan productie op orde 2018 opgesteld. Het Actieplan productie op orde 2018 is in uitvoering 
en bevat elementen die productieversterkend doorwerken, maar  ook elementen die voor 2018 productie 
afvlakkend (door gevraagde tijdsinzet)  zullen werken, zoals bijvoorbeeld het prioritaire LOS-project 
werkprocessen op orde en het Project locatiebestand op orde. De inzet binnen deze projecten is op 
langere termijn structureel productieversterkend.  
Het werken aan onze veranderopgave via team coaching  zal eveneens tijd vragen.   
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Een belangrijke productie belemmerende factor betreft het ziekteverzuim wat hoger blijft liggen dan de 
norm van 4% waarop binnen de begroting is gerekend. Tot en met juni bedraagt het ziekteverzuim 
gemiddeld 8,3%. 
Ten aanzien van een aantal medewerkers van de RUD is de verwachting dat zij niet op adequate wijze 
inzetbaar zullen zijn. Dit vraagt om maatwerkafspraken met individuele medewerkers die gepaard zullen 
gaan met frictiekosten. Hiervoor is geen budget binnen de begroting. Op dit moment zijn deze kosten nog 
niet concreet.  
Het bestuur heeft opdracht gegeven om alle nog vrij beschikbare of gedurende het jaar overblijvende 
middelen binnen de begrotingswijziging 2018 in te zetten ten behoeve van het verhogen van de 
onderdelen waar de productie achterblijft. Onze balans van baten en lasten laat een positief resultaat zien 
van € 284K, wat aangeeft dat er financiële ruimte is om verdere productie verhogende maatregelen te 
treffen. Belemmerend hierbij is echter het beperkte aanbod vanuit de arbeidsmarkt voor het tijdelijk 
inhuren van bijvoorbeeld toezichthouders en vergunningverleners. Dit pleit er des te meer voor om sterk 
in te zetten op het ontzorgen van de zaakbehandelaars door het verder ontwikkelen van de 
administratieve ondersteuning, waar wel tijdelijk personeel voor is aan te trekken. 
 
 De aantrekkende economie leidt tot een hogere vraag  niet-Drentse Maat 
De uitvoering van onze niet-Drentse Maat taken loopt op hoofdniveau beschouwd in de pas.  Een  
opvallende tendens is dat door de aantrekkende economie  een groei ontstaat in  het uitvoeren van 
ruimtelijke plannen en bedrijfsontwikkelingen.  Dit  leidt tot meer ruimtelijke toetsen en bouwtoetsen en 
daaraan gerelateerde bodemadvisering, bodemsaneringen  en advisering over lucht, externe veiligheid en 
geluid.  In zijn algemeenheid  merken  wij dat onze opdrachtgevers ons hiervoor al beter weten te vinden. 
De hoger dan begrote ureninzet voor onze taak rond asbest was voorzien en om de uitvoering op dit 
onderdeel te continueren wordt een overschrijding voorzien van ca. 900 uur.  
 
 Bijzondere successen en stappen voorwaarts in de eerste 6 maanden van 2018  
 We hebben een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van een programma voor 

vergunningverlening dat gebaseerd is op de ontwikkeling van landelijke standaarden- zie 4.1.1; 
 We zijn gestart met het uniform werken bij de uitvoering van het toezicht, met een branchegerichte 

uitwerking binnen het programma Digitale Checklisten (DC) – zie 4.2.1 en 6.1.1; 
 We zijn gestart met het toepassen van de Landelijke Handhaving Strategie, waarbij de registratie 

integraal met het toezicht binnen DC plaatsvindt – zie 4.2.1; 
 Er is recentelijk via de IPO-nieuwsbrief aandacht geschonken aan het succesvolle resultaat van ons  

ketentoezicht bij de wit-en bruingoedsector (in 2017) – zie 4.2.6 en bijlage 2. 
 Het eerste gebiedsplan t.b.v. het gebiedsgericht grondwaterbeheer in Drenthe is in concept 

vastgesteld- zie 5.2.1; 
 In juni beleefden we samen met onze opdrachtgevers een landelijke primeur met het online gaan van 

de eerste digitale openbare verwachtingskaart asbestdaken – zie 6.2.2. 
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1 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot en met juni 2018 
 

1.1 Algemeen 
 
De Staat van baten en lasten tot en met juni  geeft de realisatie afgezet tegen de  definitief vastgestelde 
begrotingswijziging 2018. De afwijkingen realisatie 2018 t.o.v. de begrotingswijziging 2018 worden op 
hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De RUD Drenthe heeft haar verplichtingen vanaf januari afgestemd 
op de begrotingswijziging 2018 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2018 
horen.  De cijfers van de begrotingswijziging 2018 zijn 6/12 deel van de jaarbegroting.  
 
Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 1.4 blijkt dat ons positieve resultaat van € 
284K. Dit positieve resultaat in de eerste helft van dit jaar komt met name door : 

- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (105K); 
- lager dan geraamde kosten Ontwikkelprogramma / Actieplan productie op orde 2018 (93K).  
- het uitblijven van onvoorziene uitgaven. 

Diverse onderdelen van het Actieplan productie op orde 2018 zullen gaan starten in de tweede helft van 
2018, waardoor het geraamde budget volledig nodig zal zijn.  
 

1.2 Onze baten 
 
De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:  
 
 De baten uit deelnemersbijdragen  
De ontvangen deelnemersbijdrage loopt in lijn met de deelnemersbijdrage van de vastgestelde 
begrotingswijziging 2018. 
 
 De baten uit leges 
De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 achter. In de begrotingswijziging 
was aan baten € 112 K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 62K aan baten binnen gekomen. 
 
 De baten uit projecten (extra opdrachten) 
De baten uit de projecten lopen redelijk in lijn met onze verwachting op basis van de begrotingswijziging.  
 
 Overige baten 
De RUD Drenthe verwacht geen overige baten en ligt hierdoor in lijn met de begroting.  
 
 

1.3 Onze lasten 
 
De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):  
1. personeelskosten 
2. bedrijfsvoeringskosten 
3. legeskosten 
4. projectkosten 
5. onvoorzien 
 
De totale lasten tot en juni waren lager dan de begrotingswijziging 2018 (afgerond € 325K) en liggen in 
totaal afgerond € 284.000,-  lager dan in de begrotingswijziging 2018 is opgenomen. 
 
• Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het 
personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten zijn afgerond € 
5.302K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 is dit 0.3% lager.   
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• Bedrijfsvoeringskosten 
De bedrijfsvoeringskosten liggen lager dan de begrotingswijziging 2018 (werkelijk  gemaakte kosten € 
1.154K t.o.v. € 1.259K geraamd). Met name de kosten betreffende de overige bedrijfsvoeringskosten 
liggen lager dan geraamd.  
 
• Legeskosten 
De werkelijke legeskosten bedragen over de eerste helft van 2018 € 43K terwijl er in begroting aan kosten 
afgerond € 87K is voor dit deel van het jaar is begroot.  De afwijking wordt veroorzaakt doordat er minder 
aanvragen zijn. Daarbij dient bedacht te worden dat leges vooraf in rekening worden gebracht. 
 
• Projectkosten 
De projectkosten bestaan ut de volgende projecten: 
1. Project / Doorontwikkeling LOS 
2. Project Ontwikkelprogramma (actieplan productie 2018) 
3. Overige projecten 
 
Project werkprocessen op orde / doorontwikkeling LOS 
Het project / doorontwikkeling LOS heeft tot en met juni € 188K aan werkelijke kosten gehad. Deze 
kosten liggen in lijn met de begroting. 
  
Projectkosten Ontwikkelprogramma (actieplan productie 2018) 
De kosten die tot en met juni voor het ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt zijn (€ 72K) bestaan 
uit kosten van de programmaorganisatie, de kosten voor de 3 prioritaire projecten en de voorbereiding op 
de Omgevingswet. In de begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een gemiddeld 
halfjaarbedrag van € 165K. Diverse onderdelen van het Actieplan productie op orde 2018 zullen gaan 
starten in de tweede helft van 2018, waardoor het geraamde budget volledig nodig zal zijn.  
 
Overige projecten 
De kosten van overige projecten zijn € 140K. (begroot € 136K).  Deze projecten worden in opdracht van 
de bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen groter zijn dan 
begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten). 
 
• Onvoorzien 
Tot en met juni zijn geen kosten gemaakt die ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht. 
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1.4 Staat van onze baten en lasten tot en met juni 2018 
 
 
 
Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten op 30 juni 2018 
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2 Ons Personeel 
 

2.1 Algemeen 
 
Bij de oprichting van de RUD Drenthe is gestart met een  vaste formatie van 125 fte . In de jaren na 
oprichting is de formatie gedaald naar 119 fte in verband met doorgevoerde efficiencykorting.  Extra 
werkzaamheden en/of taken konden door inhuur worden verricht, met behulp van de zogenaamde 
flexibele schil.  Voor een deel is deze gefinancierd uit de vacatureruimte. Sinds de oprichting is het 
takenpakket op onderdelen uitgebreid en aangepast. De begrote formatie is hier niet op aangepast.    
 

2.2 Fte en inhuur 
 
Ultimo juni 2018 is de bezetting115.07 fte. Vacatureruimte (3.93 fte) wordt opgevuld door inhuur. In de 
begrotingswijziging 2018 is financiële ruimte opgenomen om de capaciteit tijdelijk te verhogen. Voor 
2018 gaat het daarbij om in totaal € 500K. Deze ruimte wordt volledig benut. 
 

2.3 Ziekteverzuim 
 
Het totaal ziekteverzuim in de maand juni lag op 6.34%. Het ziekteverzuim lag tot en met juni gemiddeld 
op 8.3%. Per fte betekent dit een ziekteverzuim van 152 uur.  In de begroting en het jaarprogramma 
wordt uitgegaan van een norm van 4% (per fte een ziekteverzuim van 73 uur), waardoor er geen 
compensatie mogelijk is voor het deel ziekteverzuim dat hierboven ligt. Dit betekent op jaarbasis een 
extra (boven hetgeen is begroot) productieverlies van circa 6.500 uur. 
 
