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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de Kaderbrief 2021 en het Uitvoeringsprogramm a 2O2O

van de RUDD en de bijbehorende brieven van het Dagelijks Bestuur van 19 december
2019. Ook ontvangt u ter informatie de laatste voortgangsrapportage over 2019 en de
presentatie van de informatiebijeenkomst op 8 januari 2020 van de RUDD. ln deze pre-
sentatie is ingegaan op het risicogericht toezicht, het Ontwikkelprogramma 2020 en de
Kaderbrief 2021.

Het Algemeen Bestuur (AB) RUDD heeft in de vergadering van 16 december 2019 de
Kaderbrief 2021 vastgesteld. De Kaderbrief 2O21 bevat de uitgangspunten voor het
opstellen van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenbegroting tot en met
2024. Uit de Kaderbrief 2021 blijkt dat met ingang van 2021 de incidentele extra deel-
nemersbijdrage van 5% komt te vervallen. Als gevolg van het wegvallen van deze 5%
per 2021 komt de RUDD geld tekort om al haar taken uit te kunnen voeren. Dit komt
mede door het hoge ziekteverzuim en de verminderde productiviteit die daarvan het
gevolg is. De RUDD heeft de jaarlijkse productiviteitsnorm daarom verlaagd (van
1.360 uur naar 1.330 uur per medewerker). Deze geactualiseerde productiviteitsnorm
is het uitgangspunt voor het Uitvoeringsprogramma 202O. Daarmee is er sprake van
een realistisch uitvoeringsprogramma.

ln het Uitvoeringsprogram ma 2020 is de omslag naar het risicogericht toezicht
gemaakt. Door middel van het risicogericht toezicht en het her prioriteren van taken
kan volgens de RUDD winst worden behaald.
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Daarmee voorkomt de RUDD dat deelnemers in 2021 extra middelen beschikbaar
moeten stellen voor de uitvoering van het jaarprogramma. Doordat vooralsnog wordt
uitgegaan van de bestaande deelnemersbijdragen laal zij (tijdelijk) het uniforme uit-
voeringsniveau los. Het risicogericht toezicht betekent geen verandering in de werk-
wijze waarop de RUDD de taken voor de provincie uitvoert. De inrichtingen van de
provincie zullen nog steeds jaarlijks worden gecontroleerd.

Voorop staat dat de uitvoering van de provinciale taken door de RUDD, op het huidige
niveau blijven. Begin april 2020 zal duidelijk zijn hoe de begroting voor 2021 eruitziet.
Ook zijn dan de eerste resultaten bekend van de uitvoering van het Jaarprogramma
2020 door middel van de inzet van het risicogericht toezicht. Op dat moment zullen wij
beoordelen of er aanvullend budget beschikbaar gesteld moet worden voor de inkoop
van extra uren bij de RUDD ter behoud van de uitvoering van de provinciale taken op
het huidige niveau.

ln het Uitvoeringsprogram ma 2020 is tevens aandacht voor de wijzigingen die voort-
vloeien uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierdoor zullen taken (waar-
onder de bodemtaken) verschuiven van de provincie naar de Drentse gemeenten. De
consequenties van deze verschuiving zullen in beeld worden gebracht in de Ontwerp-
begroting 2021van de RUDD.

ln de voortgangsrapportage over de eerste negen maanden geeft de RUDD aan dat
de verwachting dat 90% van het Jaarprogramma 2019 kan worden gerealiseerd onder
druk staat. Uit de laatste cijfers blijkt dat de RUDD er toch in is geslaagd om 90% van
het jaarprogramma 2019 te realiseren.

ln de informatiebijeenkomst voor de raden en Staten die de RUDD op 8 januari 2020
heeft georganiseerd, is ingegaan op het risicogericht toezicht, het Ontwikkelprogram-
ma 2020 en de Kaderbrief 2021. Deze presentatie is door de aanwezigen goed ont-
vangen.

De planning is erop gericht om in het AB van 6 april 2020 de Conceptbegroting 2021
voorlopig vast te stellen, tezamen met de Jaarstukken 2019 en eventuele begrotings-
wijziging(en) 2020. De Conceptbegroting 2021 en eventuele begrotingswijziging(en)
2020 worden u na voorlopige vaststelling toegezonden. Vervolgens bent u in de gele-
genheid om uw zienswijze over deze stukken kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
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Geachte colleges, 

Bijgaand ontvangt u de door het algemeen bestuur van de RVD Drenthe vastgestelde kaderbrief voor 2021. 

Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 februari de financiële en 
beleidsmatige kaders, toe aan Provinciale Staten en de raden van de deelnemers. Met de kaderbrief 2021 
worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders weergegeven die als input dienen voor het 
opstellen van de begroting 2021. 

Naast de gebruikelijke algemene ontwikkelingen staat in de Kaderbrief 2021 ook het effect van de 
Omgevingswet op de onderlinge taakverdeling tussen de deelnemers, zoals de overdracht van bodemtaken 
naar gemeenten en het wegvallen Rijksfinanciering externe veiligheid. Hoewel dat voor de totale begroting 
van de RVD Drenthe geen effect zal hebben is het van belang tijdig aandacht te hebben voor het 
herverdelingseffect op de deelnemersbijdragen. 

Afgesproken is dat de RVD Drenthe geen documenten rechtstreeks aan de raden en staten stuurt, hierbij 
verzoeken wij u dan ook om deze kaderbrief z.s.m. ter informatie door te sturen naar uw raden en staten. 
Het algemeen bestuur van de RVD Drenthe heeft deze op 16 december jl. vastgesteld. 

De Kaderbrief 2021 wordt u ter informatie toegezonden en een zienswijzeprocedure is, in tegenstelling tot de 
begroting, formeel niet nodig. 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris 

KvK 58911650 - Bank NL22 BNGH 0285 1612 37 
De Regtonale Uitvoeringsdienst van en VOOI' Drenthe 
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VOORWOORD 

Voor u ligt onze kaderbrief voor het begrotingsjaar 2021. 

Op basis van de in deze kaderbrief opgenomen uitgangspunten kan de begroting voor 2021 worden 
opgesteld, rekening houdend met de benoemde onzekerheden die er zijn binnen dit 
toekomstperspectief. 

Een belangrijke wijziging binnen het financiële kader betreft het wegvallen van de in de begrotingen 
van 2018, 2019 en 2020 opgenomen incidentele deelnemersbijdrage van 5%. 
De invoering van de Omgevingswet en de beleidsmatige en organisatorische gevolgen daarvan geeft 
significante onzekerheden op de geschetste kaders voor 2021 en verder. In onze kaderbrief komen 
deze elementen dan ook nadrukkelijk aan bod. De effecten daarvan op de meerjarenbegroting zullen 
daarbij gaandeweg beter inzichtelijk worden. Uiteraard zullen wij dit voortschrijdende inzicht in onze 
P&C-documenten met u delen en afstemmen. Voor het opstellen van de begroting 2021- die al in 
maart 2020 in procedure gaat - zal dit inzicht nog niet beschikbaar zijn. 

Met het Ontwikkelprogramma 2019-2020 wordt gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie 
die binnen de gestelde kaders zoveel als mogelijk toegevoegde waarde levert aan een schoon en 
veilig Drenthe. Met de keuze om over te gaan tot gefaseerde invoering van risicogericht werken 
wordt een steeds beter inhoudelijk afwegingskader gecreëerd waarmee op basis van risico 
inschatting en milieurendement de uitvoering kan worden geprioriteerd. Dit proces heeft een 
langere doorlooptijd dan het Ontwikkelprogramma en zal gaandeweg een betrouwbaarder beeld 
geven van de risico's en het afwegingskader daarbij. Met deze systematiek van werken bieden wij 
onze deelnemers een bestuurlijk afwegingskader om de beperkte financiële middelen zo effectief 
mogelijk in te zetten. 

Met de in gang gezette projecten en de verdere uitwerking van het overkoepelende 
Ontwikkelprogramma koersen wij in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers en eigenaren op een 
stabiele, gezonde en toekomstbestendige organisatie, die op 1 januari 2021 startklaar is voor de 
Omgevingswet. 

We hopen hiervoor met deze kaderbrief 2021 een gezonde basis te leggen. 

/ / 
! / I , 

t1 

Marjan Heidekamp 
Secretaris Dagelijks Bestuur 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

Jisse Otter 
Voorzitter Dagelijks Bestuur /7 
Regionale Uitvoeringsdienst-Drent] e 
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SAMENVATTING 

Met deze kaderbrief start de jaarlijkse be Ie ids- en begrotingscyclus voor het jaar 2021. Deze brief 
dient als input voor het opstellen van de begroting 2021, welke de basis vormt voor de uitvoering van 
onze taken binnen het jaarprogramma 2021. 

De kaderbrief 2021 bestaat uit een drietal hoofdelementen te weten: 
• de beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen; 
• de financiële en beleidsmatige uitgangspunten; 
• de aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de begroting. 

Onze beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen 

Onze belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen die in de kaderbrief nader worden toegelicht zijn: 
• De komst van de Omgevingswet in 2021; 
• Vervolg beleid op asbestdaken; 
• Uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS); 
• Overige wetswijzigingen; 
• De landelijke klimaatdoelen en klimaatdoelen van onze opdrachtgevers in relatie tot onze taak 

met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven; 
• De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten; 
• Het wegvallen van de Rijksfinanciering voor de advisering in externe veiligheid (Impulse); 
• De uitkomsten van het project Locatiebestand op orde en het project Risicogericht werken. 

De volgende organisatorische ontwikkelingen zijn voor ons in 2021 van belang: 
• Feitelijke implementatie van de invoering van de Omgevingswet; 
• het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale uitwisseling van informatie met 

onze opdrachtgevers en ketenpartners in relatie tot de invoering van de Omgevingswet (Digitaal 
StelselOmgevingswet ); 

• groeiende behoefte aan data-analyses waarvoor in de formatie/bezetting ruimte moet worden 
gecreëerd voor de inzet van dataspecialisten; 

• Het sluitend krijgen van de beleidscyclus met het invoeren van het Risicogericht werken, 
waarmee een inhoudelijk afwegingskader voor het uitvoeringsniveau op basis van risico 
inschatting en milieurendement wordt ontwikkeld; 

• Het doorontwikkelen en borgen van de met het ontwikkelprogramma 2019-2020 gerealiseerde 
verbeteringen; 

• Het met twee jaar verlengen van de packagedeals met gemeente Emmen en de provincie voor 
wat betreft de huisvesting en ICT; 

• Het opstarten van het aanbestedingstraject voor een nieuw zaaksysteem ivm einde contract 
huidige systeem 2023; 

• Nieuwe cao in 2021, waarbij verlofharmonisatie en vitaliteitsbeleid belangrijke items zijn. 
• De ontwikkeling van het ziekteverzuim. Vanwege het feit dat het ziekteverzuimpercentage al 

een aantal jaren ruim boven de gehanteerde norm van 4% ligt, is het streven om het percentage 
terug te dringen naar maximaal 8% in 2020 en 6% in 2021. 

4 
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Onze financiële en beleidsmatige uitgangspunten 

De volgende financiële en beleidsmatige uitgangspunten zijn kaderstellend voor onze begroting voor 
het jaar 2021: 
• de uitgangspunten van de begroting 2020; 
• de in 2018, 2019 en 2020 toegekende 5% incidentele extra deelnemersbijdrage komt te 

vervallen; 
• het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex 

netto materiële overheidsconsumptie; 
• de productiviteitsnorm gaat van 1.360 naar 1.330 uur per FTE vanwege een verhoging van het 

ziekteverzuimpercentage van 4% naar 6%; 
• het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014. 

De onzekerheden 

Bij het formuleren van een toekomstig kader is het belangrijk om oog te hebben voor de 
belangrijkste onzekerheden en risico's die van invloed kunnen zijn op dit kader en daardoor door 
kunnen werken bij het opstellen van de begroting en de realisatie voor het jaar 2021. De volgende 
onzekerheden zijn van belang: 
• De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten; 
• De herijking van de verrekensystemathiek kan leiden tot wijziging van de deelnemersbijdragen of 

een andere verdeling tussen de deelnemers. 
• De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen; 
• Het project digitale aanlevering kan mogelijk niet het beoogde efficiencyresultaat opleveren; 
• Het project verbetering Bodeminformatie- en beheersysteem is nog niet afgerond in 2020; 
• Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-jprovinciale bijdragen voor 

specifieke al bestaande taken; 
• Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken; 
• Opleidingskosten zijn hoger dan begroot; 
• Personele regelingen als gevolg van CAO-wijzigingen (zoals bijv. verlofharmonisatie en 

vitaliteitsbeleid) kunnen leiden tot hogere personeelslasten. 
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1 DE BELEIDSMATIGE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

1.1 INLEIDING 

Met onze kaderbrief worden de belangrijkste organisatorische en financiële ontwikkelingen met 
bijbehorende onzekerheden geschetst die van belang zijn voor het opstellen van de bijbehorende 
begroting op basis waarvan wij onze taken voor onze opdrachtgevers kunnen uitvoeren. 
Onderstaande afbeelding geeft de samenhang tussen de verschillende documenten weer. 

November 
t+2 

Organisatorische en financiêlé ontwîkkelingen en 
uitgangspunten GIl hoofdlijnen voor tlè RUD als 
geheel. 

Maart t+l Financiele kaders en budget \/OOr het begrotingsjaar. 
Op basis van voorgaande jaren, kaderbriefen dan al 
bekende wensen van deelnemers. 

December 
t+l Activiteiten die in het jaar uitgevoerd gaan worden door 

de RUD voor de varschillende deelnemers 

Maart t + 0 Indien jaarprogramma deelnemers leidt tot 
substantieel meer teken en dus meer budget kan een 
bagrotingswijziging nodig zijn. 

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

1.2 DE HERIJKING VAN ONZE MISSIE EN BIJBEHORENDE DOELSTELLINGEN 

Onze organisatie 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 is 
verwoord in ons bedrijfsplan van 2013. Het 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 onder meer de aanbeveling aan het bestuur gedaan om te komen 
tot een herijking van de visie en missie. Die noodzaak is opnieuw duidelijk gebleken uit het Collectief 
DrijfverenDNA-onderzoek van bureau Zuiderlicht in 2018. 
Naar aanleiding daarvan is in het kader van het Ontwikkelprogramma gewerkt aan een herijking van 
de missie en visie. Daarmee is de basis gelegd voor een gedeeld perspectief voor onze organisatie, 
welke als rode draad zal moeten doorklinken in al onze werkzaamheden, beleidsdocumenten en te 
maken keuzes. Deze in concept herijkte missie en visie zal begin 2020 ter oriëntatie worden 
voorgelegd aan het bestuur. De hieruit volgende inhoudelijke aanvullingen en procesafspraken zullen 
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verwerkt worden. Vooralsnog wordt gekoerst op vaststelling in de vergadering van maart 2020 zodat 
de nieuwe missie en visie onderdeel kan uitmaken van de zienswijzeprocedure voor de begroting 
2021 bij de raden en staten. 

1.3 DE BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN 

Er is een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op onze taakuitvoering. Dat zijn: 
• De komst van de Omgevingswet in 2021; 
• Vervolg beleid op asbestdaken; 
• Uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (llS); 
• Overige wetswijzigingen; 
• De landelijke klimaatdoelen en klimaatdoelen van onze opdrachtgevers in relatie tot onze taak 

met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven; 
• De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten; 
• Het wegvallen van de Rijksfinanciering voor de advisering in externe veiligheid (Impulse); 
• De uitkomsten van het project Locatiebestand op orde en het project Risicogericht werken. 

De komst van de Omgevingswet in 2021 
De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De herziening heeft grote impact voor de bevoegde 
gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de samenwerking en 
de processen met onze opdrachtgevers opnieuw worden ontworpen. 

De ketenpartners (12 gemeenten, provincie, 4 waterschappen, RWS en 3 GR-en) werken in 2019 en 
2020 samen aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. Wetgeving, digitale omgeving, 
samenwerking van ketenpartners, bevoegdheden en processen veranderen sterk. Alle partijen 
streven er naar op 1-1-2021 (technisch) gereed te zijn, maar de kans is reëel dat een of meerdere 
partijen om diverse redenen niet zover zullen zijn. Daarnaast zal iedereen moeten wennen aan de 
nieuwe kaders en werkwijzen. Training en opleiding zullen nodig zijn en praktische werkafspraken 
moeten worden gemaakt. Dat gaat ten koste van de productiviteit. Omdat 2021 een jaar van 
inregelen wordt en veel aspecten nog onduidelijk zijn - het staat zelfs nog niet 100% vast dat de 
Omgevingswet daadwerkelijk per 1-1-2021 ingaat - is het op dit moment onmogelijk een 
betrouwbare inschatting te geven voor 2021. In de loop van 2020 wordt het beeld naar verwachting 
helderder. 

Vervolg beleid op asbestdaken 
Het verbod op asbestdaken, dat in 2024 in zou gaan, is ingetrokken. Echter asbest blijft gevaarlijk en 
burgers en bedrijven kunnen er last van hebben bij verkoop en verzekering. Daarom is er een 
landelijk initiatiefvan onder meer het Rijk, provincies en gemeenten om te komen tot een 
versnellingsaanpak. Vanuit de projectgroep asbestdaken Drenthe ondersteunen we dit initiatief. De 
RUD Drenthe faciliteert hierbij de provincie Drenthe en de gemeenten onder meer door voorlichting, 
het actueel houden van de asbestkaart en het ondersteunen van lokale initiatieven om asbestdaken 
te vervangen. Daarnaast blijft de RUD betrokken bij het toezicht op de verwijdering van asbest. 

Uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen eZZS) 
Ten behoeve van de inventarisatie van leer lorgwekkende Stoffen (llS) bij de provinciale 
inrichtingen is in 2019 door de FUMO, ODG en de RUD in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld. 
Specifiek willen de provincies voor 1 januari 2021 per inrichting inzage hebben in de aanwezige, 
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gebruikte en naar de lucht geëmitteerde ZZS. Daarnaast willen de provincies ook inzage in de 
(in)directe ZZS-Iozingen naar water. De provincies hebben met het rijk afspraken gemaakt over de 
uitvoering van deze werkzaamheden. De provincie Drenthe heeft extra budget beschikbaar gesteld 
aan de RUD om deze extra werkzaamheden uit te voeren. 
ZZS doen zich naar verwachting niet alleen voor bij de provinciale inrichtingen. Gemeenten hebben 
echter geen speciale afspraken met het rijk gemaakt over de aanpak hiervan. Met de ervaringen die 
worden opgedaan bij de provinciale inrichtingen zal door ons in 2020 ook het gesprek op gang 
worden gebracht om te bepalen op welke wijze met ZZS moet worden omgegaan met de 
gemeentelijke inrichtingen. 

Overige wetswijzigingen 
Naar verwachting zullen de volgende wetsontwikkelingen de aandacht van ons vragen: 
• Actualisatieplicht vergunningen van IPPC-bedrijven. Bij publicatie van nieuwe (geactualiseerde) 

BBT-conclusies van een bepaalde branche dienen de vergunningen van de betrokken bedrijven 
binnen 4 jaar na publicatie te zijn aangepast. 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. 
Gezondheid wordt binnen de Omgevingswet een apart beleids-en beoordelingskader. De RUD 
Drenthe zal de implementatie en uitwerking van de toetsingsvoorwaarden afstemmen met de 
GGD. 

De klimaatdoelen in relatie tot energiebesparing bij bedrijven 
In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de wereldwijde klimaatopwarming in 2100 beperkt 
moet zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Er wordt 
gestreefd om die stijging met 2°C te verlagen tot 1,5 graad. In het verlengde hiervan hebben 
provinciale staten uitgesproken in de vastgestelde Energieagenda 2016 - 2020 dat Drenthe in 2050 
energieneutraal wil zijn. 
Bovenstaande doelstellingen die de burger en het bedrijfsleven al sterker zullen gaan raken, vragen 
om concrete maatregelen in het heden. Voor de bedrijven geldt daarvoor de wet- en regelgeving, 
zoals het Activiteitenbesluit. De ontwikkeling van dit onderwerp binnen bijvoorbeeld het 
Activiteitenbesluit zorgt voor een steeds sterkere concretisering van vereiste maatregelen die 
bedrijven bij bepaalde drempelgebruikswaardes moeten treffen. 
De urgentie achter genoemde doelstellingen is groot, waardoor het onderwerp en de taak die wij 
daar als RUD Drenthe in hebben prioritair is geworden. Onze verwachting is dat de urgentie tot het 
treffen van energiebesparende maatregelen in de toekomst nog verder zal toenemen. Dit wordt 
onderschreven in de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van minister Wiebes van 
Economische Zaken en Klimaat. Een en ander vraagt om het vergaren en bijhouden van de specifieke 
vakkennis binnen onze organisatie en het prioritair uitvoeren van energietoezicht op de naleving van 
de verplichting tot het treffen van de vereiste energiebesparingsmaatregelen bij de bedrijven. 
Het toezien op deze wet- en regelgeving is op dit moment onvoldoende meegenomen binnen de 
Drentse Maat, of anders gezegd de huidige gewenste wijze van uitvoering past niet meer binnen het 
destijds opgestelde kental. Het verdient aanbeveling de energiebesparing bij de bedrijven bij de 
evaluatie Drentse Maat te betrekken en vervolgens binnen dit kader te borgen. 
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De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten 
Met de komst van de Omgevingswet worden de gemeenten verantwoordelijk voor het beleid en 
activiteiten in de vaste bodem. Dit betekent dat er verschuiving van bevoegd gezag bodemtaken van 
de Provincie naar de Drentse gemeenten plaats gaat vinden. Waarschijnlijk worden deze, net als 
toezicht- en handhaving bodemsanering, onderdeel van het basistakenpakket voor de 
Omgevingsdiensten. De RUD voert deze taken nu al voor de provincie Drenthe uit en kan deze ook 
voor de Drentse gemeenten blijven uitvoeren. De verwachting is dat met de huidige formatie de 
bodem-gerelateerde werkzaamheden voor de provincie en de gemeenten uitgevoerd kunnen blijven 
worden. Het is echter nog niet duidelijk wat de verschuiving van taken financieel gaat betekenen 
voor provincie en gemeenten. De uitkomsten van besprekingen hierover tussen het Rijk, de VNG en 
het IPO worden niet eerder dan in 2020 verwacht. Indien de Omgevingswet per 1 januari 2021 in 
werking treedt willen we op basis van de bodemwerkzaamheden in 2021 en 2022 een specifiekere 
inschatting maken van werkzaamheden en uren. 

Het wegvallen van de Rijksfinanciering voor advisering externe veiligheid 
Wij voeren diverse werkzaamheden uit voor onze deelnemers op het gebied van externe veiligheid. 
Te denken valt aan de advisering bij ruimtelijke plannen en milieuzoneringsvraagstukken, maar ook 
bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning of bij ondersteuning van het toezicht. De 
uren voor externe veiligheid worden sinds de oprichting van de RUD grotendeels in rekening 
gebracht bij de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma Impuls externe veiligheid 
2015-2018 budget ontvingen van het rijk. De omvang van de rijkbijdrage bedraagt circa 140.000 
euro. De verwachting is dat 2020 het laatste jaar is dat er via dit programma nog budget door het rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Wel zijn VNG, IPO en lenW via het Bestuurlijk Omgevingsberaad in 
gesprek met elkaar over nieuwe financiering voor de periode 2021-2024. De omvang van de 
budgetten en de condities waaronder deze kunnen worden verkregen zijn nog niet uitgewerkt. Het is 
mogelijk dat niet alle door de RUD uitgevoerde werkzaamheden hiervoor in aanmerking komen. 
Aangezien de werkzaamheden veelal betrekking hebben op het toepassen van wet- en regelgeving 
lijken de mogelijkheden tot afschalen begrenst. Een verhoging van de deelnemersbijdrage ligt in dat 
geval in de lijn der verwachting. 

De uitkomsten van het project Locatiebestand op orde en het project Risicogericht werken 
Sinds 2016 wordt voor een groot aantal taken conform de Drentse maat gewerkt. Hierdoor bestaat 
er voor het hele werkgebied van de RUD een uniform uitvoeringsniveau. Bij het bepalen van de 
Drentse maat is gewerkt met de informatie die destijds beschikbaar was. De afgelopen jaren is 
gebleken dat de Drentse maat op een aantalonderdelen niet het juiste aantal producten per 
deelnemer voorspelt. In het jaarprogramma 2020 zijn de aantallen meer in overeenstemming met de 
uitvoeringspraktijk gebracht. Het actualiseren van het Locatiebestand (bedrijvenbestand) en het 
Risicogericht werken kunnen voor 2021 tot nieuwe inzichten en keuzes leiden. 

1.4 DE ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN 

De meest belangrijke organisatorische ontwikkelingen voor 2021 zijn: 
• Feitelijke implementatie van de invoering van de Omgevingswet; 
• het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale uitwisseling van informatie met 

onze opdrachtgevers en ketenpartners in relatie tot de invoering van de Omgevingswet (Digitaal 
StelseIOmgevingswet); 

• De groeiende behoefte aan data-analyses waarvoor in de formatie/bezetting ruimte moet 
worden gecreëerd voor de inzet van dataspecialisten; 
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• Het sluitend krijgen van de beleidscyclus met het invoeren van het Risicogericht werken, 

waarmee een inhoudelijk afwegingskader voor het uitvoeringsniveau op basis van risico 
inschatting en milieurendement wordt ontwikkeld; 

• Het doorontwikkelen en borgen van de met het ontwikkelprogramma 2019-2020 gerealiseerde 
verbeteringen; 

• Het met twee jaar verlengen van de package deals met gemeente Emmen en de provincie voor 
wat betreft de huisvesting en ICT; 

• Het opstarten van het aanbestedingstraject voor een nieuw zaaksysteem ivm einde contract 
huidige systeem 2023; 

• Nieuwe cao in 2021, waarbij verlofharmonisatie en vitaliteitsbeleid belangrijke items zijn. In 
2019 is binnen het project spp onderzoek gedaan naar de gevolgen van de eventuele invoering 
van een generatiepact bij de RUD Drenthe. Daaruit kwam het advies om - vanwege te 
verwachten versnippering, krapte op de arbeidsmarkt en daarmee toename werkdruk - geen 
generatiepact in te voeren voor een beperkte groep, maar in te zetten op een vitaliteitsbeleid 
voor alle medewerkers. Dit is inmiddels ook onderdeel van de nieuwe cao. Voor een adequaat 
vitaliteitsbeleid zullen financiële middelen binnen de begroting beschikbaar te komen. 