 
Figuur 1 : Het verloop van het ziekteverzuim in 2018 in vergelijking met 2017 

 
 
 
In de volgende grafiek is de onderverdeling van kort verzuim, middellang verzuim  en lang verzuim over 
het 1e half jaar per maand weergegeven. Wat hieruit opvalt zijn de lage percentages kort en middellang 
ziekteverzuim, ver onder de norm. Het langdurig ziekteverzuim leidt tot een gemiddeld ziekte verzuim 
hoger dan de norm. De verwachting is dat het verzuimpercentage over 2018 zal blijven afwijken van de 
begrote 4% en daarmee tot een substantieel verlies van productiecapaciteit zal leiden. 
 
Het gemiddeld ziekteverzuim over het 1e half jaar is onder te verdelen in :  

- kort verzuim (van 0 – 7 dagen) :  0.72%;  
- middellang verzuim(8 – 42 dagen): 1.23%;  
- lang verzuim (meer dan 43 dagen): 6.42%.  
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Figuur 2 : het verloop van de verzuimduur in % in 2018 afgezet tegen de norm van 4% 

 

 
 

2.4 Aandacht voor onze veranderopgave 
 
Zoals in onze Voorjaarsrapportage is aangegeven, wordt actief aandacht geschonken aan de 
(onvermijdelijke) onrust die is ontstaan door de intensivering van de sturing op de productie, gevraagde 
bewustwording op het meer zakelijk werken en het implementeren van de bijsturende en versoberende 
maatregelen. Deze onrust leidt tot spanning en uitval van medewerkers en heeft mogelijk ook effect op de 
productie, wat om aandacht vraagt. Naast de expliciete aandacht hiervoor vanuit het management zal het 
traject met teamcoaching na de zomervakantie van start gaan. 
 

2.4.1 Team coaching door het bureau Zuiderlicht 

 
Na het traject van aanbesteding is het begeleiden van medewerkers en het management in deze 
veranderopgave gegund aan het bureau Zuiderlicht (http://www.hetzuiderlicht.nl). Het bureau heeft 
inmiddels haar eerste werkzaamheden opgestart. Een medewerker van dit bureau was de gehele RUDay 
(jaarlijkse dag voor de gehele organisatie) op 5 juli 2018 aanwezig en heeft zichzelf en het bureau kort aan 
ons geïntroduceerd. Een inventariserende vragenlijst is onder alle medewerkers verspreid, die het 
Zuiderlicht gaat gebruiken voor de verdere aanpak die plaatsvindt na de zomervakantie. De inschatting 
van de RUD is dat het budget voor team coaching kan worden opgevangen in de reguliere post voor HR. 
Indien daarin onvoldoende budgetruimte beschikbaar blijft wordt het ten laste gebracht van de post 
onvoorzien. 
 

2.4.2 Aandacht voor wat er leeft vanuit het management 

 
Door het management wordt actief aandacht besteed aan deze onrust en spanning onder de 
medewerkers: 

 Tijdens onze RUDay 

Tijdens de RUDay  is een forum georganiseerd waarin de voorzitter van het algemeen en dagelijks 
bestuur, de voorzitter van de Raad van Opdrachtgevers, de directeur en vertegenwoordigers van de OR 
zitting namen. Het personeel werd hierbij de gelegenheid geboden om vragen te stellen of opmerkingen te 
maken. De onrust en stress was tijdens dit forum duidelijk merkbaar en voelbaar : de versoberende 
maatregelen en de sterke focus op de productie worden gevoeld als afbreuk van de kwaliteit van de RUD 
en van hun professie.  
 
 Continu aandacht vanuit de teamleiders 
Binnen het team wordt structureel tijd vrijgemaakt om het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. 
Tevens worden ter ondersteuning en motivatie persoonlijke gesprekken gevoerd met medewerkers. 
 
 In gesprek met de directeur (inloopsessies) 
De directeur van de RUD heeft vlak voor de vakantieperiode nog een drietal (vrijblijvende) inloopsessies 
georganiseerd in Assen en Emmen om de medewerkers een luisterend oor te bieden de mogelijkheid te 
bieden voor de vragen en opmerkingen die leven en de huidige koers van de bedrijfsvoering waar nodig 

http://www.hetzuiderlicht.nl/
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persoonlijk toe te lichten. De animo was niet heel groot (voor diverse medewerkers was de vakantie al 
begonnen), maar uit de vragen, opmerkingen en discussies, bleek dat dergelijke momenten van verbinding 
erg waardevol zijn.  
 

2.5 Frictiekosten  
 
In de Eerste kwartaalrapportage is melding gemaakt van onze constatering dat bij een aantal van onze 
medewerkers sprake is van een significante onderproductie. Ten aanzien van een aantal van deze 
medewerkers is de verwachting is dat zij niet op adequate wijze inzetbaar zullen zijn. Dit vraagt om 
maatwerkafspraken met individuele medewerkers die gepaard zullen gaan met frictiekosten. Omvang en 
ontstaansmoment van die frictiekosten zal per situatie verschillen. Om deze noodzakelijk geachte 
maatwerkafspraken te kunnen maken is budget nodig dat in de begroting niet is voorzien.  
Het uitgangspunt is dat deze kosten gedurende een begrotingsjaar vooralsnog ten laste van de reserve 
worden geboekt en bij het opmaken van de jaarrekening nader zullen worden verwerkt. Op dit moment 
zijn er nog geen kosten concreet.    
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3 De uitvoering van onze taken  
 

3.1 Terugblik op de bestuurlijke behandeling van onze eerdere rapportages 2018 
 
Onze Eerste kwartaalrapportage van dit jaar toonde te lage productiecijfers wat betreft de uitvoering van 
de Drentse Maat. De cijfers waren voor ons aanleiding om direct bijsturende maatregelen te treffen. Het 
dagelijks bestuur heeft op basis van de Eerste kwartaalrapportage de onderproductie gemaximeerd op die 
van het eerste kwartaal. Tevens is de opdracht gegeven om naast de bijsturende maatregelen een aantal 
versoberingsmaatregelen te treffen en de focus binnen de bedrijfsvoering meer op de productie te leggen. 
Op 18 juni jl. heeft het dagelijks bestuur op basis van onze  Voorjaarsrapportage als volgt besloten: 
 Laat de onderproductie niet verder oplopen, hou zoveel mogelijk vast aan het behalen van minimaal 

85% van de productie Drentse Maat met inzet van de beschikbare uren vanuit het jaarprogramma 
2018; 

 Verleg bij alle uitvoeringsonderdelen van het jaarprogramma (waar mogelijk) de focus op het 
versterken van de productie; 

 Voer uit en stuur op de bijsturende maatregelen benoemd in de eerste kwartaalrapportage en de 
versoberende maatregelen benoemd in de Voorjaarsrapportage;  

 Zet alle nog vrij beschikbare of gedurende het jaar overblijvende middelen binnen de 
begrotingswijziging 2018 in ten behoeve van het verhogen van de productie; 

 Geef uitvoering aan het Actieplan productie 2018 op orde; 
 Breid bij geschikte kandidaten de vaste formatie uit en gebruik hiervoor een deel van het budget van 

inhuur. Daarmee worden kosten bespaard en wordt tegelijkertijd de continuïteit en kwaliteit van de 
productie beter geborgd.  

Tijdens de behandeling van onze Voorjaarsrapportage in het algemeen bestuur op 9 juli jl. zijn hierop 
aanvullend nog de volgende afspraken gemaakt : 
 Ter voorbereiding van het jaarprogramma 2019 zal z.s.m. samen met de opdrachtgevers de discussie 

worden gevoerd over het uitvoeringsniveau bij toezicht, waarmee getracht wordt een stukje evaluatie 
van de Drentse Maat naar voren te halen; 

 Het behalen van de 85% productie Drentse Maat is ons streven, waarbij de verwachting is 
uitgesproken dat dat waarschijnlijk niet gehaald gaat worden.   

 In september zal een onderbouwde eindejaarsprognose voor 2018 volgen die gebaseerd zal zijn op de 
eerste 8 maanden van het jaar. 

 

3.2 Stand van zaken ten opzichte van ons jaarprogramma 2018 
 
In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau per 30 juni 2018. In de 
hoofdstukken 4, 5 en 6  wordt de uitvoering van de Drentse Maat, de niet- Drentse Maat en de meest 
relevante projecten nader toegelicht. 
 
Tabel 2 : Totaal ureninzet productieve uren op hoofdniveau 30-6-2018 

 
 
 
Tabel 3 : Totale aantal afgeronde zaken Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma 2018 

 
*: Het totaal van de afgeronde zaken van de producten Drentse Maat is het totaal van de  tabellen  4, 5 en 6 
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Figuur 3 : Afgeronde zaken en ureninzet uitvoering Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 4 : De relatie ureninzet en afgeronde zaken Drentse Maat 

 

 

Tabel 4 : Afgeronde zaken Vergunningen en meldingen 30-06-218 (vraag gestuurd) 
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Tabel 5 : Afgeronde zaken toezicht 30-06-2018 (klachten vraag gestuurd) 

 
 
 
 
Tabel 6 : Afgeronde zaken bodem Drentse Maat 30-06-2018 (vraag gestuurd) 

 
 
 
Tabel 7 : Besteding uren niet-Drentse Maat 30-06-2018 (vraag gestuurd behalve projecten) 

 
 
 
Tabel 8 : : Besteding uren meest relevante noodzakelijke projecten 30-06-2018 
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3.3 De uitvoering van de 3 prioritaire projecten 
 
Op basis aanbevelingen uit het integrale onderzoek naar de organisatie en financiën door 
SeinstravandeLaar (okt. 2017) is besloten om vooruitlopend op het ontwikkelprogramma 3 urgente 
projecten direct op te starten. De stand van zaken van deze projecten wordt hieronder toegelicht. 

3.3.1 Project professionalisering financiële functie  

Dit project zal in 2018 grotendeels worden afgerond. De nieuwe P&C-documenten zijn in procedure en de 
P&C-cyclus is aangepast. Andere thema’s binnen dit project betreffen het verbeteren van de verbinding 
tussen de administratie van productie en financiën, het inrichten van een dasboard financiën en een 
herijking van functies en bemensing met betrekking tot de control-taak. Al deze trajecten zijn lopend, in 
het najaar zal worden gestart met het werven van een controller en hoofd bedrijfsbureau.  De aanpassing 
van systemen, administraties en de organisatorische aanpassingen zijn in gang gezet of ingepland in de 
loop van 2018.  
 

3.3.2 Project Verbeteren digitale aanlevering  

De gesprekken met onze opdrachtgevers zijn gevoerd. Een concept-rapportage wordt in augustus 
opgeleverd, met daarin ook aandacht voor het realiseren van de quick wins.  De implementatie van de 
quick wins wordt zoveel mogelijk naar voren gehaald. De totale doorlooptijd kan lang zijn, afhankelijk van 
de opgave per deelnemer. Het rapport met de concrete afspraken wordt in het 3e kwartaal van 2018 
opgeleverd. De totale doorlooptijd van de maatregelen kan lang zijn en is afhankelijk van de opgave per 
deelnemer.  Dit jaar zal met de opdrachtgevers ook gesproken worden over het digitaal beschikbaar 
stellen van documenten en de manier waarop dit optimaal kan worden geregeld. 
 

3.3.3 Project werkprocessen op orde, LOS  

Op dit moment is het  plan uitgewerkt waarmee de proces- en werkafspraken worden vastgelegd. Daarna 
wordt verwerking in het systeem voorzien. Medewerkers worden betrokken en opgeleid. In 2018 wordt 
een goede stap vooruit gemaakt. Totale doorlooptijd is geschat op anderhalf jaar (tot medio/eind 2019). 
Ook hier wordt gewerkt met quick wins, onder meer door trainingen, het beter in het systeem zetten van 
sjablonen en door administratieve handelingen (vooralsnog) zoveel mogelijk door het Bedrijfsbureau te 
laten uitvoeren. 
 
 
 

3.4 De uitvoering  van de overige acties in het Actieplan productie op orde 2018 
 
Bij het ontwikkelprogramma is voor 2018 de focus gelegd op productieversterkende en –stabiliserende 
maatregelen.  Hierop is onze begrotingswijziging 2018 aangepast. Het et Actieplan productie op orde 2018 
betreft de bundeling van onderwerpen die ter stabilisatie en versterking van de productie dit jaar zullen 
worden opgepakt. Per onderwerp wordt hieronder de stand van zaken toegelicht  Het temporiseren van 
het Ontwikkelprogramma kent ook risico’s. Van uitstel mag geen afstel komen. De noodzaak voor een 
grondige aanpak is in het onderzoeksrapport van SeinstravandeLaar onderbouwd met majeure conclusies 
en aanbevelingen. Daarbij is het samenspel tussen de RUD Drenthe en haar deelnemers een kritische 
succesfactor: medewerking van alle betrokkenen is nodig. Als de genoemde aspecten niet worden 
opgepakt blijven gesignaleerde knelpunten bestaan en blijft de organisatie onvoldoende robuust voor de 
toekomst. De actualiteit bevestigt echter de urgente noodzaak om allereerst de productie te versterken en 
daar grip op te krijgen.  
 

3.4.1 Project administratieve ondersteuning primair proces  

Dit project is opgestart Een van de elementen binnen dit project betreft het onderzoeken en beter 
inregelen van de activiteiten door het bedrijfsbureau ter verlichting van de administratieve last van de 
zaakbehandelaars binnen het primaire proces. Door het meer centraliseren van onze registratie behorend 
bij de zaakbehandeling verwachten we een verbetering in de registratie en een verhoging van de 
datakwaliteit. Eind 2018 moeten de afspraken en uitvoering geborgd en organisatorisch ingebed zijn.  
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3.4.2 Verbeteracties per team 

De opdracht binnen de dienst om de focus volledig te leggen op de primaire productie met daarbij de  
bijsturende maatregelen (Eerste kwartaalrapportage 2018) en de versoberingsmaatregelen 
(Voorjaarsrapportage 2018) zijn per team uitgewerkt in een set van verbeteracties, die nu 
geïmplementeerd worden. De implementatie wordt gecoördineerd om zo goed mogelijk sturing te kunnen 
geven aan de voortgang.   
 

3.4.3 Project Locatiebestand op orde 

Het op orde brengen van dit bestand is urgent. Een groot deel van de activiteiten (en de registratie 
daarvan) binnen de RUD Drenthe zijn gekoppeld aan dit bedrijfsbestand in LOS. Voor het bepalen en 
plannen  van  onze  werkvoorraad ten behoeve van het jaarprogramma  is een realistisch locatiebestand 
de basis. Tot op heden wordt voor de programmering gebruik gemaakt van het Drentse Maat bestand van 
2014. Ook de deelnemersbijdrage is in belangrijke mate gebaseerd op dit bestand. Een plan van aanpak 
wordt in september verwacht op basis waarvan vervolgens de uitvoering kan plaatsvinden. Onderdelen 
binnen dit plan zijn de borging van de actualisatie binnen het primair proces (bijwerken van de data op 
basis van afhandeling van een zaak) en het verrijken/opschonen van de dataset. 
 

3.4.4 Bepalen nieuwe verrekensystematiek niet Drentse Maat 

Vanuit diverse gemeenteraden is in de zienswijzen behorend bij de behandeling van de 
begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 aangegeven  dat de toegepaste verrekensystematiek in 2018 
vervangen moet worden door een andere wijze van verrekenen. Op basis van deze reacties is toegezegd  
in 2018 gezamenlijk met de eigenaren een nieuwe systematiek uit te werken. Dit onderwerp zal na de 
zomer worden opgepakt. 
 

3.4.5 Evaluatie onderdelen Drentse Maat t.b.v. uitgangspunten  jaarprogramma 2019 

Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en de Voorjaarsrapportage in het 
algemeen bestuur op 9 juli 2018 is toegezegd het onderwerp toezicht Drentse Maat te evalueren in 2018 
om vervolgens te komen tot een meer realistisch uitgangspunt ten behoeve van de programmering van 
het jaarprogramma 2019. In 2019 is de evaluatie van de Drentse Maat gepland. Vanuit de accounthouders 
wordt ook aandacht gevraagd voor de uitvoering van de versoberingsmaatregelen die bij 
vergunningverlening gelden. Zo sluit het plannen van het vooroverleg niet aan bij de werkwijze in de 
praktijk en blijft het aantal meldingen Activiteitenbesluit de afgelopen jaren structureel sterk achter bij de 
ramingen van onze jaarprogramma’s. Ook deze elementen vragen om een herijking van uitgangspunten 
voor het jaarprogramma 2019. Rekening houdend met het proces voor het vaststellen van het 
jaarprogramma 2019 ontbreekt het aan tijd  om met diepgang dit onderdeel te evalueren.. Om toch te 
komen tot bruikbare uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019 zal dit onderwerp  zo spoedig 
mogelijk na de zomer worden opgepakt in samenwerking met de accounthouders. 
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4 De toelichting op de uitvoering van de Drentse Maat taken 
 

4.1 Vergunningen en meldingen 
 
In onderstaande tabel is de stand van zaken weergeven met betrekking tot de uitvoering van de 
omgevingsvergunningen onderdeel milieu, de meldingen en bijbehorende andere activiteiten. Het betreft 
hier grotendeels vraag gestuurde, niet voor uitvoering beïnvloedbare producten, waarbij nu de ambitie is 
ontstaan om de voortgang ook te laten zien op basis van de uitvoering van het werk per product (wat is 
binnengekomen, wat is afgerond en wat is nog in uitvoering). Deze exercitie bleek echter voor deze 
rapportage voor diverse producten nog niet goed mogelijk. Voor de producten meldingen 
Activiteitenbesluit en Informatieverstrekking bedrijfsactiviteiten milieu is het  inzichtelijk gemaakt.  
 
Tabel 9 : Uitvoering van vergunningen en meldingen milieu 

 
 
 
Tabel 10 : Inzicht in afhandeling van werkvoorraad bij benoemde producten 

 
*: Werkvoorraad betreft het aantal zaken die in behandeling zijn 

 
 

4.1.1 Vergunningen  

 
Binnen het team vergunningen  is in de eerste helft van dit jaar gewerkt aan het uniform maken van de 
gebruikte brieven (sjablonen in LOS) behorende bij de verschillende procedures, maar ook aan 
uniformiteit binnen de vergunning zelf, tot op het niveau van het opnemen van gestandaardiseerde 
teksten voor de considerans en gestandaardiseerde voorschriften.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een voorschriftenprogramma dat is gebaseerd op de landelijke standaarden. De RUD  Drenthe neemt deel 
in de redactie van de ontwikkeling van deze landelijke standaardisatie en heeft een voortrekkersrol 
gespeeld om deze landelijke standaarden te laten verwerken binnen een voorschriftenprogramma voor 
vergunningverleners. Dit programma zal aan alle omgevingsdiensten worden aangeboden. Een mooi 
succes voor de RUD! 

WAT

Totaal 

Drentse 

maat 2018

Werkvoor

raad per 

30-06-2018

Ontvangen in 

2018 01-01-2018 

tm 30-06-2018

Aantal zaken 

afgerond tm 

30-06-2018

111 Meldingen Activiteitenbesluit 1.193 169 274 259

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 504 29 186 171
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Ten aanzien van de vergunningverlening wordt nog het volgende opgemerkt : 
 In het kader van onderlinge kennisdeling en intake van nieuwe aanvragen zijn twee kennis 

overleggen operationeel : een gericht op de agrarische bedrijven en een gericht op de overige 
bedrijven. 

 Op basis van jurisprudentie dienen nu bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling MER dezelfde stappen te 
worden doorlopen als bij een ‘gewone’ m.e.r.-beoordeling. Ervaringscijfer is dat de uitvoering hiervan  
ca 4-5 werkdagen per beoordeling vergt, een behoorlijke verzwaring van de te leveren inzet per 
vergunning. Het heeft onder meer betrekking op de grote melkrundveehouderijen en de intensieve 
veehouderijen. Inmiddels zijn al meer dan 30 beoordelingen verricht. 