• De ontwikkeling van het ziekteverzuim: de organisatie werkt verder aan het terugdringen van het 
hoge ziekteverzuim. De ambitie is om die in 2020 tot 8% terug te brengen en in 2021 tot 6%. In 
de oorspronkelijke meerjarencijfers is steeds gerekend met 4% ziekteverzuim. Om uit te gaan van 
realistische en haalbare cijfers is bestuurlijk gekozen voor het verwerken van hogere percentages 
en deze ook te hanteren voor het opstellen van realistische en haalbare jaarprogramma's. 
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2 FINANCIËLE EN BELEIDSMATIGE UITGANGSPUNTEN 2021 

De deelnemersbijdrage wordt opgebouwd uit 2 onderdelen: 
• Ten behoeve van het aandeel van de deelnemers in de Drentse Maat-producten 
• Ten behoeve van de uren voor door de deelnemers gevraagde Niet-Drentse Maat-producten 

2.1 DE 5% INCIDENTELE BIJDRAGE 2018-2020 VERVALT M.I.V. 2021 

2.1.1 De oorspronkelijke noodzaak tot verlenging als aanbeveling SeinstravandeLaar 
Binnen het onderzoek van SeinstravandeLaar zijn de volgende aanbevelingen gedaan om de basis op 
orde te krijgen: 
• Herbezien van de efficiencykortingen een structurele verhoging van 5% van het totale budget. 
• Incidentele verhoging van 5% van het totale budget die, indien is voldaan aan een aantal 

randvoorwaarden, met ingang van 2020 weer kan worden verlaagd. Die kritische 
randvoorwaarden zijn: 

o De RUD Drenthe heeft haar basis op orde; 
o Het LOS is geïmplementeerd; 
o De deelnemers hebben hun dossiers op orde en alle documenten zijn gedigitaliseerd. 

• Het beschikbaar stellen van een extra investeringsbudget met een richtinggevend bedrag van 
circa {l.73 Mio voor de uitvoering van het ontwikkelprogramma. 

In het onderzoek van SeinstravandeLaar is geconcludeerd dat binnen de organlsatie te weinig 
ontwikkelkracht aanwezig is. 

2.1.2 Effect beperking financieel kader m.i.v. 2021 
Voor 2020 is het verlengen van de 5% incidentele bijdrage nadrukkelijk gekoppeld aan de uitvoering 
van het Ontwikkelprogramma en is aangegeven dat deze incidentele bijdrage voor 2021 zal komen te 
vervallen. Bij het opstellen van onze jaarprogramma's 2018,2019 en 2020 is gebleken dat de 
uitvoering van onze taken op het gebied van de oorspronkelijk vastgestelde Drentse Maat en niet 
Drentse Maat niet onverkort past binnen de beschikbare middelen en dat er naast deze taken 
structureel te weinig ruimte beschikbaar is voor de noodzakelijke ontwikkeling, implementatie van 
nieuwe wet- en regelgeving of de door de deelnemers gewenste intensivering van de uitvoering (o.a. 
Drentse Prioriteiten). Uit de vanuit de raden ingebracht zienswijzen op de begroting 2020 bleek dat 
de overgrote meerderheid van de deelnemers geen extra middelen beschikbaar kunnen stellen voor 
de door de RUD Drenthe uit te voeren taken. Dit vraagt om herprioritering van taken en 
uitvoeringsniveaus. Om dit te faciliteren is in het Ontwikkelprogramma nadrukkelijk prioriteit 
gegeven aan het invoeren van risicogericht werken, te beginnen met risicogericht Toezicht omdat 
daarmee het inhoudelijke afwegingskader wordt gecreëerd voor het herprioriteren van de meest 
beïnvloedbare inzet. Met de verdere verdieping en verbreding van het risicogerichte werken wordt 
invulling gegeven aan het politiek-bestuurlijk afwegingskader op basis van risico-inschatting en 
milieurendement voor het gehele takenpakket. 

Met het hiervoor genoemde politiek-bestuurlijke afwegingskader op basis van risico-inschatting en 
milieurendement zullen de consequenties van deze ontwikkeling moeten worden vertaald naar een 
uitvoeringskader met bijbehorende financiële vertaling. In onze voorstellen zullen wij nadrukkelijk in 
kaart brengen welk deel van de totale opgave/wensen uitvoerbaar zijn binnen het huidige financiële 
kader. Door vooralsnog uit te gaan van de bestaande deelnemersbijdragen wordt daarvoor (tijdelijk) 
het uniforme uitvoeringsniveau losgelaten. 
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2.1.3 Relatie deelnemersbijdrage met het Jaarprogramma 
De ontwikkeling van de deelnemersbijdrage is afhankelijk van de inhoudelijke ontwikkeling van het 
takenpakket van de RUD Drenthe. Daarbij kan gedacht worden aan wijziging van wet- en regelgeving, 
toename van aanvragen en meldingen, toegenomen vraag vanuit deelnemers, Drentse Prioriteiten 
en dergelijke. Deze worden verwerkt in het jaarprogramma. Dit jaarprogramma kan aanleiding zijn 
voor een begrotingswijziging indien er meer budget noodzakelijk is dan in de meerjarenbegroting 
beschikbaar is. 
Het effect van het jaarprogramma kan ook zijn dat er een andere verdeling is van de totale 
deelnemersbijdrage over de deelnemers, bijvoorbeeld doordat er meer of minder wordt afgenomen 
dan in de meerjarencijfers werd voorzien. In dat kader past ook de binnenkort vast te stellen 
gewijzigde verrekeningsystematiek om te bepalen hoe de kosten de komende periode worden 
verdeeld over de verschillende deelnemers. 

2.2 DE INDEXERING 

De indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro 
Economische Verkenning 2019 van het CPB. De volgende twee indexen zijn relevant voor de RUD 
Drenthe voor het jaar 2021: 
• De loonvoet sector overheid : 2.9% 
• Prijs netto materiële overheidsconsumptie : 1.8% 
• Gewogen indexering : 2.8% 
De lasten in de onze begroting zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 
10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt een gewogen index van onze 
begroting 2021 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging 
gedurende het jaar. 

2.3 DE PRODUCTIVITEITSNORM 

Voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt de gemiddelde productiviteitsnorm per medewerker circa 
1.330 uur. De verlaging van de norm van 1.360 naar 1.330 uur wordt veroorzaakt door het verhogen 
van het percentage ziekteverzuim van 4% naar 6%. Vanwege het feit dat het 
ziekteverzuimpercentage al een aantal jaren ruim boven de gehanteerde norm van 4% ligt is het 
streven om het percentage terug te dringen naar maximaal8% in 2020 en 6% in 2021. In de 
onderstaande tabel wordt hier de onderbouwing van gegeven. 

Opbouw productiviteitsnorm 2021 RUD Drenthe 
Werkdagen in een jaar (1 fte) 261 dagen 
Verplichte feestdagen 7 dagen 
Aanstellingsdagen in een jaar 254 dagen 
Aanstellingsuren (7,2 uur per dag) in een jaar 1.829 uren 
Totaal verlofuren (incl. leeftijd & bovenwettelijk) 169 uren 
Ziekte-uren (6% op basis 36-urige werkweek) 110 uren 
Aantal werkbare uren (bruto productief) 1.550 uren 
Aantal indirecte (productieve) uren 220 uren 
(opleiding, ontwikkeling, kennis wetsontwikkelingen, teamoverleg, 
netwerkdagen etc ... ) 
Aantal netto productieve uren 1.330 uren 
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2.4 DE INVESTERINGEN 

Op dit moment is er beperkt zicht op de toekomstige investeringsbehoeften. Uitgangspunt is dat 
eventuele afgeschreven vaste activa worden vervangen. Tot op heden hebben wij geen vaste activa 
gehad en is dit onderdeel nog niet van toepassing. 
In verband met de voorbereidingsfase voor de nieuwe aanbesteding van het zaaksysteem zal in 2021 
de afweging moeten plaatsvinden of deze als investering of als incidentele extra kostenpost zal 
worden beschouwd. 

2.5 HET WEERSTANDSVERMOGEN 

Door het besluit om het Ontwikkelprogramma 2019-2020 voor een bedrag van €: 756.250 te 
financieren uit de opgebouwde reserves van de RUD is ons weerstandsvermogen van dermate niveau 
dat er geen risico's uit kunnen worden gedekt. Vanuit het Ministerie van BZK is hierop geadviseerd 
de algemene reserve weer op een adequaat niveau te brengen. Huidig bestuurlijk uitgangspunt is 
echter om, gezien de onder druk staande begrotingen van de deelnemers, de algemene reserve niet 
op voorhand aan te vullen vanuit de deelnemersbijdragen. Als de risico-inventarisatie van de RUD 
Drenthe uitwijst dat de verwachtingswaarde van de risico's hoger is dan de algemene reserve, wordt 
dit in de begroting vermeld, zodat deelnemers met dit onafgedekte risico rekening kunnen houden 
bij de bepaling en afdekking van hun eigen risico's. Hiermee ontstaat mogelijk meer fluctuatie in de 
deelnemersbijdrage, maar hebben deelnemers de mogelijkheid hun eigen weerstandsvermogen 
breder te benutten. 

2.6 DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) 

Er wordt als uitgangspunt gehanteerd dat onze activiteiten niet of nauwelijks tot VPB heffing leiden. 
Op basis van het huidige takenpakket zullen wij geen VPB verschuldigd zijn. 

2.7 ONZE BATEN 

De RUD Drenthe kent een drietal baten: 
• De deelnemersbijdragen (gebaseerd op de Drentse Maat, de niet-Drentse Maat uren en een 

incidenteel investeringsbudget) 
• Inkomsten voor projecten 
• Overige baten. 

2.7.1 De deelnemersbijdragen 

Deelnemersbijdrage Drentse Maat op basis van kengetallen en inrichtingenbestand 
De hoogte van de deelnemersbijdrage wordt voor circa 60% gebaseerd op de Drentse Maat. De 
Drentse Maat is een, in 2016 ingevoerd, uniform uitvoeringsniveau binnen de provincie Drenthe, 
waarbij opdrachtgevers betalen voor de uitvoering van de taken volgens het gezamenlijk in de 
Drentse Maat bepaalde kwaliteitsniveau, gericht op hun specifieke bedrijvenbestand. Het kwaliteit 
en ambitieniveau is gelijk voor alle deelnemers, waardoor de hoogte van de deelnemersbijdrage dus 
enkel afhankelijk is van de zwaarte van het bedrijvenbestand. Dit levert per opdrachtgever een 
werkpakket op dat passend is bij de zwaarte van de milieuopgave waar deze opdrachtgever voor 
staat. Door de Drentse Maat bestond dus in principe een duidelijke wisselwerking tussen productie 
en deelnemersbijdrage. Het kwaliteitsniveau van de Drentse Maat zit besloten in de hoogte van de 
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kengetallen. Echter, is in de praktijk gebleken dat zowel het niet actueel zijn van het 
bedrijvenbestand als de kentallen onvoldoende stabiele en realistische basis vormen voor deze wijze 
van bepalen en begroten van de productie. 

De evaluatie van de Drentse Maat, de actualisatie locatiebestand en de invoering Risicogericht 
werken zal voor het huidige Drentse Maat-aandeel van de deelnemersbijdrage tot een herijkte 
verrekensystematiek en verrekening leiden. Het effect daarvan zal gaandeweg inzichtelijk worden 
met het daadwerkelijk invoeren van de risicogerichte werkwijze. Gelet daarop wordt voor de 
begroting 2021 vooralsnog uitgegaan van de bestaande deelnemersbijdragen voor de Drentse Maat. 
In het jaarprogramma 2021 zal dit eveneens als uitgangspunt voor de verdeling van de ureninzet 
worden genomen. Bij de uitvoering van het jaarprogramma zal gestuurd worden op een evenredige 
inzet van het aantal uren in plaats van op aantallen. Dit vormt vervolgens de basis voor de 
verrekening in plaats van de solidariteitsgedachte zoals die oorspronkelijk bij invoering van de 
Drentse Maat is geïntroduceerd. Hiermee wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de door de 
meeste deelnemers ingediende zienswijzen dat de huidige wijze van verdeling van uren en kosten 
onvoldoende recht deed aan de verdeling van de lasten. 

Met de keuze tot ureninzet naar evenredigheid van de deelnemersbijdrage wordt het uniforme 
uitvoeringsniveau (tijdelijk) losgelaten. Voor de meerjarenbegrotingen zal op basis van de nieuwe 
inzichten een bestuurlijke afweging moeten plaatsvinden over de wijze waarop die tot aanpassing 
van de deelnemersbijdragen zalleiden. 

Deelnemersbijdrage Niet-Drentse Maat op basis van geschatte ureninzet 
Een deel van de deelnemersbijdrage is voor de zogenaamde niet-Drentse Maat producten en 
diensten. Nietalle diensten die wij leveren zijn namelijk in een norm te vatten en worden daarom op 
urenbasis uitgevoerd. Ook bij de producten en diensten die geleverd worden in de niet-Drentse Maat 
bestaat een duidelijke wisselwerking tussen productie en de hoogte van de deelnemersbijdrage. 
Deelnemers wordt, in overleg, gevraagd om jaarlijks een inschatting te maken van de benodigde uren 
per taak. 

Een voorstel voor een herijking van de verrekensystematiek is op dit moment in behandeling. De 
uitkomst daarvan zou kunnen leiden tot een wijziging van de deelnemersbijdragen of een andere 
verdeling tussen de deelnemers. 

2.7.2 Inkomsten voor projecten 
De inkomsten uit projecten worden separaat door de opdrachtgevers gefinancierd. De uitvoering van 
deze projecten is kostendekkend. Een hogere inzet op projecten gaat ten koste van de inzet van 
eigen medewerkers in de reguliere taakuitvoering. Hierdoor is externe inhuur ter vervanging van 
deze medewerkers noodzakelijk. De inzet van eigen medewerkers en de meerkosten van 
vervangende inhuur worden doorbelast in de projectkosten en bij de opdrachtgever in rekening 
gebracht. De verwachte inkomsten uit de projecten worden ingeschat op basis van realisatiecijfers 
2018, 2019 en 2020. Daarnaast worden de verwachte inkomsten ook aangepast op basis van laatste 
inzichten. 