 Grote bedrijven (met grote belangen) kennen een hoge dynamiek en zijn moeilijk in te passen in de 
wijze waarop de vergunningverlening binnen de wetgeving is geregeld. De gewenste realisatietermijn 
is kort, waarbij de plannen op moment dat een vergunningaanvraag moet worden ingediend veelal 
onvoldoende zijn uitgewerkt. De opdrachtgever verlangt vaak een optimale medewerking van de RUD 
bij deze bedrijven. Dit levert een hoge werkdruk bij de vergunningverleners, verlangt creativiteit waar 
het kan en juist standvastigheid waar het moet. Het gaat hier om bedrijven waar Gedeputeerde Staten 
of Burgemeester en Wethouders bevoegd gezag zijn. 

 Er wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de termijn tot het nemen van een besluit 
te verlengen. Aandachtspunt hierbij is dat een van de argumenten om hiertoe over te gaan te maken 
heeft met een late aanlevering van de stukken behorende bij de aanvraag aan de vergunningverlener. 

 De besluiten die gekoppeld zijn aan de reguliere procedure kennen een fatale termijn. Hierop wordt 
scherp gelet en krijgt de hoogste prioriteit ten opzichte van andere lopende zaken om te voorkomen 
dat deze termijn overschreden wordt. De besluiten behorend bij de uitgebreide procedure kennen een 
termijn van orde, die nu via een meer zakelijke houding richting de aanvrager strakker zal worden 
gehanteerd. 

 Binnen het product milieuneutrale wijziging worden ook Wabo-besluiten bouw geregistreerd, die 
behoren bij de provinciale inrichtingen ( eerste half jaar 9 stuks). De huidige PDC bevat de betreffende 
producten niet. Er zijn een tweetal producten die wel worden geleverd vanuit vergunningverlening, 
maar die niet worden geregistreerd : de gedoogbeschikking en de goedkeuringsbesluiten (besluiten 
die genomen moeten worden op basis van de verplichting in de vergunning op het aanleveren van 
stukken ter goedkeuring aan het bevoegd gezag). De uren worden geboekt onder 
vergunningverlening.  

 
 

4.1.2 Actualisering van vergunningen 

 
M.b.t. de actualisering van de vergunningen kunnen de volgende lijnen op basis van wettelijke grondslag 
worden onderscheiden : 
 
 Doorlichting project vierde tranche Activiteitenbesluit  
In dit binnen het jaarprogramma 2018 apart benoemde project  wordt in kaart gebracht  welke 
vergunningen of voorschriften als gevolg van (de vierde tranche) van het Activiteitenbesluit zijn komen te 
vervallen. Ook wordt bekeken of het opstellen van maatwerkvoorschriften (onder andere geluid) 
noodzakelijk is. In dat verband is onlangs aan het accounthoudersoverleg het advies voorgelegd om voor 
dierenkennels in het algemeen geen maatwerkvoorschriften op te stellen, tenzij er klachten bekend zijn. 
De meeste gemeenten hebben dit advies overgenomen. Indien is aangegeven dat maatwerk gewenst is, 
wordt dat voor 1-1-2019 opgesteld. Het opstellen van de maatwerkvoorschriften zelf behoort niet tot het 
project. Slechts bij een gering aantal bedrijven bleek tot nu toe het actualiseren een noodzakelijke stap. De 
betrokken bedrijven worden schriftelijk geïnformeerd in over het nieuwe kader aan voorschriften wat is 
gaan gelden. Deze brief is daardoor ook een belangrijk document voor het uitvoeren van toezicht. 
De doorlichting ligt achter op schema. In het eerste half jaar is ruim ⅓ (38%) van de dit jaar nog door te 
lichten vergunningen gecheckt. De planning wordt bijgesteld met als doel de doorlichting dit jaar volledig 
af te ronden. De materie is complex, waardoor er veel uitzoekwerk is. Ook het verkrijgen van de 
milieudossiers kost vaak veel tijd. De deadline van 1 januari 2019 vanuit het overgangsrecht voor het 
vaststellen van maatwerkvoorschriften geldt alleen voor het onderdeel geluid. Locaties waarbij juist dit 
onderdeel een rol kan spelen worden bij de doorlichting met voorrang behandeld. 
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 BBT-conclusies 
Bij publicatie van nieuwe (geactualiseerde) BTT-conclusies (best beschikbare technieken) van een 
bepaalde branche dienen de vergunningen van de betrokken bedrijven binnen 4 jaar na publicatie te zijn 
aangepast.  In 2017 zijn de BBT-conclusies geactualiseerd. Dat betekent dus dat voor deze branche alle 
vergunningen in 2021 moeten zijn aangepast. 
 
 Nieuwe actualisatieplicht (LAP3) 
Europese regelgeving en de Wet milieubeheer verplichten de Rijksoverheid iedere zes jaar een Landelijk 
Afvalbeheerplan op te stellen. Het LAP is het beleidskader, dat regels en afspraken bevat en aangeeft hoe 
Nederland met afval omgaat. Op 1 januari 2018 is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd. Het besluit 
verplicht het bevoegd gezag binnen één jaar de vergunningen door te lichten en te toetsen aan (de 
sectorplannen in) het nieuwe afvalbeheerplan. 
Er is inmiddels al veel inventariserend  voorwerk verricht door het WAB (werkgroep afvalbeheer, een 
landelijke overleggroep van omgevingsdiensten op het gebied van afval). De oude en nieuwe 
sectorplannen zijn vergeleken, en er zijn sturingsvoorschriften opgesteld voor het LRSO (landelijke 
standaardteksten voor vergunningen) waar het LAP3 dat voorschrijft. De RUD heeft hier aan meegewerkt. 
Het realiseren van de opgelegde actualiseringsplicht binnen 1 jaar lijkt niet haalbaar, mede omdat de 
impact veel meer inrichtingen raakt dan vanuit het Rijk is ingeschat, zoals blijkt uit het overzicht wat door 
het WAB is gemaakt. Deze conclusie wordt  door verschillende provincies gedeeld. In de tweede helft van 
2018 zal de impact binnen Drenthe verder worden uitgewerkt en de actualisering worden opgepakt. 
 

4.1.3 Meldingen Activiteitenbesluit 

 
Het aantal geraamde meldingen blijft dit jaar evenals de voorgaande jaren  veel te hoog : ongeveer de helft 
van de raming blijkt de uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de tijdsbesteding die 
nodig is voor het beoordelen en afhandelen van een melding toeneemt , omdat het bereik van het 
Activiteitenbesluit  door de jaren heen sterk is verbreed. De complexe toetsingskaders die spelen bij de 
grote bedrijven (voorheen vergunningplichtig) zijn nu geïmplementeerd binnen het Activiteitenbesluit.   
 
Bovenstaande bevindingen zullen worden betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten van de 
programmering van het jaarprogramma 2019 om te komen tot een zo realistisch mogelijke planning. 
 
Bij de afhandeling van meldingen loopt de doorlooptijd op door het ontbreken van documenten die nodig 
zijn voor een goede beoordeling. Het blijkt in de praktijk lastig deze informatie binnen te krijgen.  Het is 
daardoor wenselijk om bij het afhandelen van meldingen een meer zakelijke  houding in te gaan nemen 
zoals nu bij vergunningaanvragen is geformuleerd als verbetermaatregel (bij verzoeken tot aanvulling en 
uitblijven van aanlevering overgaan tot buiten behandeling laten).  Deze zakelijke benadering  voor 
meldingen is inmiddels uitgewerkt en zal met de accounthouders worden besproken.  
 
 

4.2 Toezicht en handhaving 
 

4.2.1 Regulier toezicht   : op weg naar uniform werken en eenduidige data 

 
Met de start van 2018 is een enorme stap voorwaarts gezet in het op uniforme wijze uitvoeren van het 
regulier toezicht. Dit is gekoppeld aan de invoering van het branchegericht  toezicht, waarbij door de RUD 
checklisten per branche zijn samengesteld binnen het aangeschafte programma Digitale Checklisten (DC).  
De volgende branches zijn hierbij onderscheiden :  ‘Afval en sloop’, ‘Agrarisch’, ‘Automotive’, ‘Bouw, hout en 
beton’, ‘Detailhandel en ambachtsbedrijven’, ‘Horeca, sport en recreatie’, ‘Metaal’, ‘Opslag, transport en 
groothandel’, ‘Procesindustrie en water’, ‘Vuurwerk’, ‘Woon- en verblijfsgebouwen’ en ‘Overig’ 
 
Deze inspanning heeft aanzienlijk meer tijd gevergd dan voorzien en is daarmee 1 van de in onze Eerste 
kwartaalrapportage genoemde redenen waardoor de productie lager uitviel. Deze inspanning zal zich 
echter snel gaan terugverdienen. De implementatie zelf en de eerste slagen in het intern eenduidig 
afstemmen op welke wijze de checklist in de praktijk wordt toegepast hebben hierbij ook tijd gevergd. Dit 
intern afstemmen zal een proces zijn wat altijd aandacht zal blijven vragen, waarbij  de resultaten vanuit 
het regulier toezicht ook betrokken zullen worden (programmatische cyclus). 
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Uitgangspunt bij de uitwerking van de checklisten per branche is een zo efficiënt mogelijke, risico-
gerichte, maar verantwoorde checklist samen te stellen. Nu op basis van dit uitgangspunt voor alle 
branches dergelijke checklisten zijn opgesteld is in feite ook voldaan aan de opgelegde 
versoberingsmaatregel om het toezicht toe te spitsen op alleen de meest risicovolle, relevante aspecten. 
Uiteraard zal bij constatering van misstanden op andere onderdelen dan in de checklist benoemd hier 
passend en conform de LHS tegen worden opgetreden. Een verdere afschaling van het toezicht dan nu 
uitgewerkt in de checklisten wordt daarom op dit moment afgeraden. Op basis van de ervaringen in de 
tweede helft van 2018 zal worden bekeken in hoeverre een verdere aanscherping mogelijk is. 
 