2.7.3 Overige baten 
Overige baten zijn bijvoorbeeld subsidies van het Rijk die aan ons worden verstrekt. Op dit moment 
zijn er voor 2021 nog geen subsidies bekend. Daarnaast hebben we jaarlijks enige opbrengsten uit de 
leges die ze voor de provincie int. Deze taak voert zij budgettair - neutraal uit voor de provincie 
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Drenthe. De opbrengsten worden enkel benut om de kosten die bestemd zijn voor de inning van de 
leges te dekken. 

2.8 ONZE LASTEN 

Onze lasten kunnen grofweg opgedeeld worden in: 
• De personeelslasten 
• De overige lasten (waaronder met name bedrijfsvoeringskosten) 
Hieronder worden kort de uitgangspunten achter het bepalen van de hoogte van de lasten 
uiteengezet. 

De personeelslasten 
Het grootste deel van onze kosten bestaat uit personeelskosten. 
Uitgangspunten voor de berekening van de personeelslasten zijn: 
• de loonsom: de meest recente inzichten omtrent bezetting, actuele salarissen en inzichten 

omtrent salarisontwikkeling (cao, premies, periodieken, indexering etc.); 
• de inhuur: begroot op basis van verleden en inschatting verwachte werkvoorraad en 

noodzakelijke vervanging voor ziekte; 
• de opleidingskosten: uitgangspunt is dat 2% van de loonsom beschikbaar is voor opleidingen. 

De overige lasten 
De overige lasten worden berekend op basis van: 
• de meest recente inzichten omtrent ontwikkeling van de overige kosten (indexering, huur op 

basis van laatste stand huurcontract, servicekosten, leasecontracten, ICT - licenties, 
accountantskosten, etc.); 

• het opleidingsbudget; 
• En indien van toepassing, afschrijvingen op basis van activabestand, investering en 

vervangingsinvestering. 

De kosten ten behoeve de overhead 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat de 
overheadkosten apart dienen te worden opgenomen. Tot deze kosten behoren alle kosten die 
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Kosten 
die één op één aan het primaire proces kunnen worden gekoppeld worden dus niet tot de overhead 
gerekend. Dat betekent dat kosten die verband houden met de volgende zaken tot de 
overheadkosten worden gerekend: 
• Directeur; 
• Teamleiders; 
• Secretariaat (incl. directiesecretaris); 
• Adviseurs (I&A, HRM, financiën en controlling, informatievoorziening); 
• Ondersteunende PIOFACH-taken (personeel, informatievoorziening, organisatie, administratieve 

organisatie, communicatie en huisvesting). 

In ons bedrijfsplan is het uitgangspunt opgenomen dat de personele overhead maximaal 25% mag 
bedragen. Over de niet-formatieve overhead zijn geen uitgangspunten opgenomen in het 
bedrijfsplan. Momenteel is 18,5% van de loonsom personele overhead. Dit percentage bevindt zich 
dus ruim onder het bij de start van onze organisatie vastgestelde maximum, maar is nog exclusief de 
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PlOFACH - taken die bij de provincie Drenthe en de gemeente Emmen zijn belegd. Daarmee was de 
totale overhead van de RUD Drenthe in de begroting 2020 circa 28%. 
Met de integrale doorlichting van onze organisatie en onze financiën is duidelijk geworden dat er te 
weinig capaciteit beschikbaar is binnen de formatie om de staf- en adviestaken adequaat op te 
pakken. Dit gaat ten koste van de mate van control en de ontwikkelkracht van de organisatie en 
vormt daarmee een risico voor de productie, de kwaliteit en de financiën van de organisatie. Dat 
betekent dat het noodzakelijk is het percentage overhead voor de toekomst nader te bepalen. Het 
gehanteerde maximum van 25% overhead zal in ieder geval in de jaren 2019 en 2020 worden 
overschreden door inzet van extra staf- en adviescapaciteit om de basis op orde te krijgen. Pas nadat 
de basis op orde is gebracht kan worden bezien welk overhead percentage realistisch is. De 
toegenomen behoefte aan informatisering en digitalisering - die volgens de geldende BBV aan 
overhead moet worden toegerekend - zal daarbij nadrukkelijk in ogenschouw moeten worden 
genomen. In de P&C-documenten zal de ontwikkeling van het percentage overhead inzichtelijk 
worden gemaakt. 

3 DE ONZEKERHEDEN 

Bij het formuleren van een toekomstig kader is het belangrijk om oog te hebben voor de 
belangrijkste onzekerheden en risico's die van invloed kunnen zijn op dit kader en daardoor door 
kunnen werken bij het opstellen van de begroting en de realisatie voor het jaar 2021. De volgende 
onzekerheden zijn van belang: 
• De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten; 
• De herijking van de verrekensystemathiek kan leiden tot wijziging van de deelnemersbijdragen of 

een andere verdeling tussen de deelnemers. 
• De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen; 
• Het project digitale aanlevering kan mogelijk niet het beoogde efficiencyresultaat opleveren; 
• Het project verbetering Bodeminformatie- en beheersysteem is nog niet afgerond in 2020; 
• Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-jprovinciale bijdragen voor 

specifieke al bestaande taken; 
• Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken; 
• Opleidingskosten zijn hoger dan begroot; 
• Personele regelingen als gevolg van CAO-wijzigingen (zoals bijv. verlofharmonisatie en 

vitaliteitsbeleid) kunnen leiden tot hogere personeelslasten. 

In de begroting zullen deze onzekerheden nader worden uitgewerkt en van beheersmaatregelen 
worden voorzien. 

Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt met bovenstaande risico's geen rekening 
gehouden. De financiële impact van deze risico's is op dit moment nog niet op geld gezet, maar 
kunnen substantieel zijn. Er ontbreekt voldoende inzicht en onderbouwing waarmee de risico's 
afdoende kunnen worden doorgerekend binnen acceptabele onzekerheidsmarges. Daarbij dient 
opgemerkt dat ten aanzien van deze risico's bestuurlijke keuzes mogelijk zijn. Bij het verder 
uitwerken en doorrekenen van de risico's zullen de mogelijke keuzes zo goed mogelijk in beeld 
worden gebracht. Het voorstel is om in 2020 de risico's gezamenlijk met de deelnemers te 
prioriteren, rekening houdende met financieel toezicht en beheersbaarheid. Met het actualiseren 
van het locatiebestand en de herijking van de kentallen van de Drentse Maat zal het mogelijk zijn de 
financiële consequenties reëler in te schatten. 
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Uitvoeringsprogramma RUD 2020 en Ontwikkelprogramma 

Geachte Colleges, 

Jaarlijks wordt de opdracht van de 12 gemeenten en provincie Drenthe aan de RUD vastgelegd in een 
uitvoeringsprogramma. Onder de noemer Jaarprogramma wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die de 
RUD Drenthe voor haar opdrachtgevers in dat jaar zal uitvoeren. De uitvoering is gekoppeld aan de begroting 
waarmee ook de middelen voor de uitvoering geborgd zijn. Voor u ligt het Jaarprogramma 2020 zoals die is 
vastgesteld door het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe op 16 december 2019. Daarbij willen we van de 
gelegenheid gebruik maken om u te informeren over de inhoudelijke resultaten van het Ontwikkelprogramma tot 
nu toe en het proces voor de jaarschijf 2020. In de jaarstukken 2019 maken we formeel de inhoudelijke en 
financiële balans over 2019 op. 

Jaarprogramma 2020 
In het najaar van 2019 is in samenspraak met ambtenaren en besturen van de Drentse gemeenten en provincie 
een realistisch, beheersbaar en sluitend Jaarprogramma 2020 opgesteld. De opgave in kader van de Drentse 
Maat is naar meer realistische omvang opgenomen in het jaarprogramma. Verder is afgesproken dat in het 
Jaarprogramma rekening wordt gehouden met een realistisch cijfer voor ziekteverzuim, wat heeft geleid tot een 
noodzakelijke afschaling op de planbare (niet-vraaggestuurde) werkzaamheden die voornamelijk liggen op het 
gebied van Toezicht. 

Overeenkomstig het bestuurlijk afgestemd werkproces om te komen tot het jaarprogramma met de daarbij te 
onderscheiden kaders en uitgangspunten, wordt de uitvoering van onze activiteiten in het programmajaar 2020 
onderverdeeld in: 
• De uitvoering van ons primair proces, onderverdeeld in de Drentse Maat, niet-Drentse Maat en de daarbij 

behorende inhoudelijke administratieve ondersteuning. 
• De mogelijkheid van extra opdrachten. Voor de uitvoering van de extra opdrachten zullen de betreffende 

deelnemers de bijbehorende middelen ter beschikking moeten stellen. 

Inhoudelijk is het onderdeel Toezicht van het programma 2020 meer risicogericht geprogrammeerd. Verder 
wordt er extra aandacht gegeven aan onder andere Energietoezicht, Vuurwerkopslagen en 
Vergistingsinstallaties. Naast de reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit de reguliere 
deelnemersbijdrage bestaat de mogelijkheid om extra opdrachten bij de RUD te beleggen. De opdrachten met de 
daarbij behorende middelen voor de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), Impuls, BRZO, Prolander en 
Asbestdaken zijn door de provincie inmiddels bij de RUD neergelegd. 
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Ontwikkelprogramma 2019-2020 
Het ontwikkelprogramma 2019-2020 is gericht op het toekomstbestendig maken van de RUD als 
omgevingsdienst van Drenthe met zoveel mogelijk toegevoegde waarde: milieurendement dus. Het 
Ontwikkelprogramma is van start gegaan nadat het in april2019 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Met 
de resultaten uit de verschillende projecten en activiteiten willen we ervoor zorgen dat we met gerichte inzet 
van middelen zoveel mogelijk doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe. Na afloop van de 
programmaperiode willen we stappen hebben gezet in risico- en effectgericht werken waardoor we van nog 
meer toegevoegde waarde zijn voor een schoon en veilig Drenthe. 

2019 
We kunnen nu al de eerste effecten op de planvorming zien. Het project RGT heeft er dit jaar voor gezorgd dat we 
het uitvoeringsprogramma 2020 meer risicogericht in konden vullen. Onze kennis en expertise zijn steeds meer 
van toegevoegde waarde voor gewogen besluitvorming in lokaal en provinciaal bestuur. Door de bedrijven te 
controleren die de grootste milieurisico's veroorzaken zorgen we voor een schoner en veiliger Drenthe. Maar 
ook het op orde brengen van onze basisinformatie draagt bij aan haalbare en realistische jaarprogramma's en 
verkleint het risico op financiële tegenvallers gedurende het jaar. De Omgevingswet komt er aan, in Drenthe 
hebben we de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke aanpak en voorbereiding. Ons interne project sluit 
daar nadrukkelijk bij aan, hierdoor wordt onze interne opgave steeds duidelijker. 
We weten steeds beter hoe wij ons toekomstbestendig moeten organiseren zodat de RUD op 1-1-2021 is 
voorbereid op de overgang naar de Omgevingswet en we onze werkzaamheden op een integrale wijze 
gezamenlijk met de ketenpartners in Drenthe kunnen uitvoeren. Onze strategische PersoneelsPlanning (SPP) is 
daarbij ondersteunend, we hebben het afgelopen jaar de basis op orde gebracht en de agenda voor de komende 
tijd is gericht op een wendbare organisatie die ervoor zorgt dat wij kunnen doen wat nodig is. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving per project verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde memo. 

2020 
In voorbereiding op de omgevingswet willen we ons volledige VTH takenpakket informatie-gestuurd en vanuit 
een risicogerichte benadering uitvoeren. De ontwikkeling van de noodzakelijke randvoorwaarden voor die wijze 
van uitvoering is de belangrijkste opgave van het programma 2020. AI doende streven we, daar waar het kan en 
bijdraagt aan onze toegevoegde waarde, naar meer zelforganiserend vermogen in de organisatie. De opgave voor 
2020 zal bestaan uit de noodzakelijke (vervolg) stappen om te komen tot die toekomstbestendige organisatie. 
Uitgangspunt voor het Ontwikkelprogramma in 2020 is het financiële kader zoals vastgesteld in april 2019. 

Proces opstellen Ontwikkelprogrammajaarschijf2020: 
Voor vaststelling van de ontwikkelopgave voor 2020 is het noodzakelijk de resultaten van de ontwikkelprojecten 
in 2019 te vertalen naar de daarop te baseren vervolgopgaves. Daarbij worden naast het bestuur vele andere 
partijen geïnformeerd, geraadpleegd en betrokken. Deze fasering maakt dat de eerste bestuursvergadering in 
2020 het moment is waarop een goed uitgewerkt ontwikkelprogramma 
jaarschijf 2020 formeel vastgesteld kan worden. 

P&C-cycius 
Over de voortgang van het Jaarprogramma, Ontwikkelprogramma en de financiele stand van zaken wordt 
regelmatig gerapporteerd. Bijgaand treft u de door het algemeen bestuur vastgestelde P&C-cycius voor 2020 aan. 

In het algemeen bestuur van de RUD is afgesproken dat de individuele colleges, net als in het verleden, zelf 
bepalen of documenten, al dan niet met een oplegger, naar de raden of staten worden gezonden. 
Hierbij het advies, zoals besloten in het algemeen bestuur, om bijgaande documenten door te sturen aan uw 
raden en of staten. 