Door de implementatie van  digitale checklisten en het verbeteren en eenduidig afstemmen van de 
registraties in LOS, DC en de urenregistratie (en de sturing daarop) wordt er nu data opgebouwd, die 
gebruikt kan gaan worden voor analyses op naleefgedrag per branche en inzicht gaan geven in de mate 
van voorkomen en type overtredingen. Met deze verbeterslagen zijn we nog niet klaar. Zo zullen de 
verbeteringen  voortvloeiend uit het project werkprocessen op orde  zal hier ook effect op hebben. Zo is 
het streven om ook inzicht te gaan geven in de maatregelen / mate van opschaling van de handhaving die 
nodig is om de naleving desnoods af te dwingen. Tenslotte kan het bovenstaande ook niet los worden 
gezien van de verbeteringen die vanuit het Project Locatiebestand op orde zullen worden aangebracht. Al 
deze verbeteringen in het informatiebeheer  kunnen worden beschouwd als randvoorwaarden voor onze 
ambitie om te komen tot  een transparante wijze van het risico gestuurde toezicht. De ontwikkeling 
daarvan is gekoppeld  aan de uitvoering van het ontwikkelprogramma. 
 
De impact van de invoering van DC en de toepassing en registratie van de LHS op het dagelijkse werk van 
de toezichthouder is groot. Feitelijk wordt de administratieve afhandeling sterk vergroot. Binnen het 
ontwikkelprogramma willen wij toewerken naar een strategisch toezichtskader waarbij op basis van 
analyses van de geregistreerde bevindingen van de toezichthouders bepaald wordt welke bedrijven 
urgentie moeten hebben in toezicht (en welke juist niet), welke activiteiten binnen branches aandacht 
nodig hebben en welke minder en op welke wijze de veel voorkomende overtredingen de naleving het 
meest effectief kan worden gerealiseerd (bijvoorbeeld door toepassing van de tafel van 11). Met deze 
manier van werken geven wij uitvoering aan de voor ons geldende wettelijke kwaliteitseisen van 
uitvoering.  Om onze ontwikkelkracht hierbij te vergroten bieden wij dit jaar 2 medewerkers de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het Leeratelier Toezicht en Naleving van de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur (NSOB). 
 

4.2.2 Regulier toezicht : de productie 

 
De door onze opdrachtgevers aangeleverde dossiers worden nu bij het voorbereiden  van een controle 
gecheckt op volledigheid en wordt indien onvolledig gevraagd om de ontbrekende informatie. Om te 
komen tot de gewenste aanvullingen  is  de samenwerking  gezocht met het bedrijfsbureau, die hiermee de 
toezichthouders ontzorgt. Deze werkwijze zorgt er inmiddels al voor dat de aanlevering van volledige 
dossiers een verbetering laat zien bij een aantal opdrachtgevers. 
 
In de tabel 10 en figuur 3 is de stand van zaken weergegeven wat betreft de productie van de uitvoering 
van het reguliere toezicht. Ten opzichte van het eerste kwartaal is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar. 
Dit is een effect van de versterkte sturing op de productie.   In bijlage 1  zijn overzichten opgenomen die de 
productie laten zien onderverdeeld per categorie inrichtingen (2, 3 en 4/5). Op dit moment is het nog niet 
goed mogelijk inzicht te geven in de verwerking van de totale werkvoorraad (aantallen gepland, in 
uitvoering en voltooid).  
 
Er zijn de eerste helft van het jaar 287 hercontroles uitgevoerd. 
 
Tabel 11 : Uitvoering van het geplande toezicht 
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Figuur 5 : Uitvoering regulier toezicht per maand (zie ook bijlage 1) 

 
 
 

4.2.3 Ongepland toezicht is gerelateerd aan het reguliere toezicht 

 
De uitvoering van de reguliere controles wordt beïnvloed door de zogenaamde ongeplande  
controles. Dit is het toezicht wat wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten, opgestarte 
handhavingstrajecten en rechtstreekse verzoeken vanuit het bevoegd gezag. Deze krijgen voorrang op de 
uitvoering van het reguliere werk. De in tabel 13 benoemde aantallen zijn meegeteld in de productiecijfers 
bij de reguliere controles. De ongeplande controles vergen  al snel meer uren dan de reguliere controles 
(beperkt tot eerste controle en eventueel een hercontrole) en passen derhalve niet goed binnen het kental 
van de reguliere controle De uren worden op dezelfde post van toezicht regulier geboekt.  Recentelijk (in 
het AB van 9 juli 2018) is een herijking van de Drentse Maat wat betreft de uitvoering van het toezicht 
afgesproken, die in ieder geval moet leiden tot heldere uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019. Dit 
onderdeel is in paragraaf 3.3 besproken. Hier zal dit onderdeel ook in worden betrokken. 
 
Tabel 12 : Uitvoering van het ongepland toezicht 

 
 
 
 

4.2.4 Handhaving 

 
Bij de uitvoering van handhavingstrajecten is het team juridisch de trekker en worden toezichthouders op 
verzoek ingezet. Het toezicht hierop wordt  geregistreerd als ongepland toezicht. Verbeterslagen in de 
registratie zijn nodig om meer inzicht te verschaffen over het in beeld brengen van de 
handhavingstrajecten. 
 

4.2.5 Klachten 

 
De registratie van het aantal klachten vindt plaats binnen de urenpost van het Jaarprogramma 2018. Alle 
acties en inzet die naar aanleiding  van een klacht plaatsvindt, zijn gekoppeld aan de uitvoering van het 
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ongepland toezicht. Zoals al eerder is aangegeven wordt gewerkt aan het opbouwen van een 
registratiewijze (en bijbehorende data) waarbij meer diepgang kan worden gegeven over bijvoorbeeld de 
aard van de klachten.  Voor de afhandeling van klachten is 1205 uur inzet gepleegd door toezichthouders, 
ondersteund door specialisten en juristen. Voor excessen houden we de uren apart bij en maken we 
afspraken met het bevoegd gezag. 
 
Tabel 13 : Inzicht in behandeling van werkvoorraad bij klachten 

 
 
 

4.2.6 Ketentoezicht 

 
In het begin van het jaar is veel tijd gestoken in het organiseren van de werkzaamheden en het opstellen 
van  projectplannen. Dit is in eerste instantie gebeurt voor de thema’s ‘co-vergisting’ en ‘asbest’.  Later in 
het jaar wordt eventueel het thema ‘schrootverwerking’ opgepakt. Dit thema is gerelateerd aan het thema 
‘wit- en bruingoed’ dat in 2017 is opgepakt. Via de digitale nieuwsbrief van het IPO werd onlangs het 
succesverhaal bij deze thematische aanpak verspreid (25 juni 
2018, de volledige tekst is terug te lezen in bijlage 2). 
Binnen het thema ‘co-vergisting’ zijn inmiddels nagenoeg alle 
vergisters in Drenthe bezocht. Daarbij zijn wat betreft het 
ketenaspect geen grote overtredingen geconstateerd. Op het 
gebied van de naleving van de omgevingsvergunning zijn wel 
diverse problemen en overtredingen geconstateerd. Ook de 
beleving van significante milieuhinder in de omgeving wat leidt 
tot klachten (bijvoorbeeld geur en transport) kwam hierbij 
duidelijk naar voren. Deze beide aspecten zijn gerelateerd aan 
elkaar. De komende tijd wordt de focus gelegd op aanverwante 
schakels zoals enkele transporteurs en/of primaire ontdoeners.  
Bij ‘Asbest’ heeft in de eerste helft van 2018 de focus gelegen op 
mogelijke illegale saneringen. Daarbij is bij acceptanten nagegaan 
van welke locaties zij asbest hebben ontvangen en is nagegaan of 
hiervoor ook een sloopmelding is gedaan. Dit proces loopt nog en 
heeft al enkele illegale saneringen opgeleverd waarvoor een 
proces-verbaal is opgemaakt.  
Vanuit de markt hebben wij signalen ontvangen dat AVI-bodemassen op termijn een probleem kunnen 
gaan vormen omdat de toepassingseisen wijzigen en er daardoor minder vraag wordt verwacht. Wij zijn 
dan ook nu al bezig ons te oriënteren op dit mogelijke ketenprobleem. Hoewel dit oorspronkelijk niet één 
van de geplande thema’s binnen ketentoezicht voor 2018 is, is het goed om ook aandacht te besteden aan 
potentiële problemen.  
Doordat de focus momenteel sterk ligt op het verhogen van de productie binnen de Drentse Maat zitten 
we in de situatie dat er niet optimaal aandacht kan worden besteed aan ketentoezicht. De tijdbesteding 
blijft dermate achter dat niet te verwachten valt dat de volledige 2.400 uur zal worden benut. De 
tijdsbesteding ligt wellicht hoger dan de geregistreerde 700 uur, bijvoorbeeld omdat de registratie op het 
onderwerp ketentoezicht nog niet altijd correct plaatsvindt maar soms wordt geregistreerd op regulier 
toezicht. Een strakke scheidslijn is niet altijd te trekken. Hier zal in de tweede helft van 2018 aandacht aan 
worden besteed. 
  

WAT

Totaal 

Drentse 

maat 2018

Werkvoor

raad per 

30-06-2018

Ontvangen in 

2018 01-01-2018 

tm 30-06-2018

Aantal zaken 

afgerond tm 

30-06-2018

120 Klachten 903 82 292 238
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4.3 Bodem  Drentse Maat 
 

4.3.1 Overzicht van de in inzet  

 
In onderstaande tabel is de stand van zaken van 30 juni 2018 weergegeven voor de producten bodem 
Drentse Maat.  
 
Tabel 14 : Uitvoering van bodemtaken Drentse Maat 

 
 

 

4.3.2 Meldingen en toezicht Besluit bodemkwaliteit 

 
Op basis van de beoordeling van de meldingen en het toezicht  daarop  streven we naar duurzaam 
bodembeheer. Dat wil zeggen een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit van mens en milieu  
en de maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en aanleg van wegen. Hierbij wordt conform 
het afgesproken uitvoeringsniveau Drentse Maat  50% van de meldingen gecontroleerd. Op 
concernniveau klopt dit aardig, per opdrachtgever kan hier een verschil zitten. Grote projecten zoals 
Provincie Drenthe (Dak van Drenthe) leiden tot een hoger aantal dan geraamd.  
 
De keuze bij welke meldingen toezicht wordt uitgevoerd is gebaseerd op een risico-inschatting, gebaseerd 
op kennis en ervaring.  Zo wordt niet gecontroleerd op de toepassing van zand uit bekende 
zandwinputten.  Melders waarbij wij minder goede ervaringen hebben wat betreft naleving van de regels 
bij het toepassen van verontreinigde grond worden wel gecontroleerd. Dit geldt ook voor melders die bij 
ons onbekend zijn waardoor er nog geen risicoprofiel aanwezig is voor de beoordeling. 
 
Bij het constateren van overtredingen wordt de LHS toegepast. Hierbij wordt evenals bij het regulier 
toezicht bij de bedrijven gebruik gemaakt van het programma Digitale Checklisten. 
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5 De toelichting van de uitvoering niet-Drentse Maat taken 
 

5.1 Overzicht ureninzet niet-Drentse Maat 
 
Met het onderstaand overzicht wordt meer inzicht gegeven in de ureninzet behorende bij de producten 
niet-Drentse Maat. In de volgende paragrafen wordt inhoudelijk dieper op de meest relevante producten 
ingegaan. Het overzicht is beperkt tot die producten die door alle opdrachtgevers worden afgenomen.  De 
uren van advisering behorend bij een product van de Drentse Maat worden geboekt op het betreffende 
Drentse Maat product (bijvoorbeeld : de uren behorend bij een advies geluid voor de beoordeling van een 
vergunningaanvraag worden geboekt op de vergunning).  
 
Figuur 6 : De inzet van uren ten behoeve van de niet-Drentse Maat 

 
 
 

5.2 Bodem niet-Drentse Maat   
 
Meer dan de helft van het totaal aantal benodigde uren voor de uitvoering van de niet-Drentse Maat is 
nodig voor de uitvoering van de bodemtaken. Een deel hiervan is gekoppeld aan de uitvoering van de 
saneringstaken in het kader van de Wet bodembescherming waarvoor de provincie Drenthe en de 
gemeente Emmen bevoegd gezag zijn, het andere deel betreft bodemtaken die worden uitgevoerd voor 
iedere opdrachtgever.  
 

5.2.1 WBB (provincie en Emmen) 

 
Naast het beschermen van de Drentse bodem draagt de RUD ook bij aan het schoner maken van de 
Drentse bodem.  Dit gebeurt op basis van de uitvoering van de taken  behorend bij de 
meerjarenprogramma’s  Wet bodembescherming.  De  aantrekkende economie stimuleert de ruimtelijke 
ontwikkeling waardoor wij nog geen afname zien in het aantal saneringsbeschikkingen en BUS-meldingen.  
 
Het vermelden waard is de ontwikkeling van het gebiedsgericht grondwaterbeheer. In de gemeenten 
Hoogeveen, Assen en Coevorden wordt het gebiedsgericht grondwaterbeheer verder vorm geven en is 
samen met gemeenten en eventuele derden gekomen tot gebiedsbeheerplannen.  Het eerste gebiedsplan 
Hoogeveen en uitvoeringsplan is door GS in maart 2018 in concept vastgesteld en ligt vanaf 13 juni ter 
inzage.   
 

5.2.2 Bodemtaken niet Drentse Maat (excl. Wbb) 

 
Hieronder valt informatieverstrekking aan derden, beoordelen bodemonderzoeken en warmte-koude 
opslag meldingen.  Wij adviseren bij civieltechnische plannen, ruimtelijke plannen, VTH, 
rioleringsplannen, beheer stortplaatsen etc. Daarnaast adviseren wij ook bij beleidsvragen zoals 
bijvoorbeeld toepassing van grond afkomstig uit de bollenteelt en adviseren we bij over nieuwe wetgeving 
(bijvoorbeeld aanvullingswet Wbb in relatie tot de Omgevingswet) 
 

Productgroep Niet-Drentse Maat

totaal uren 

raming JP 

2018                               

realisatie 

uren tm 30-

06-2018

% gebruikte 

uren tov JP 

2018

200 Bodem 27.148 11.390 42,0

300 Geluid, lucht en externe vei l igheid 7.025 3.988 56,8

400 Asbest 3.349 2.166 64,7

500 Juridische ondersteuning 1.392 407 29,2

600 Mil ieuspeci l ia l i s tische taken 5.174 3.509 67,8

700 Projecten 3.708 1.367 36,9
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De evaluatie nota Bodembeheer is gaande onder regie van de RUD met daaraan de in gang gezette 
aanbesteding voor de actualisering van de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten voor al onze 
opdrachtgevers. Dit wordt het vernieuwde kader voor grondverzet en –toepassing.  
 
Dit jaar is een drietal meldingen binnengekomen van dumpen van afval afkomstig van productie van 
synthetische drugs. Deze dumpingen passen bij de constateringen vanuit het OM dat de productie van 
synthetische drugs zich aan het verplaatsen is van het zuiden van het land naar het noorden van het land. 
Dit komt door de effectieve aanpak van deze criminaliteit in het zuiden. De RUD gaat zich hier als 
organisatie beter op voorbereiden om vervolgens dergelijke delicten adequaat en veilig voor haar 
toezichthouders op te kunnen pakken. 
 
 

5.3 Geluid, Lucht en externe veiligheid 
 

5.3.1 Geluid 

 
De grootste adviesvraag van de gemeenten betreft de vraag naar geluidsadviezen (ca. 75%). De afgelopen 
jaren hebben de gemeenten een steeds groter beroep op de RUD gedaan. De advisering richt zich op 
wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. De adviezen worden door de gemeenten gebruikt 
voor ruimtelijke plannen, bouwplannen en behandelen van klachten. Sinds begin vorig jaar zien we dat 
meer gemeenten ons gaan betrekken bij de geluidsaspecten bij (muziek)evenementen. De 
werkzaamheden bestaan dan uit beleidsondersteuning maar ook uit het daadwerkelijk uitvoeren van 
geluidsmeting bij evenementen, Hierbij merken we dat de ervaring die in de ene gemeente wordt 
opgedaan kan worden gebruikt bij een andere.  
 

5.3.2 Lucht 

 
In toenemende mate wordt de RUD door de gemeenten ingeschakeld om advies uit te brengen ten aanzien 
van lucht en geuraspecten.. De toename betekent dat deze aspecten veelal beter worden meegenomen in 
de planvorming. Hierbij moet worden gedacht aan het toetsen van ruimtelijke plannen aan 
luchtkwaliteitsregels.  
De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen, zoals het gemotoriseerde verkeer, industriële 
en agrarische bedrijven en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving. 
Daarnaast worden geurcontouren rond bedrijven in de advisering meegenomen.   
 

5.3.3 Externe veiligheid 

 
De uren inzet die samenhangt met de werkzaamheden die voor de gemeente op het gebied van externe 
veiligheid worden uitgevoerd worden  grotendeels in rekening gebracht bij de provincie Drenthe. Dit 
omdat zij in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 budget ontvangen van het 
rijk. De provincie heeft een deel van dit budget beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. Door het Rijk, 
IPO en VNG worden momenteel gesprekken gevoerd over het verlengen van het programma met een 
periode van 1 jaar. Financiering na 2019 is (nog) niet voorzien. De advisering ten aanzien van externe 
veiligheid heeft voor wat de ureninzet betreft een aandeel van 20% in de totale milieuadvisering.   
 
- Actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP) 
De Wet op de veiligheidsregio’s schrijft voor dat de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) gezamenlijk met de 
partners, in dit geval de 12 Drentse gemeenten, het waterschap, het Openbaar Ministerie en de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), het RRP actueel moet worden gehouden. Hiervoor 
voert de VRD elke 4 jaar een actualisatieslag uit, waarbij de hiervoor genoemd partners een afgevaardigde 
hebben geleverd om het plan te kunnen actualiseren. 
Een van de onderdelen van het RRP zijn de risico’s met gevaarlijke stoffen binnen Drenthe. Dit onderdeel 
wordt als de technologische omgeving, analoog aan de risicokaart, genoemd. Voor de technologische 
omgeving heeft de RUD een bijdrage aan de actualisatie geleverd. 
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- Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) 
Het Registratiebesluit alsmede de ministeriële regeling provinciale risicokaart schrijft voor dat de in het  
register RRGS geregistreerde gegevens niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Dit houdt in dat er jaarlijks een 
aantal risicosituatie geactualiseerd moeten worden. Dit zijn situaties waarvoor de gemeente en de 
provincie bevoegd gezag zijn. Daarnaast zijn er risicosituaties, voornamelijk mijnbouwinrichtingen en 
defensieterreinen waarvoor het ministerie het bevoegd gezag is en voor de actualisatie verantwoordelijk 
is.  
In Drenthe zijn momenteel 277 risicosituaties in het register geregistreerd die onder het bevoegd gezag 
van de gemeente en provincie vallen. In 2018 moeten 187 risicosituaties worden geactualiseerd. Dit 
redelijk grote aantal is te verklaren doordat in 2013 een grote actualisatieslag door het toenmalige 
Steunpunt externe veiligheid is uitgevoerd. Van dit aantal moeten in 2018 nog 12 risicosituaties worden 
geactualiseerd, waarvan 3 de gegevens ouder zijn dan 5 jaar. Verder zijn er nog 11 risicosituaties die in 
het register in bewerking zijn, vanwege bijvoorbeeld een vergunningprocedure. Doelstelling is om deze 
ook in 2018 in het register te autoriseren.  
In 2018 zijn 28 risicosituatie uit het register verwijderd als gevolg van wijziging van het bedrijf of het 
stoppen ervan.  
De registratie, actualisatie en de autorisatie van de risicosituaties in het RRGS is volledig door de 12 
gemeenten en de provincie overgedragen aan de RUD. De adviseurs externe veiligheid voeren deze 
werkzaamheden uit en de bestede uren komen ten laste van de rijksgelden Impuls externe veiligheid. 
 