Met vriendeJi.jk)groet, //1 LJ 
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1 Het jaarprogramma 

1.1 Doel van hetjaarprogramma 

Het jaarprogramma 2020 geeft een overzicht van de activiteiten die de RVD Drenthe voor haar 
opdrachtgevers in 2020 zal uitvoeren. Dit programma is in samenspraak met de opdrachtgevers tot stand 
gekomen. De uitvoering is gekoppeld aan de begroting van 2020, waarmee ook de middelen voor de 
uitvoering van de activiteiten zijn geborgd. 

1.2 Verhouding Jaarprogramma 2020 en Ontwikkelprogramma 2019-2020 

Om voor onze opdrachtgevers een toekomstbestendige omgevingsdienst te zijn en te blijven is in 2019 een 
Ontwikkelprogramma gestart. Dit tweejarige programma kent de volgende onderdelen: 

risicogericht werken 
zaakgericht werken LOS 
voorbereiding Omgevingswet 
zelforganisatieteamcoaching 
informatiegestuurd werken 
missie en Visie vaststellen 
digitalisering dossiers 
locatiebestand op orde 

Gedurende de programmaperiode worden er binnen de RVD zowel werkzaamheden in het kader van het 
ontwikkelprogramma als het jaarprogramma uitgevoerd. Beide programma's hebben echter hun eigen 
financiering waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is dat de werkzaamheden voor het ontwikkelprogramma 
niet ten koste gaan van de productie (jaarprogramma). 
Over de inhoudelijk en financiële aspecten van het Ontwikkelprogramma in 2020 vindt nadere besluitvorming 
plaats in het eerste kwartaal van 2020. Dit ontwikkelprogramma met bovengenoemde onderdelen maakt dus 
geen onderdeel uit van het jaarprogramma 2020. 

1.3 Proces van totstandkoming 

In september 2019 is de relatiemanager van de RVD gestart met het voeren van individuele gesprekken met 
de 13 accounthouders om input te krijgen voor het opstellen van het jaarprogramma 2020. Daarnaast is er 26 
september 2019 een bijeenkomst geweest waar de regiegroepleden (medewerkers van de RVD) en 
accounthouders (medewerkers van de gemeenten en provincie) de kaders en randvoorwaarden als basis voor 
dit plan hebben besproken. Voor deze werkwijze is gekozen zodat juist in de voorfase van het opstellen van 
het jaarprogramma een gezamenlijk gedragen basis gelegd kan worden, om vervolgens op effectieve wijze te 
komen tot een beheersbaar en sluitend programma. Vanuit verschillende gremia is tot doel gesteld om vooral 
ook te komen tot een haalbaar jaarprogramma. Naar aanleiding van deze overleggen en de opgave om de 
Drentse maat te herzien is deze op een aantal punten geactualiseerd. Verder is afgesproken dat er in het 
jaarprogramma wordt gewerkt met een realistisch cijfer voor het ziekteverzuim. Verderop in dit programma 
is beschreven wat dit betekent. Het concept-jaarprogramma is op 25 november 2019 in het Dagelijks bestuur 
besproken. 
Hierna is het definitieve jaarprogramma opgesteld voor vaststelling door het Algemeen bestuur op 16 
december 2019. 

1.4 Kwaliteitskader van uitvoering 
Bij de uitvoering van het jaarprogramma moeten met de volgende kaders rekening worden gehouden. 

• Besluit omgevingsrecht 
In het Besluit omgevingsrecht zijn procescriteria verwoord die in acht moeten worden genomen. Deze 
omvatten de stappen binnen de beleidscyclus big-So Belangrijk onderdeel hierin is het vaststellen van een 
binnen Drenthe geldend uniform handhavings- en uitvoeringsbeleid met bijbehorende doelstellingen en de 
registratie, monitoring en evaluatie daarvan. Deze gezamenlijke opgave is op dit moment deels in 
ontwikkeling binnen het Ontwikkelprogramma 2019-2020. 

• Drentse verordening 
Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) zijn door de bevoegde gezagen 
verordeningen vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de kwaliteit van het uitvoeringsniveau van deze vth 
taken minimaal moet zijn. De RVD zal werken binnen de door de bevoegde gezagen vastgestelde kaders zoals 
opgenomen in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hiermee 
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is geborgd dat de uitvoering van de vth taken voldoen aan de continuïteits- en deskundigheidseisen van de 
kwaliteitscriteria. In 2019 zijn landelijk de kwaliteitscriteria versie 2.2 vastgesteld. Voor een aantal 
deskundigheidsgebieden zijn de eisen gewijzigd. De meest relevante wijziging betreft de toevoeging van het 
deskundigheidsgebied Energiebesparing en duurzaamheid. In dit jaarprogramma is te lezen dat de RUD 
sterker wil gaan inzetten op het onderwerp energie. Bij het vormgeven van de uitvoering zullen de 
kwaliteitscriteria in acht moeten worden genomen. 

• Bodem 
Voor de uitvoering van de bodemtaken gelden de kwaliteitskaders vanuit het Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het Besluit bodemkwaliteit en het convenant bodem. 

• Drentse Maat 
In de Drentse Maat is op basis van kentallen bepaalt wat de kwantitatieve, en in mindere mate ook de 
kwalitatieve, uitvoering van de vth taken moet zijn van de basistaken van de RUD Drenthe. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat uitvoering in 2020 zal plaatsvinden conform de geactualiseerde versie van de Drentse 
maat. In paragraaf 3.3 wordt hier verder op ingegaan. 

1.S Monitoring van het jaarprogramma 

In de rapportages van 2019 hebben we een begin gemaakt met het aanbrengen van onderscheid tussen de 
ramingen die betrekking hebben op vraag gestuurde producten en ramingen die gebaseerd zijn op planbare 
producten. 
In het eerste kwartaal van 2020 wordt samen met de accounthouders verder gesproken over de vorm en 
inhoud van de rapportages en de daarin op te nemen indicatoren. 

1.6 Aanvullende wettelijke programmeringen 

Separaat aan dit jaarprogramma worden nog andere aanvullende uitvoeringsplannen vastgesteld, namelijk 
voor de uitvoering van: 

• Taken Wet bodembescherming 
Voor de uitvoering van de bodemtaken ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) en het convenant bodem 
zijn de gemeente Emmen en de provincie Drenthe bevoegd gezag. De RUD voert de meerjarenprogramma's 
bodem en ondergrond 2016-2020 voor beide bevoegde gezagen uit. In dat kader stelt de RUD voor 
(sanerings)projecten uitvoeringsplannen op. De uren voor uitvoering van deze taken zijn in het 
jaarprogramma meegenomen. 
Een van de projecten is onder andere de "Warme overdracht Bodemtaken", Dit project is meegenomen in het 
project Omgevingswet dat onderdeel is van het ontwikkelprogramma. 
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2 De beschikbaarheid van middelen voor uitvoering 

2.1 De begroting 2020 

Op 8 juli 2019 is door het Algemeen bestuur de begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting vormt het 
financiële kader voor dit jaarprogramma. Door binnen dit kader te programmeren is ook de financiële 
uitvoerbaarheid van het programma geborgd. 

• Huidig ziekteverzuim hoger dan begroot 
In de afgelopen jaren is zowel in de jaarprogramma's als in de begrotingen gerekend met een ziekteverzuim 
van 4%. Dit ziekteverzuimpercentage is de doelstelling van de RUD. Het ziekteverzuim ligt de afgelopen jaren 
echter aanmerkelijk hoger. De verwachting is dat het ziekteverzuim in 2020 terug te brengen is naar 8%. 
Aangezien er geen financiële ruimte is om het verschil tussen 4% (begroot) en 8% (verwacht) op te vangen zal 
dit betekenen dat er mindere productieve uren beschikbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat er keuzes moeten 
worden gemaakt over welke werkzaamheden wel en niet worden uitgevoerd. Deze afschaling wordt 
uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

• Mogelijkheid tot extra opdrachten 
Een aantal collectief of individueel gewenste activiteiten past niet binnen de begroting. Deze activiteiten 
kunnen alleen worden uitgevoerd als extra opdracht, waarbij de betreffende deelnemers de daarvoor 
benodigde middelen leveren. Het leveren van de middelen is echter nog geen garantie dat een opdracht 
uitgevoerd kan worden, aangezien alle beschikbare uren binnen het jaarprogramma worden benut. Per 
opdracht zal de haalbaarheid en uitvoerbaarheid worden getoetst. Een overzicht en korte beschrijving van de 
reeds bekende extra opdrachten is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarprogramma. 

Op basis van onze begroting 2020 is het aantal productieve uren voor het primaire proces van onze 
organisatie bepaald. 

Tabell : De beschikbare productieve uren in 2020 

Formatie RUD 2020 Productieve uren 
Totaal incl. inhuur 138.68'4 
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3 Onze activiteiten in 2020 

3.1 Algemeen 

Overeenkomstig het bestuurlijk afgestemd werkproces om te komen tot het jaarprogramma met de daarbij te 
onderscheiden kaders en uitgangspunten, wordt de uitvoering van onze activiteiten in het programmajaar 
2020 onderverdeeld in: 
• De uitvoering van ons primair proces, onderverdeeld in de Drentse Maat, niet-Drentse Maat en de daarbij 

behorende inhoudelijke administratieve ondersteuning. 
• De mogelijkheid van extra opdrachten. Voor de uitvoering van de extra opdrachten zullen de betreffende 

deelnemers de bijbehorende middelen ter beschikking moeten stellen. 

Al onze producten zijn opgenomen in onze producten- en dienstencatalogus 2020. 

3.2 Raming besteding van de beschikbare uren op hoofdlijnen 

TabelZ : Totale vraag aan uren t.b.v. realisering van de programmering ZOZO 

Onderdeel Productieve uren 
af erond 

Uitvoering taken Drentse Maat DM 77.948 
Aframin t. .v. ho er ziekte ercenta e -4.200 
Uitvoerin taken Niet- Drentse Maat- roducten nDM 
Administratieve ondersteunin voor DM en nDM 

De uitvoering van het afgeschaalde jaarprogramma past hiermee binnen de begroting. 

3.3 Producten en diensten Drentse Maat 

• Herijking Drentse maat 
Sinds 2016 wordt voor een groot aantal taken conform de Drentse maat gewerkt. Hierdoor bestaat er voor het 
hele werkgebied van de RUD een uniform uitvoeringsniveau. Bij het bepalen van de Drentse maat is gewerkt 
met de informatie die destijds beschikbaar was. De afgelopen jaren is gebleken dat de Drentse maat op een 
aantalonderdelen niet het juiste aantal producten per deelnemer voorspeld. In het jaarprogramma 2020 zijn 
de aantallen meer in overeenstemming met de uitvoeringspraktijk gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het 
realiteitsgehalte van het jaarprogramma aanzienlijk toeneemt. 

Voor het vraaggestuurde werk (bijvoorbeeld meldingen, vergunningaanvragen en klachten) is het gemiddelde 
aantal keren dat om een dergelijk product is verzocht in de periode 2017-2019 (eerste 3 kwartalen) gebruikt 
als uitgangspunt. 

Nadat in 2016 de Drentse maat was bepaald zijn later ook de werkzaamheden voor asbestverwijdering bij de 
RUD ondergebracht. Over het uitvoeringsniveau en de bijhorende financiën zijn uniforme afspraken gemaakt. 
In het jaarprogramma zijn deze werkzaamheden voor het eerst onder de Drentse maat gebracht. Inhoudelijk 
heeft ditgeen gevolgen. 

• Drentse Prioriteiten 
Met de doorontwikkeling van frequentiegericht toezicht naar risicogericht toezicht is besloten om de uren 
voor risicogericht toezicht te laten bestaan uit de uren voor de Drentse Prioriteiten en het Regulier Toezicht 
zoals deze waren opgenomen in de Drentse maat. 
In de Drentse Maat waren voorheen prioriteiten opgenomen waarvoor bij het toezicht op inrichtingen extra 
tijd beschikbaar is indien zo'n prioriteit bij het desbetreffende bedrijf speelt. 
De vastgestelde prioriteiten binnen de Drentse maat waren Afval, Lucht (gezondheid), Bodem en Externe 
Veiligheid. In het jaarplan 2018 en 2019 is het grootste deel van de uren voor de Drentse Prioriteiten 
afgeschaald. 
Voor Bodem en Afval gaat het om aspecten die nu zijn opgenomen in de reguliere inzet binnen risicogericht 
toezicht. De prioriteit externe veiligheid speelt maar bij een beperkt aantal bedrijven. De meeste daarvan 
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vallen onder de BRZO en/of RIE4. Beide categorieën worden sinds 1 januari 2019 apart ingepland via de 
Noordelijke BRZO ROD. Daarmee is externe veiligheid ook geborgd en is er minder noodzaak hier bovenop 
nog prioriteit aan toe te kennen. 
Lucht blijft prioritair vanwege de aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen(ZZS). In opdracht van de 
provincie wordt hiervoor in 2020 een plan voorbereid. 
Energietoezicht is in dit jaarprogramma derhalve expliciet benoemd als prioriteit omdat alle andere thema's 
onderdeel zijn van het reguliere toezicht of anderszins zijn belegd. Voor extra energietoezicht is 1.253 uur 
opgenomen. Andere prioriteiten zijn wettelijke verplichtingen, inspecties op de vuurwerkopslagen en 
projectmatig toezicht op vergistingsinstallaties. (zie hieronder bij noodzakelijke afschaling toezicht). 