5.4 Asbest 
 
Tot op heden zijn er Drenthe-breed circa 1.400 sloopmeldingen binnengekomen. Deze zijn allemaal 
getoetst.  Het is de verwachting dat aan het eind van het jaar circa 2.200 sloopmeldingen zijn ontvangen. 
De verwachting is dat er dit jaar circa 3.200 startmeldingen binnenkomen. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het aantal startmeldingen geen afgeleide is van het aantal 
sloopmeldingen. Het aantal startmeldingen ligt veel hoger omdat bijvoorbeeld in 2017 een sloopmelding 
is ingediend maar dat er pas in 2018 wordt gestart met het slopen. Soms worden voor een locatie ook 
meerdere startmeldingen ingediend omdat gefaseerd over soms meerdere jaren wordt gesloopt. 
Halverwege 2018 zijn inmiddels ruim 800 saneringslocaties bezocht.  
De praktijk is dat tijdens het toezicht bij het constateren van overtredingen het werk wordt stilgelegd en 
de tekortkomingen worden opgelost waarna het werk wordt hervat, dit mede om de voortgang niet te 
frustreren. Dat betekent dat niet voor elke overtreding een boeterapport wordt opgemaakt. Op de 
saneringslocaties zijn tot op heden 3 boete-rapporten opgemaakt en 57 tekortkomingen geconstateerd.  
 
Momenteel wordt de werkwijze t.b.v. het asbesttoezicht geëvalueerd. Hierover gaan wij in overleg met 
onze opdrachtgevers. Dit is mede noodzakelijk omdat het aantal sloopmeldingen en het aantal 
startmeldingen wederom veel groter is dan in het jaarprogramma is opgenomen. Om het toezicht voor de 
tweede helft van 2018 op dit landelijk prioritaire thema te kunnen blijven uitvoeren wordt een 
overschrijding op dit product voorzien van ca. 900 uur.  Het aantal sloopmeldingen is afhankelijk van de 
meldingen die u ontvangt. Het uitvoeren van toezicht is afhankelijk van het aantal startmeldingen die door 
de RUD worden ontvangen. 
 
 

5.5 Juridische advisering  
 
Onze juridische inzet, zoals bij bezwaar en beroep, wordt geschreven op het hoofdproduct. Veelal zijn dit 
toezicht- of vergunningsverleningsproducten die onder de Drentse maat vallen. Rapportage hierover vindt 
dan plaats onder het kopje Drentse maat. Dit betekent dat de uren besteed aan juridische ondersteuning 
in het algemeen flink afwijken ten opzichte van de planning. De kengetallen voor de uren voor Drentse 
maat producten moeten hierop nog aangepast worden. Dit is echter nog niet mogelijk, omdat deze 
kengetallen eerst verder ontwikkeld moeten worden. Over het algemeen kan worden gesteld dat de uren 
voor juridische ondersteuning flink lager zijn dan gepland. Bij de provincie is dit echter niet het geval. Wij 
verzorgen  voor de provincie ten opzichte van de gemeenten extra juridische ondersteuningstaken die niet 
onder de Drentse maat vallen. Hierover wordt apart gerapporteerd aan de provincie. 
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de inzet die vanuit het team juridisch wordt verricht en veelal 
verbonden is met de Drentse Maat (vergunningverlening en handhaving). In de brieven aan de 
opdrachtgevers met betrekking tot de halfjaarcijfers is inhoudelijk  ingegaan op de zaken die daar spelen. 
 
Tabel 15 : Inzicht in afgeronde en nog lopende procedures 

 
 
 
Het  aantal nog lopende zaken die betrekking hebben op de last onder dwangsom wordt versterkt  
doordat een opgelegde dwangsom net zo lang geldt totdat deze wordt  ingetrokken. De praktijk is dat het 
nodig kan zijn om deze besluiten jaren te laten gelden.  
Dossiers in het kader van beroep en hoger beroep kunnen zeer lange tijd bij de rechtbank en Raad van 
State liggen. 
 
Onder de kop “last onder dwangsom” vallen verschillende oplopende procedurestappen, beginnend met 
een vooraankondiging en eindigend bij het actief innen. De registratie is op dit moment onvoldoende 
ingericht om na te kunnen gaan met welke stap de naleving wordt afgedwongen.  Of en hoe dit anders 
moet en wordt binnen het project Werkprocessen op orde (LOS) opgepakt.  

 
Wij merken dat sinds de Wet dwangsom niet meer van toepassing is op Wob-verzoeken er geen 
oneigenlijke verzoeken meer worden ingediend. Er wordt ook lang niet altijd meer direct een Wob-
verzoek ingediend, maar vaak eerst een verzoek om informatie. De informatievraag gaat vooral over de 
emissiegegevens (van bijvoorbeeld geur, fijnstof, geluid of zzs-stoffen) en om de vergunningen van grote 
bedrijven/inrichtingen (zoals een mestvergister, grasdrogerij en een bedrijf waar vrachtwagencabines 
worden gespoten).   Het valt op dat 2 Wob-verzoeken direct bij ons zijn ingediend (niet gericht aan een 
gemeente of via een gemeente binnengekomen).  
 
 

5.6 Milieu specialistische taken : MER en advisering bij bouw en RO 
 
De ureninzet in het eerste half jaar ligt duidelijk hoger dan geraamd. De verwachting is dat dit ook in de 
komende deel van het jaar zo zal blijven. De aantrekkende economie zorgt er voor dat ruimtelijke 
projecten die in de crisisperiode op de plank zijn gelegd nu worden opgestart. De beoordelingen lijken 
meer tijd te vragen door een toenemende complexiteit (er is een tendens van intensiever ruimtegebruik, 
het opzoeken van de grenzen daarin en een toename van inbreidingsprojecten). Dit leidt tot meer 
spanning bij zoneringsvraagstukken en een noodzaak tot nauwkeuriger toetsen.  Wat verder opvalt zijn de 
aantallen projecten van zonneparken en de beoordelingen voor  grote industriële vergisters, die een 
maatschappelijke en politieke gevoeligheid kennen en tevens een complex afwegingskader hebben. 
 
 

5.7 Projecten : extra werk opdrachtgevers 
 
Door een aantal opdrachtgevers zijn naast het reguliere takenpakket behorend bij het jaarprogramma 
extra opdrachten bij ons ingebracht. De verantwoording over de voortgang van deze projecten gebeurt 
rechtstreeks naar de betreffende opdrachtgevers. 
  

afgerond werkvoorraad

(Hoger) beroep 7 21

Bezwaar 9 4

WOB-verzoek 9

Gedoogbeschikking 3

Last onder bestuursdwang 3 1

Last onder dwangsom 54 88

Handhavingsverzoeken 6 7
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6 De toelichting op de uitvoering van de (noodzakelijke) projecten  
 

6.1 De noodzakelijke projecten 
 
In het jaarprogramma 2018 zijn een aantal noodzakelijke projecten benoemd. In onderstaande tabel 
worden de op basis van ureninzet meest relevante projecten in beeld gebracht. Het project zaaksysteem 
LOS is in 2.2.3 behandeld en het project activiteitenbesluit in 3.1.2.  
 
Tabel 16 : ureninzet noodzakelijke projecten per 30-06-2019 

 
 

6.1.1 De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) 

 
De LHS is door de bevoegde gezagen als uitvoeringskader vastgesteld. In het accounthoudersoverleg is 
afgesproken dat de RUD Drenthe per 1 januari 2018 gaat werken met de LHS. De LHS geldt Wabo-breed 
en wordt daardoor door ons toegepast bij het milieutoezicht en het bodemtoezicht. Het werken met de 
LHS houdt in dat als er een overtreding wordt geconstateerd, deze aan de hand van de ernst van de 
overtreding en het gedrag van de overtreder wordt beoordeeld in de matrix van de LHS en dat er 
vervolgens een passende interventie wordt toegepast. Waar nodig wordt samengewerkt met de politie en 
het OM. De toepassing van de LHS is een andere werkwijze die wel even wennen is. Dat geldt ook voor de 
aparte registratie van de uren hiervan; de uren worden met  name nog binnen het reguliere  toezicht 
geboekt. Voor het komende half jaar zal er gestuurd worden op het goed boeken van de uren. Hiermee 
wordt  tegelijkertijd  bereikt dat de verhouding productie en ureninzet van het toezicht meer eenduidig 
wordt. Om te komen tot een eenduidige toepassing van de LHS is interne afstemming van beoordelingen 
van praktijksituaties noodzakelijk. Een halfjaarlijkse evaluatie blijkt met het ontbreken van voldoende 
gegevens niet mogelijk. Ons voorstel is om eind van het jaar met een evaluatie te komen.  
 

6.1.2 Gevelcontroles  

 
De resultaten van de gevelcontroles c.q. leegstandscontroles worden meegenomen in het project 
‘actualiseren Locatiebestand’.    
 
 

6.2 Overige projecten 
 

6.2.1 Omgevingswet 

 
Alle eigenaren/opdrachtgevers en ook wij zijn ons aan het voorbereiden op de komst van de 
Omgevingswet. Het is nu van belang om daar gezamenlijk verdere invulling aan te geven door gewoon ‘te 
doen’ want dan pas kunnen we ontdekken wat de komst van de Omgevingswet voor de praktijk betekent, 
hoe onze expertise  en informatie bij de ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium en de 
beleidscyclus van de omgevingswet bij onze opdrachtgevers kan worden ingezet en hoe we onze 
gezamenlijke werkprocessen zo effectief mogelijk op de omgevingswet moeten gaan inrichten. Bij een 
aantal opdrachtgevers leveren we al een bijdrage aan zo’n ‘oefenproject’, maar we zoeken er meer. 
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe we zelf ‘producten’ kunnen ontwikkelen die inhoudelijk van 
belang zijn voor de voorbereiding van onze opdrachtgevers en er wordt momenteel gewerkt aan een 
implementatieplan om er voor te zorgen dat de RUD Drenthe over ruim twee jaar klaar is voor het werken 
met de Omgevingswet. 