• Noodzakelijke afschaling toezicht 
Een inkrimping van het takkenpakket van 4.200 uren is nodig om het ziekteverzuim van 8% op te vangen. Het 
ziekteverzuim is het grootst in het team Toezicht & Handhaving. Het werk gerelateerde ziekteverzuim is sterk 
afgenomen, helaas is het totale ziekteverzuim niet genormaliseerd. De afschaling wordt gerealiseerd binnen 
het Risicogericht Toezicht, Ketentoezicht en Klachten. 
Naast het meer reguliere werk dient in het jaarprogramma ruimte te worden gezocht voor een aantal 
wettelijke verplichtingen evenals door onze opdrachtgevers benoemde prioritaire taken. Dit betreft de 
volgende zaken: 

1. Wettelijke verplichtingen: 
a. Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies (ca. 150 controles) 
b. Toezicht Stoppersregeling 

2. Door opdrachtgevers benoemde prioriteiten: 
a. Inspecties vuurwerkopslagen 
b. Extra Energietoezicht 
c. Projectmatig toezicht vergistingsinstallaties 

Voor het uitvoeren van deze verplichtingen en prioritaire taken is 4.953 uur geraamd. Hiervoor zijn geen extra 
uren beschikbaar, daarom worden ook deze uren afgeschaald binnen Risicogericht Toezicht. Dit betekent dat 
er vanwege deze extra werkzaamheden (4.953 uur) en het hogere ziekverzuim (4.200 uur) in totaal voor 
9.153 uur moet worden afgeschaald op Risicogericht Toezicht. 

In de volgende tabel is een totaaloverzicht weergegeven van de werkzaamheden die we extra uitvoeren en de 
werkzaam waarop we afschalen. 

Tabel 3 : Extra werkzaamheden en afschaling toezicht (in uren) 

5.00 
7.00 
1.000 

Totaal Extra 4.953 

Ketentoezicht 2.392 -1.500 892 
Klachten 3.973 -1.000 2.973** 
Risicogericht 33.873 -6.653 27.220 
Toezicht* 
Totaal Ati eschaald -9.153 - 9.153 

Verschil tussen -4.200 
extra en afschalin 

*De uren voor Risicogericht Toezicht bestaan m.i.v. 2020 uit de uren voor Regulier Toezicht en Drentse 
Prioriteiten zoals die in de oude systematiek beschikbaar waren. 
**In voorgaande jaren werden extra controles voortkomend uit klachten binnen het reguliere toezicht 
uitgevoerd. In 2020 worden extra controles voortkomend uit klachten ten laste gebracht van dit onderdeel. 
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Tabel4 : De geraamde/geplande producten 
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In de bijlagen 1-13 zijn de uitvoeringprogramma's per opdrachtgever weergeven. 

• Van Frequentiegericht Toezicht naar Risicogericht Toezicht 
In 2019 is projectmatig, vorm en inhoud gegeven aan Risicogericht Toezicht om in 2020 hiermee te kunnen 
starten. Het doel is om toezichtcapaciteit daar in te zetten waar dat het meest nodig is gelet op risico 
inschatting en milieurendement. Er is een Drentse (milieu)risicomatrix en een bestuurlijk afwegingskader 
vastgesteld om keuzes in het jaarprogramma uit te werken. In de risicomatrix zijn vier effecten opgenomen: 
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• Milieu-effecten 
• Bestuurlijke impact 
• Ondermijning 
• Naleving 
De risicomatrix is voor 2020 per opdrachtgever uitgewerkt en gebruikt bij de programmering voor 2020 . Het 
is een 'Drentse' risicomatrix omdat de matrix in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers is ontwikkeld en 
gescoord. De matrix is opgebouwd uit een vijftal hoofdbranches met de bijbehorende subbranches. De te 
bezoeken subbranches zijn per opdrachtgever weergegeven in bijlage 15 "Te inspecteren subbranches per 
opdrachtgever, op basis van RGT". 
Sinds twee jaar werkt het team Toezicht en Handhaving branchegericht. Per branche wordt een uniform 
brancheplan geschreven. In de brancheplannen zijn de bijbehorende subbranches opgenomen en beoordeeld 
welke, op basis van de risicomatrix, welke prioritaire milieu-effecten er bestaan. Per prioritair milieu-effect 
wordt beoordeeld welke wijze van toezicht en interventie de beste methode is om naleving te bevorderen. 

De matrix wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Elk jaar wordt deze systematiek gebruikt om te komen 
tot risicogericht toezicht. 

De volgende afspraken c.q. kaders zijn bestuurlijk vastgelegd: 
1. De kentallen voor toezicht volgens de Drentse Maat worden losgelaten. Voor de planning van toezicht in 
2020 is een rekengetal aangehouden. De ureninzet wordt gemonitord. 
2. Het uitvoeren van de inspecties start in de meest risicovolle branches. Wanneer er ruimte is in de 
planning worden op basis van risicoprioritering aanvullende inspecties uitgevoerd. 
3. De toeziehtsuren per opdrachtgever komen overeen met de financiële bijdrage. 
4. Halfjaarlijks wordt een data-analyse uitgevoerd m.b.t. naleefgedrag. 

Wij verantwoorden de komende jaren steeds specifieker de effecten van ons toezicht, zodat meer zichtbaar 
wordt wat onze bijdrage is aan een schoner en veiliger Drenthe. Dit doen wij door in de brancheplannen de 
registratie, monitoring en evaluatie van de bevindingen van de controles mee te nemen. Hierbij te denken aan 
de registratie van de naleving; aantallen hercontroles, handhavingszaken, aard en omvang van overtredingen. 

Verwacht wordt dat door de risicogerichte benadering er ten opzichte van voorgaande jaren een toename zal 
zijn van o.a. het aantal hercontroles, proces verbalen en lasten onder dwangsom. Een belangrüke 
randvoorwaarde hiervoor is een up-to-date locatiebestand en een toereikende registratie inzake de naleving. 
Datakwaliteit is bepalend voor een optimale risicosturing. 

Het updaten van het locatiebestand is opgenomen in het Ontwikkelprogramma. In het Ontwikkelprogramma 
2020 is de implementatie inclusief een verbreding en verdieping van het Risicogericht Toezicht voorzien. 
Het product Risicogericht Toezicht komt in de plaats van de volgende in het jaarprogramma 2019 opgenomen 
producten: 
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 1 tot en met 5 
Toeslag regulier toezicht Drentse Prioriteiten 

• Ketentoezicht 
Bij ketentoezicht zetten wij in 2020 in op de thema's afval/asbest en biomassa-vergisting. 

• Energietoezicht 
Gelet op het landelijk energieakkoord, klimaatdoelstellingen en de collegeprogramma's, is het logisch om 
uitvoering te geven aan de taken voor energietoezicht. De uitvoering van deze taken werden in 2017 gedekt 
uit aanvullende (Rijks)financiering via de gemeentefondsen. De gemeenten stelden deze extra middelen ter 
beschikking aan de RUD. Gedurende 2018 waren deze aanvullende middelen niet beschikbaar en heeft de RUD 
de werkzaamheden moeten afschalen. Voor 2019 is door het rijk lopende het jaar opnieuw financiering 
beschikbaar gesteld en zijn de werkzaamheden weer opgepakt. 
In 2020 zijn (nog) geen extra middelen beschikbaar gesteld, desondanks is in het jaarprogramma 1.253 uur 
expliciet opgenomen voor Energietoezicht. Binnen risicogericht toezicht kan op basis van risico-inschatting 
meer uren worden besteed aan Energietoezicht. Wellicht specifiek bij kantoorgebouwen en grote bedrijven. 

• Beoordeling elektronische milieujaarverslagen (e-M]V)expliciet opgevoerd in 2020 
De beoordeling van de elektronische milieujaarverslagen is niet voorzien in de Drentse Maat en is net als vorig 
jaar expliciet in beeld gebracht. De uren worden geschreven op een aparte projectcode. 

• Asbest: beoordelingen en toezicht 
Voor de uitvoering van onze asbesttaken is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden in 2020 en de 
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bijbehorende uren. Deze inschatting is gedeeld met de accounthouders is gebaseerd op onze bijgestelde 
werkwijze. In totaal is er 3609 uur gepland. 

3.3.1 De actualisatie voor vergunningen op basis van wettelijke plicht 
Bij de actualisering worden de wettelijke grondslagen aangehouden. 

a) Actualisatie n.a.v. publicatie BBT-conclusies 
De vergunningen worden actueel gehouden met inachtneming van de actualisatieplicht bij de 
BBT-conclusies (best beschikbare technieken) die geldt binnen 4 jaar na publicatie. Voor 2020 staan de 
agrarische BBT-conclusies op het programma. 

b) Actualisatie n.a. v. LAP3 
Het bevoegd gezag dient binnen een jaar na publicatie van een nieuw LAP, of na een wijziging van een 
bestaand LAP na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van 
afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en indien 
nodig de vergunning(voorschriften) te actualiseren. Op basis van een plan van aanpak wordt hier verder 
uitvoering aan gegeven. 

c) Actualisatie n.a. v. Besluit emissiearme huisvesting 
Uitvoering geven aan het daarin geldende overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2020 voor het aspect 
ammoniak. Het heeft betrekking op bestaande stallen bij varkens- en pluimveehouderijen met een 
vergunning voor 8 mei 2002 met een hogere emissiefactor dan de maximale emissiewaarde of systemen 
waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld. 

3.3.3 Gevolgen uitspraak Programma aanpak stikstof (PAS) 
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak 
stikstof (PAS) zijn projecten stil komen te liggen. De spelregels voor het verlenen van de 
natuurtoestemmingen worden momenteelopnieuw vastgesteld. 
Zodra deze spelregels zijn vastgesteld ligt het in de lijn der verwachting dat er extra aanvragen om vergunning 
worden ingediend dan wel dat lopende aanvragen worden aangepast. Verwacht wordt ook dat de productie 
en uren inzet van vergunningverlening in 2020 hoger zullen zijn. Hoeveel hoger is vooraf moeilijk in te 
schatten. In de loop van 2020 zal beoordeeld moeten worden of dit tot problemen gaat leiden in het tijdig 
afronden van de procedures. 

3.4 Producten en diensten niet- Drentse Maat 

In tabel4 zijn op hoofdniveau de geraamde uren weergegeven van de niet-Drentse Maat-producten. 
De in de tabel genoemde advies-uren zijn exclusief de intern adviserende taak voor de Drentse maat 
producten. Bij de interne advisering is de ( specialistische) inzet gekoppeld aan het betreffende product 
waarbij advies gevraagd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een milieuvergunning een 
beroep gedaan op milieuspecialisten. bodemspecialisten en juristen en worden de uren geboekt op het 
product milieuvergunning. 
Om het realiteitsgehalte van dit onderdeel van het jaarprogramma te vergroten is per deelnemer bepaalt 
hoeveel uren er de laatste 3 jaren gemiddeld zijn geleverd. Dit gemiddelde aantal uren is in dit jaarprogramma 
opgenomen. De vraag of dit financiële eonsequenties (bijvoorbeeld wijziging deelnemersbijdrage) heeft tussen 
de deelnemers wordt verkend door een werkgroep die bestaat uit deelnemers van het eigenarenoverleg. 
Voor het jaarprogramma is het relevant om te constateren dat het totale aantal te leveren uren zowel 
inhoudelijk als financieel (begroting 2020) haalbaar wordt geacht. 
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Tabel 5: De geraamde uren niet-Drentse Maat per hoofdgroep/productnr, voor 2020 

200 Bodem 25.903 
8.653 300 Geluid, lucht en externe veiligheid 

500 Juridische ondersteuning 993 
6.531 600 Mi I i eus peci a I i sti s che ta ken 
1.806 700 Pro] ecten 
1.059 801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 
350 9010ntheffingTUG 

618 1.001 Toezi cht ontbra ndi ng vuurwerk 
57 1.101 Toezi cht TUG 

1.201 Boa's (Vrijveld toezicht) (alleen voor Emmen) 2.348 

2.654 1.300 I Extra werk BG 

3.5 Administratieve ondersteuning aan het primair proces 

Bij de behandeling van alle zaken heeft de Frontoffice (onderdeel van het team Bedrijfsbureau) een 
belangrijke taak bij de intake en de administratieve afronding. De Front-office zorgt ervoor dat de kwaliteit 
van de registratie verbetert en de administratieve werkzaamheden voor de inhoudelijke medewerkers 
beperkt blijven. In 2020 is het doelom te kijken of we hier nog extra stappen in kunnen zitten. Hierbij wordt 
ook ten doel gesteld om de werkzaamheden meer te koppelen aan de afzonderlijke producten van de 
individuele opdrachtgevers. Hierdoor kan beter inzichtelijk worden gemaakt dat het geen overhead uren zijn. 
maarproductieve uren. Deze productieve uren worden ingeschat op een totaal van 10.000 uur. 
De werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de periodieke rapportages en de sturing op het 

_j_aarprogramma komen ook ten laste van deze post. Hiervoor is er binnen de RUD een regiegroep opgericht. 

3.5.1 Individuele extra opdrachten 

Naaste de reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit de reguliere deelnemersbijdrage bestaat de 
mogelijkheid om extra opdrachten bij de RUD te beleggen. Deze extra opdrachten dienen wel aanvullend op 
reguliere deelnemersbijdrage door de opdrachtgevers worden gefinancierd. De ervaring leert dat extra 
opdrachten niet altijd voor aanvang van een nieuw programmajaar bekend zijn maar zich ook lopende het jaar 
voordoen. De opdrachten voor ZZS, Impuls, BRZ, Prolander en Asbestdaken zijn inmiddels bij de RUD 
neergelegd. 

• PilotZZS 
Ten behoeve van de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de provinciale inrichtingen is in 
2019 door de FUMO, ODG en de RUD in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld. Specifiek willen de 
provincies voor 1 januari 2021 per inrichting inzage hebben in de aanwezige, gebruikte en naar de lucht 
geëmitteerde ZZS. Daarnaast willen de provincies ook inzage in de (in)directe ZZS-lozingen naar water. De 
provincies hebben met het rijk afspraken gemaakt over de uitvoering van deze werkzaamheden. De provincie 
Drenthe heeft extra budget beschikbaar gesteld aan de RUD om deze extra werkzaamheden uit te voeren. 
ZZS doen zich naar verwachting niet alleen voor bij de provinciale inrichtingen. Gemeenten hebben echter 
geen speciale afspraken met het rijk gemaakt over de aanpak hiervan. Met de ervaringen die worden 
opgedaan bij de provinciale inrichtingen zal door ons in 2020 ook het gesprek op gang worden gebracht om te 
bepalen op welke wijze met ZZS moet worden omgegaan met de gemeentelijke inrichtingen. 
• Impulse 
Voor de uitvoering van werkzaamheden externe veiligheid heeft de provincie Drenthe opnieuw 1200 uur 
beschikbaar gesteld De provincie ontvangt in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 
budget van het rijk. De benodigde uren voor externe veiligheid boven deze 1200 uur zijn per deelnemer ten 
laste gebracht van de niet Drentse maat (productgroep 300). 
De verwachting is dat 2020 het laatste jaar is dat er via het programma Impuls nog budget door het rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Wel zijn VNG, IPO en IenW via het Bestuurlijk Omgevingsberaad in gesprek met 
elkaar over nieuwe financiering voor de periode 2021-2024. In de Kaderbrief 2021 hebben wij deze 
ontwikkeling ook beschreven. 
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• Prolander(voorheen Dienst Landelijk Gebied) 
Voor het geven van bodemadvies en het beoordelen van bodemrapporten voor Prolander wordt de ureninzet 
bij Prolander in rekening gebracht. 

• BRZO 
Binnen Drenthe bevinden zich 5 BRZO-inrichtingen. Daarnaast zijn er 6 zogenaamde RIE4 inrichtingen: 
bedrijven met chemische processen die niet onder de BRZO vallen. Voor al deze bedrijven is de provincie het 
bevoegde gezag. Voor de uitvoering van de vth taken van deze bedrijven zijn de BRZO uitvoeringsdiensten 
aangewezen. Voor Noord Nederland is dit de Omgevingsdienst Groningen (OOG). De RUD-medewerkers 
voeren, onder aansturing van de OOG, wel werkzaamheden uit ten aanzien van deze bedrijven. De bijhorende 
ureninzet wordt in rekening gebracht bij de OOG. 

• Aanpak asbest daken Drenthe 
De werkgroep asbestdaken gaat het stimuleringsprogramma Drenthe asbestdaken herijken nu het 
asbestdakenverbod 2024 er niet komt. De monitoring aan de hand van de asbestkaart blijft plaatsvinden door 
de RUD. Daarnaast is de RUD betrokken bij voorlichting en lokale initiatieven om asbestdaken te verwijderen. 
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Bijlagen 1-13 : Programma per opdrachtgever 

Kanttekening: In het jaarprogramma is gerekend met cijfers achter de komma, in de hier gepresenteerde 
overzichten is gewerkt met afgeronde cijfers. Hierdoor kunnen geringe verschillen zijn 
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Bijlage 14: Kwaliteitskader voor uitvoering van taken 

Het wettelijk kader 

Naast de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH), die op 14 april2016 in werking is 
getreden, is het Besluit verbetering vergunningverlening. toezicht en handhaving op 1 juli 2017 in werking 
getreden. Hiermee is een wettelijk kwaliteitskader ontstaan, dat in acht moet worden genomen bij de 
uitvoering van Wabo-taken. Belangrijk onderdeel hierbij vormen de procescriteria. die de elementen van de 
beleidscyclus big-8 omvat en de volgende hoofdstukken kent: 

Het uitvoerings- en handhavingsbeleid 
De uitvoeringsorganisatie 
De borging van middelenHet uitvoeringsprogramma 
Monitoring 
Rapportage 
Aansluiting op inspectieview 

Binnen het ontwikkelprogramma zullen deze procescriteria nader worden beschouwd en waar nodig worden 
voorzien van inhoud. 

Kwaliteit personeel en organisatie 
Door ieder bevoegd gezag binnen Drenthe (de gemeenteraden en Provinciale Staten) is de Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht op uniforme wijze in 2016 vastgesteld. 
De verordening is getoetst aan de modelverordening en voldoet. Met betrekking tot de uitvoering van de 
milieutaken wordt in deze verordening verwoord dat de uitvoering moet voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1, 
voor zover de uitvoering betrekking heeft op de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die 
met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast. De ROD Drenthe neemt bij de 
uitvoering van de VTH-taken de kwaliteitscriteria 2.1, voor zowel personeel en organisatie als de 
proceskwaliteit in acht, ook bij inhuur en uitbesteding van werk. 

• Inspectieview Milieu 
Omgevingsdiensten zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht tot aansluiting op de landelijke applicatie 
Inspectieview Milieu. Inmiddels zijn wij aangesloten op Inspectieview. maar moet nog wel het nodige werk 

- verricht worden wat betreft datakwaliteit. In deze applicatie, waarbij het toezicht op de bedrijven centraal 
staar, worden de data vanuit alle aangesloten systemen (bij ons het LOS) zichtbaar gemaakt. Inspectieview 
kent verplichte velden. Dit levert een wettelijk kader aan verplicht in te vullen velden binnen LOS op en 
verlangt voor die velden een goede kwaliteit aan data. 

• Uniforme toepassing van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) 
Met de invoering van Digitale Checklisten is tevens gestart met de registratie van toepassing van de LHS. 
Binnen DC worden de geregistreerde overtredingen gekoppeld aan de LHS toets, die moet leiden tot meer 
uniformiteit in de interventies bij bepaalde overtredingen. Hiervoor is in samenspraak met DC een aparte 
checklist ontwikkeld. 

Het Drentse kwaliteitskader 

De Drentse Maat producten 
Met de Drentse Maat wordt bedoeld dat gewerkt wordt overeenkomstig één uniform uitvoeringsniveau. 
Het bereik van de Drentse Maat blijft in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten 
binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals benoemd in de producten- en dienstencatalogus. 
Om die reden wordt gesproken van een Drentse Maat l.O. De sturing is op output. Het LOS en Digitale 
Checklisten voor het toezicht ondersteunen het vormgeven van uniform werken. 

Op basis van het gekozen uitvoeringsniveau is door de ROD Drenthe, in opdracht van de opdrachtgevers, het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per opdrachtgever de 
geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende uren per product op jaarbasis doorgerekend. 
Inmiddels vormen de resultaten vanuit het rekenprogramma niet meer de harde cijfers, maar wordt er op 
basis van ervaring bijgestuurd. Het inrichtingenbestand maakt deel uit van het rekenmodel. 
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De 'niet- Drentse Maat-producten' 
Ook voor de niet- Drentse Maat-producten is inmiddels al een bepaalde mate van uniformiteit ontstaan. 
De invoering van het LOS met haar uniforme processen en registratie en de tussen de medewerkers 
onderlinge kwalitatieve afstemming van producten, via de invoering van het vier-ogen-principe (wordt ook 
toegepast bij de Drentse Maat producten), ondersteunt verdere uniformiteit en eenduidigheid. De rapportage 
voor deze producten is in uren. 

Het kwaliteitskader voor bodemtaken 

• SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) 
Daar waar voor de overige Wabo VTH-taken de kwaliteitscriteria 2.1 een kader bieden, is het SIKB het 
afstemmende. uniformerende kader voor de uitvoering van bodemtaken en registratie van bodemgegevens. 
SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte 
kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Werken aan kwaliteitsverbetering 
betekent onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en 
beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). 

• KWAL/BO (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) 
Daarnaast geldt bij het bodembeheer de KW ALIBO-regeling) die is geïmplementeerd in het Besluit 
bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Dit betreft een wettelijke regeling, die beoogt de 
betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan 
werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders. 

• Convenant bodem 
Voor bodemsanering zijn de provincie Drenthe en de gemeente Emmen het bevoegde gezag. Hiervoor stellen 
zij overeenkomstig het vereiste vanuit de Wbb een uitvoeringsprogramma op als onderdeel van hun opdracht. 
Voor 2016 tot en met 2020 zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt in het Convenant bodem en ondergrond 
2016-2020 over de vormgeving en uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Het Convenant geeft 
vervolg aan, en actualisering en verbreding van, het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties 2010-2015. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben op basis van het Convenant 
bodem en ondergrond ieder een meerjarenprogramma 2016-2020 opgesteld dat de RUD Drenthe uitvoert. 
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Bijlage 15 : Te inspecteren subbranches per opdrachtgever, op basis van RGT 

PRIO 1 

Aa en Hunze 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 

PRIO 2 

Sporthallen, zwembaden, sauna's e.d. (SBI 49, 931, 9313, 9604, 8552, 85521, 93299, 59) 
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:De_Wolden 

!PRIO 1 

Bewerkingsinrichten van darmen en vlees (5BI10,101) 

Restaurants, snackbars, kampeerterreinen e.d. 

L E~l_11e!l . .. _ .. _ 

Sporthallen, zwembaden, sauna's e.d. (SBI 49, 931, 9313, 9604, 8552, 85521, 93299, 59) 

:Hoogeveen 
iPRIO 1 
'>" X 1'1"' I._ ,- ~::, _'J"~~{ /t'~~ ";.,~"''!":t .l\<w~ ~ ".i:~¥" 1't'J ,;-> ."".5!: .... ~:l~.) , ,~.J .s- ,~""t J ' _,-:. ~~yl 4.1ii' .... , ~}~{:)111- t2Yi ~ ~~.,., .~:::;'"~)l;~~1'{:'./~ , "t,I'.~ ",~'-,~ '~;~~~1 ~-'::;f1; ,I. ;:~ 

'}~IJ\-' "'~tc),;:r§lf'iîOî!l' ~.I':,'Î€r_.~l\~'hJftr~k)J;;Jij\~]rIliits'J;l~'t';Ü{o),<),,~\~!tîllt~)T';-':',i2:t~:;"""}!}!'(ti;- ·4:4~lf.,:,Q!i.r:})~~:,; 2:"4~:Cfb,,~1",~·*~i' ¥4t:~i 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) I 
Apparatenfabrieken(5BI 26, 27, 28 en 33) 
. . -- .. -.- - - 

:PRIO 2 - ". - 
---- --- - 

. Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven (SBI 303, 3316) 

Restaurants snackbars, kamoeerterreinen e.d. 

ipRIO 1 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 
r - -- - - - _. 

iPRI02 

Grth. In vloeibare en gasvormige brandstoffen (SBI 46712.3) 

r- 

i Midden Drenthe 
, 
:PRIO 1 

~'~r~jf.)1t!~~'f~'-4Tr~~t~~~~*jl~~~h~yt~t\tJ~tijlf~l~l"tt'lR~t~J~~l\~l'~i •• 
, , :' :;" 1 ~ I' ,\ ( > ~ re 1 ~( >-"l' r'" ,( "I ; I j I I 1 I 

Apparatenfabrieken(5BI 26, 27, 28 en 33) 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 

Slachterijen, broodfabrieken, broodbakerijen, e.d.(5BI 101, 102, 1071, 1072, 1052, 1105, 2219) 

Restaurants, snackbars, kampeerterreinen e.d. _. __ . - " ._- - 

30 



Noordenveld 

PRIG 1 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SSI 563, 5914) 

Handel en reparatie in (vracht)auto's, motoren en autowasserijen (SSI 45, 451, 452, 453, 454, 45202, 
7711, 45205, 77) 

PRIG 1 

Tynaarlo 

Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven (SBI 303, 3316) 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SSI 563, 5914) 

Provincie Drenthe 

Alle inrichtingen die onder het bevoegd gezag van de provincie Drenthe vallen 
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Memo 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

In aanvulling op de vaste afspraak dat de voortgang van het Ontwikkelprogramma opgenomen wordt in de 

reguliere bestuursrapportages van de RUD treft u onderstaand een nadere toelichting op de huidige stand van 

zaken en het resultaat/de voortgang die we met het Ontwikkelprogramma tot eind van 2019 denken te realiseren.  

 

In volgorde zoals genoemd in het ontwikkelprogramma zal per project/activiteit een korte toelichting worden 

gegeven.  

 

Risicogericht Toezicht:  

Dit project verloopt succesvol. Alle deelnemers zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw betrokken geweest bij de 

totstandkoming van de risicomatrix. De data-analyses, toepassing van de matrix en het doorrekenen hebben  

geresulteerd in een lijst van geprioriteerde inrichting die in 2020 worden bezocht. Deze lijsten hebben de 

gemeenten inmiddels ontvangen. Als kanttekening bij dit resultaat dient opgemerkt dat in het doorrekenen van de 

risicomatrix het ontbreken van een actueel en volledig inrichtingenbestand verstorend werkt op de uitkomst, 

omdat daardoor niet alle risicobepalende factoren goed zijn vastgelegd in het bestand waarmee we werken. Bij het 

bespreken van de lijst met geprioriteerde inrichtingen per deelnemer wordt daar nadrukkelijk aandacht aan 

besteed. 