Niet-Drentse Maat

totaal uren 

raming JP 

2018                               

realisatie 

uren tm 30-

06-2018

% gebruikte 

uren tov JP 

2018

Zaaksysteem LOS 8.000 2.355 29,4

Project activi tei tenbes lui t 2.940 975 33,2

Landel i jke handhavingsstrategie 4.250 494 11,6

Gevelcontroles 1.000 370 37,0
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6.2.2 Aanpak asbestdaken in Drenthe: de eerste digitaal openbare kaart van Nederland 

 
De verwachtingskaart asbestdaken Drenthe is in het voorjaar 2018 door middel van naverkenningen 
verder doorontwikkeld. Op 11 juni 2018 lanceerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor Drenthe 
de eerste digitaal openbare 
asbestdakenkaart van Nederland.  
De kaart is op dit moment alleen voor de 
gemeenten Hoogeveen en Noordenveld 
geopend. Zij zijn pilotgemeenten. 
Op deze kaart kunnen gebouweigenaren 
snel zien of hun dak asbest bevat én of 
het dak geschikt is voor zonnepanelen. 
Voor verdere informatie hierover zijn de 
volgende links opgenomen : 
https://www.rtvdrenthe.nl/media/581
41/Drenthe-heeft-een-landelijke-
primeur-met-de-asbestdakenkaart 
en voor de kaart: 
http://noordenveld.asbestdakenkaart.nl 
Voor het verbeteren van de kaart is een 
gebruikersgroep actief. Daarnaast zijn 
wij inmiddels  binnen een projectgroep 
samen met de Drentse gemeenten en de provincie aan het werk om de verdere aanpak van de 
asbestdaken in Drenthe uit te werken en te coördineren.  
 
Staatssecretaris Van Veldhoven: "Drenthe is één van de actiefste provincies bij het saneren van asbestdaken 
en heeft nu het initiatief genomen om alle asbestdaken in kaart te brengen. Heel mooi! Want nu weten we 
waar we moeten saneren. Dat maakt samen saneren gemakkelijk en dus goedkoper en efficiënter. Natuurlijk 
kost saneren geld, maar dat kost rotzooi opruimen na een incident net zo goed. Daarnaast maakt de kaart 
van Drenthe het nu ook duidelijk of er bij zo’n calamiteit nog asbest vrij kan komen. Die duidelijkheid is 
bijvoorbeeld bij een brand op een industrieterrein of stal heel fijn voor hulpverleners en omwonenden. Die 
hebben op zo'n moment echt wel andere dingen aan hun hoofd!” 
 

6.2.3 Inspectieview 

De wettelijke verplichte technische koppeling tussen Inspectieview en het zaaksysteem (LOS) van de RUD 
is zo goed als klaar, waarmee het mogelijk moet zijn een gestructureerde dataset vanuit het LOS op basis 
van vragen gesteld in het Inspectieview op te halen en te tonen in inspectieview.  Hier is veel 
ontwikkelwerk in gaan zitten. Gestart wordt nu met de implementatiefase, die in twee stukken is te 
verdelen : 
- Fase 1 (tot 1 januari 2019) :  De uit te voeren activiteiten zijn gericht op het formeel koppelen, testen 

en in beheer name met uiteindelijk het operationeel worden van Inspectieview 
- Fase 2 ( inschatting  juni 2019 voltooid ) : Deze fase is met name gericht op het maken van 

werkafspraken voor borging van de registratie van de verplichte velden in LOS t.b.v. Inspectieview en 
het  verbeteren van de bijbehorende datakwaliteit. 

  

https://www.rtvdrenthe.nl/media/58141/Drenthe-heeft-een-landelijke-primeur-met-de-asbestdakenkaart
https://www.rtvdrenthe.nl/media/58141/Drenthe-heeft-een-landelijke-primeur-met-de-asbestdakenkaart
https://www.rtvdrenthe.nl/media/58141/Drenthe-heeft-een-landelijke-primeur-met-de-asbestdakenkaart
http://noordenveld.asbestdakenkaart.nl/
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7 Bijlage 1 : Gerealiseerde controles per categorie 30-06-2018 
 
 
Figuur 7 : uitgevoerde controles categorie 4 locaties 

 

 
 
 

Figuur 8 : uitgevoerde controles categorie 3 locaties 

 
 
 

Figuur 9 : uitgevoerde controles categorie 2 locaties 
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8 Bijlage 2: IPO nieuwsbrief Drents succes bij ketentoezicht 
 

 
Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in  
 
25 juni 2018 
 
Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. 
De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot 
gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen. 
Burgers kunnen hun oude koelkasten, televisies en andere ‘e-waste’ wegbrengen naar bijvoorbeeld de 
gemeente, of laten ophalen door witgoedbedrijven. Die gemeenten en witgoedbedrijven zijn verplicht  het 
oude witgoed in te nemen. Zij laten het ophalen door bedrijven die bevoegd zijn om het te verwerken. Die 
bedrijven doen dat zodanig dat de giftige stoffen die er nog in zitten, niet vrijkomen. Voor deze 
zorgvuldige verwerking betaalt de consument bij aanschaf van elektronische apparaten een 
recyclingsbijdrage. 
 
Elektronisch afval levert geld op 
In sommige gevallen verdwijnt e-waste echter naar een illegaal circuit, soms zonder dat 
witgoedhandelaren of eigenaren van een kringloopwinkel dat in de gaten hebben. Johnny de Vos, 
beleidsmedewerker VTH bij de provincie Drenthe: “Sommige witgoedhandelaren willen snel van hun 
elektronisch afval af, bijvoorbeeld omdat ze weinig opslagruimte hebben. In die gevallen komt het relatief 
vaker voor dat e-waste wordt opgehaald door onbevoegde bedrijven, die dat gratis en snel doen.” 
  
Giftige stoffen 
Bedrijven hebben interesse in e-waste, omdat er in landen als Ghana flink aan e-waste verdiend kan 
worden. E-waste bevat namelijk waardevolle metalen, die veel opleveren als je vrijwel niets hoeft te 
betalen aan arbeids- en milieukosten. Voornamelijk kinderen, soms zelfs kinderen van drie jaar, halen in 
Ghana de metalen uit ons afval. Eenmaal gevonden, verkopen ze het weer voor een te verwaarlozen 
bedrag. Zo komen alleen de waardevolle metalen bij ons terug, het afval blijft achter in Ghana. En met de 
nodige gevolgen; bij het zoeken naar metalen komen veel giftige stoffen vrij. “Het is ironisch,” zegt De Vos. 
“Zo verdienen mensen geld om in leven te blijven, op een manier die zo schadelijk is dat het dodelijk kan 
zijn.” 
  
Gezamenlijke aanpak  
De provincie heeft de mogelijkheid hierop in te grijpen, hoewel het niet vanzelfsprekend is dat ze dit ook 
doet. Past het bijvoorbeeld niet meer bij het takenpakket van gemeenten? Zij hebben immers nauwer 
contact met witgoedhandelaren en kringloopzaken die handelen in witgoed. Desondanks vond provincie 
Drenthe dat ze hier een verantwoordelijkheid had. Overheden willen immers werk maken van de 
energietransitie en het illegaal afvoeren van e-waste draagt daar niet aan bij. De Vos vond het belangrijk 
om in te grijpen vanuit uit moreel oogpunt. “Als Nederlander betaal je je recyclingsbijdrage niet om je 
koelkast te laten verbranden in Ghana. En er zijn veel bedrijven die voor veel geld het juiste certificaat 
hebben aangeschaft om e-waste te mogen recyclen. Dat moeten dan ook de bedrijven zijn die de e-waste 
krijgen aangeboden, in plaats van illegale bedrijven die ‘dumpen’ in landen als Ghana.” Daarnaast is de 
provincie mede verantwoordelijk voor ketentoezicht en kan ze de juiste instanties bij elkaar brengen om 
deze illegale handel aan te pakken. Dat is nodig, omdat het netwerk van verantwoordelijke partijen nogal 
versnipperd is: gemeenten kunnen alleen handelaren controleren en IL&T alleen transport naar en export 
vanuit de haven. Zonder gezamenlijke aanpak is het moeilijk om deze handelaren op te sporen. 
  
Nieuwe manier van werken 
De provincie vond dus dat haar wat te doen stond. Daarom heeft ze de gemeenten die net als de provincie 
partner zijn in de RUD op de urgentie van het probleem gewezen. De RUD is de uitvoeringsdienst die 
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namens de lokale overheden toezicht houdt op onder andere milieuzaken. De Vos geeft aan dat de 
partners aanvankelijk niet direct overtuigd waren: “Er was eerst intern en later bij de partners heel wat 
lobbywerk nodig om te zorgen dat iedereen hiermee aan de slag wilde. De urgentie werd niet zo gevoeld. 
Daarnaast was er een nieuwe manier van werken nodig, waarbij bedrijven niet afzonderlijk van elkaar 
worden gecontroleerd, maar de witgoedketen in samenhang wordt bezien.” Uiteindelijk waren de 
partners het eens, en kreeg de RUD de opdracht om de witgoedketen te controleren. Adriaan van Hemel, 
medewerker bij de RUD, vertelt dat ook dat makkelijker gezegd was dan gedaan. “Hoe e-waste precies in 
het buitenland terecht kwam, was ook voor de RUD nog een groot vraagteken,” aldus Van Hemel. “Al 
pratende kwamen we tot de conclusie dat er waarschijnlijk best veel e-waste bij bijvoorbeeld 
kringloopzaken terecht komt. Normaal gesproken controleert de RUD die niet, omdat die in principe niets 
te maken hebben met milieuzaken. Het leek tijd daar verandering in te brengen.” 
  
Ontmaskerd 
De RUD bezocht vervolgens de Drentse kringloopzaken om te bekijken wat er binnen kwam en waar 
spullen naartoe werden afgevoerd. De dienst bezocht grote zaken, met professionals die precies wisten 
wat mocht en zich daar ook aan hielden. Sommige bedrijven hielden zich niet aan de regels. Daar werd bij 
lichte vergrijpen voorlichting gegeven over milieuwetgeving, en harder opgetreden bij zwaardere 
vergrijpen. Uiteindelijk is er een bedrijf, midden in een woonwijk in Deventer, door justitie en de politie 
ontmaskerd. Dat bedrijf verscheepte e-waste naar Ghana. Hoewel Deventer in Overijssel ligt, waren het 
Drentse handelaren die hun e-waste daarheen brachten, vele containers vol. Al die tussenhandelaren zijn 
stilgelegd waarmee deze aanvoerstroom naar Ghana is opgedroogd.  
  
Blijvende aandacht is nodig  
De lange adem van de provincie is daarmee beloond met een mooi resultaat. Maar wel is het een zaak die 
blijvende aandacht behoeft. Ook nieuwe koelkasten of tv’s bevatten zowel schadelijke als waardevolle 
materialen, waardoor er voorlopig nog handelspotentie zit in e-waste. 
 
 