Ter afronden van deze fase van het project wordt er gewerkt aan een opleverdocument waarin de ontwikkelde 

systematiek wordt vastgelegd en een advies wordt gegeven over verdere implementatie van RGT en hoe de RUD 

met de deelnemers vervolgstappen kan zetten om op het gehele milieu VTH en Advies pakket risicogericht te 

werken. Daarmee sluit dit project voor 2019. Het vervolg  zal aan de hand van een nieuwe opdracht in 2020 

opgepakt moeten worden. 

 

Zaakgericht werken/LOS:  

De beoogde procesoptimalisatie is uitgevoerd, zo zijn processtappen tot een minimum beperkt, werkafspraken 

vereenvoudigd en ‘schermen’ aangepast zodat ze beter aansluiten op noodzakelijk vast te leggen informatie.  De 

resterende tijd wordt gebruikt om een opleidingsplan op te stellen, de gemaakte afspraken goed vast te leggen en 

te beheren en een advies op te stellen welke processen i.k.v. de omgevingswet samen met de deelnemers 

aangepast moeten worden. Daarmee sluit ook dit project succesvol in 2019 en zal zijn gevolg in het project 

Voorbereiding op de omgevingswet opgepakt worden.   

 

Voorbereiding omgevingswet:  

Dit project wordt in nauwe samenhang met de regionale initiatieven vanuit het OPD (OmgevingsPlatform Drenthe) 

uitgevoerd. Eind 2019 zal de voorlopige interne opgave helder zijn  en vormen  een vijftal plannen van aanpak de 

basis van de inzet voor 2020. Dit is conform het beoogde projectresultaat in 2019. 

 

Strategische personeelsplanning:  

De resultaten uit deze inspanning vormen de basis voor verdere ontwikkeling van medewerkers individueel en 

organisatie als geheel. Op dit moment worden in de teams die ontwikkelopgave vertaald naar 

teamontwikkelplannen. Het project heeft het beoogde resultaat voor 2019 gehaald en de noodzakelijke 

vervolgstappen worden opgenomen in de teamontwikkelplannen en dienen als uitgangspunt voor overige 

projecten van het Ontwikkelprogramma, zoals bv. De voorbereiding Omgevingswet.  Het projectresultaat is 

daarmee input voor de organisatieagenda 2020 en verder.  

 

Teamcoaching:  

Alle teams zijn en worden ondersteund bij de veranderopgave waarvoor we stonden en staan. Dit project loopt 

door gedurende het hele Ontwikkelprogramma.  

  

Aan : Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten 

Van : Marco Holsappel 

Team : RUD Drenthe 

Betreft : Informatie Ontwikkelprogramma 

Datum : 27-11-19 



 

 

 

 

 

 

 

Gedeelde missie en visie:  

Bij de oprichting van de RUD Drenthe is de visie, missie en doelstelling van de dienst bepaald en is verwoord in ons 

bedrijfsplan van 2013. Het 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 onder meer de 

aanbeveling aan het bestuur gedaan om te komen tot een herijking van de visie en missie. Die noodzaak is opnieuw 

duidelijk gebleken uit het Collectief DrijfverenDNA-onderzoek van bureau Zuiderlicht in 2018. 

Naar aanleiding daarvan is in het kader van het Ontwikkelprogramma gewerkt aan een herijking van de missie en 

visie. Daarmee is de basis gelegd voor een gedeeld perspectief voor onze organisatie, welke als rode draad zal 

moeten doorklinken in al onze werkzaamheden, beleidsdocumenten en te maken keuzes.  Deze in concept herijkte 

missie en visie zal begin 2020 ter oriëntatie worden voorgelegd in de bestuursvergadering. De hieruit volgende 

inhoudelijke aanvullingen en procesafspraken zullen verwerkt worden. Vooralsnog wordt gekoerst op vaststelling in 

de vergadering van maart 2020 zodat de nieuwe missie en visie onderdeel kan uitmaken van de 

zienswijzeprocedure voor de begroting 2021 bij de raden en staten.    

 

Governance en accountmanagement versterken:  

Het onderdeel governance is door de Raad van Opdrachtgevers  opgepakt. Inmiddels is de accountmanager van de 

RUD een structurele fulltime functie geworden. De ontwikkeling van dit relatiemanagement is al zichtbaar. 

Vanwege de structurele inbedding wordt de verdere ontwikkeling beschouwd als regulier.  

 

Professionalisering financiële functie:  

De financiële administratie is overgeheveld van de Provincie Drenthe naar de RUD Drenthe. Ook is de beoogde 

verbetering in documenten, voorspelbaarheid/mate van control gerealiseerd.   Adequate bezetting van functies 

heeft plaatst gevonden en werpt zijn vruchten af. In de interim controle van de accountant werd dit ook zichtbaar 

en komt op positieve wijze terug in de concept-Managementletter Daarmee wordt ook deze verdere ontwikkeling 

beschouwd als regulier.  

 

Digitalisering dossiers:  

Dit betreft het tweede deel van het project Quick Wins/Digitalisering. Het opdrachtgeverschap voor het project ligt 

bij de RvO. Het eerste deel is afgerond met een tweede ronde langs de gemeenten om eerder besproken quick wins 

te monitoren. Er is door de gemeenten en de RUD serieus goed werk gedaan aan het verbeteren van de digitale 

uitwisseling. Vooral in communicatief opzicht gaat dit veel beter. Er wordt sneller aan de bel getrokken waardoor er 

geen frustraties oplopen. En men weet elkaar beter te vinden. Door bij de sessies van quick wins met elkaar aan 

tafel te zitten is er over en weer meer begrip voor elkaar. En men kent elkaar. Dit jaar ging de aanlevering bij de 

meeste gemeenten van de toezichtsdossiers nog niet helemaal goed, maar wel veel beter dan de vorige jaren. 

Noordenveld bleef flink achter, maar daar is een interventie gepleegd door meerdere personen verantwoordelijk te 

maken voor de aanlevering. Hoogeveen en De Wolden zijn bezig met de digitalisering van alle milieudossiers. In 

samenwerking met de RUD is gekeken naar welke stukken in een dossier thuis horen, wat kan vervallen, welke 

naamgeving aan documenten moet worden gegeven. Hiervoor is een document opgesteld waarin deze 

standaarden staan. Deze standaard kan ook voor andere gemeenten werken en wordt ook al ingezet bij andere 

gemeenten (zoals Emmen). 

 

Dit is een hardnekkig project wat  om meerdere redenen – waaronder miscommunicatie  en wisseling van 

opdrachtgeverschap – veel vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is het opdrachtgeverschap door de RvO weer 

goed belegd bij een teammanager van de gemeente Coevorden en is de opdracht en het resultaat opnieuw 

vastgesteld door de RvO. Afgesproken is dat het advies in Q1 2020 aan de RvO wordt opgeleverd.  

 

Uit de gesprekken met de, bij dit project betrokken,  medewerkers van de deelnemers komt steeds weer eenzelfde 

zorgpunt naar voren. De noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeenten treffen vaak ook de archieftaken. Dit knelt 

des te meer in een tijd dat er meer digitaal gaat, en de archieven nog niet geheel volledig digitaal zijn gemaakt. 

Aanleveren blijft dan problematisch naar de RUD, maar ook voor de toekomst zoals de Omgevingswet wordt het 

voor de gemeenten lastig om dit geheel digitaal te doen als een belangrijke bron (archief/dossiers) nog gedeeltelijk 

op papier zitten (of digitaal verspreid zijn over meerdere applicaties). 

  



 

 

 

 

 

 

 

Locatiebestand op orde:  

Deze opgave was moeilijk in te schatten, wij waren de eerste omgevingsdienst die het op deze schaal hebben 

opgepakt. De problematiek is complexer en omvangrijker gebleken dan vooraf gedacht. Daarom kunnen we aan het 

einde van dit jaar niet een locatiebestand opleveren waarvan 80% gevuld is met 99% van de noodzakelijke juiste 

informatie. Met vallen en opstaan hebben we de opgave steeds beter in beeld gekregen maar moeten we in 2020 

nog veel doen. We zullen de gemaakt afspraken om het bestand op orde te houden implementeren en monitoren, 

het zgn. datamagazijn wat ons daarbij gaat helpen wordt verder ingericht. Aanpassingen in het gehele bestand, dan 

gaat het onder andere om het bevoegd gezag, de naam van de inrichting, categorie-indeling, SBI-code en 

hoofdactiviteit en dubbelingen worden in 2020 uitgevoerd. Naast hernieuwde werkafspraken en monitoring 

daarvan zal structureel aandacht aan het uitvoeren van zgn. gevelscans besteed moeten worden. Dat laatste valt 

buiten de scoop van het project. De verwachting is dat de inspanning in het project moeten al leiden tot een 

bijgewerkt bestand gereed voor het opstellen van het jaarprogramma 2021.  

 

Herijking DVO’s:  

De DVO’s op gebied van financiën en personeelsadministratie zijn/worden in overleg met provincie en gemeente 

Emmen aangepast. Daarmee is dit project eind 2019/begin 2020 afgerond.  

 

 

 



*Zienswijze raden en staten 

23 april info sessie 

voorstel RUD Drenthe tijdlijn P&C cyclus 2020 en data 
bestuursvergaderingen

onderwerp DB AB opdrachtgevers

Jaarprogramma 2021 DB december -

Begroting 2021 en evt. begrotingswijziging lopende jaar DB maart en juni AB april en juni

Jaarstukken 2019 (incl rapportage 4e kwartaal 2019) DB maart AB april en juni

Voorjaarsrapportage (eerste 4 maanden) productie en financiën op hoofdlijnen DB juni Ab juni

Najaarsrapportage (eerste 8 maanden) productie en financiën op hoofdlijnen DB oktober Ab december 

Per gemeente integrale rapportage per 4 maanden en 12 maanden en voegen als bijlage bij de 
voorjaarsrapportage en de 12 maandsrapportage

Db juni / februari +1 Colleges/accounth
ouders

Juni/februari+1

Kaderbrief t+2 DB november AB december

In 2020 zullen 2 informatie bijeenkomsten voor raads- en statenleden worden georganiseerd

AB 

DB 

Ab 6-4; ter voorlopige vaststelling
• Jaarstukken 2019
• Evt. begrotingswijziging
• Ontwerpbegroting 2021

Db 19-10 
• najaarsrapporta

ge

Db 8-6 
• Maakt, 

overwegende de 
zienswijzen vanuit 
de raden en staten, 
een voorstel voor 
het ab van 29-6

• voorjaarsrapportage

Db 23-11 
• Kaderbrief +2

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

AB 29-6; ter vaststelling
• Jaarstukken
• Evt. begrotingswijziging
• Ontwerpbegroting +1
• voorjaarsrapportage

Db 16-3
• Jaarstukken 2019
• Rapportage vierde 
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• Evt.begrotingswijziging

2020
• Ontwerpbegroting 2021

Db 14-12
• Jaarprogramma 

2021
• Kaderbrief 2022

Ab 14-12
• Kaderbrief 2022
• Najaarsrapportage

Db 6-4
Verzending 
voorlopig 
vastgestelde 
stukken naar 
de raden en 
staten

Db 29-6
Voorbereiding 
ab 29-6
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Rapportage RUD Drenthe derde kwartaal 2019 

 

De stand van zaken tot en met september, inclusief doorkijk naar eind 2019 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Inleiding 
 

Voor u ligt de rapportage over de eerste 9 maanden van 2019. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-

cyclus zoals die voor 2019 is opgesteld. In de halfjaarsrapportage is redelijk uitvoerig stilgestaan bij de diverse 

werkzaamheden en ontwikkelingen. In deze 3e-kwartaalrapportage geven we zoveel mogelijk een cijfermatige 

update van de laatste stand van zaken. Afwijkingen of nieuwe trends ten opzichte van de halfjaarsrapportage 

worden uiteraard wel benoemd.   

 

 

1.2 Resultaten tot nu toe: productie en financiën, en de organisatie in ontwikkeling 
 

Organisatie-ontwikkeling 

Het ontwikkelprogramma 2019-2020 is gericht op het toekomstbestendig maken van de RUD als 

omgevingsdienst van Drenthe. Met de resultaten uit de verschillende projecten en activiteiten willen we ervoor 

zorgen dat we met gerichte inzet van middelen kunnen doen wat nodig is. Na afloop van de programmaperiode 

willen we stappen hebben gezet in het risico- en effectgericht werken waardoor we van nog meer toegevoegde 

waarde zijn voor een schoon en veilig Drenthe. In hoofdstuk 5 van deze rapportage wordt de voortgang van de 

verschillende onderdelen van het programma kort beschreven. Eveneens is een overzicht gegeven van de 

uitputting van de geraamde middelen (uren en financiën). 

 

Productie 

Het Algemeen bestuur heeft besloten om ten opzichte van het jaarprogramma 2019 een afschaling te doen ten 

aanzien van toezicht. Deze afschaling is cijfermatig in deze rapportage verwerkt. Het uitgangspunt is dat de 

beschikbare toezichturen evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen. Dit betekent dat de aantallen 

producten die zijn uitgevoerd per bevoegd gezag kunnen verschillen maar dat de ureninzet percentueel voor alle 

bevoegde gezagen zo veel mogelijk gelijk is. 

 

In de halfjaarsrapportage is beschreven dat een deel van de productie achterstand werd veroorzaakt door het 

feit dat de extra gelden die binnenkomen als gevolg van extra opdrachten niet altijd tijdig kunnen worden 

omgezet in extra productieve uren. Door het invullen van een aantal vacatures en het continueren van de 

bestaande inhuur hebben we dit effect goed kunnen stoppen. Wel is de inhuur in beperkte mate verminderd op 

plekken waar de werkzaamheden terugliepen. Dit zorgt voor een licht lager aantal productieve uren en 

bijbehorende lagere financiële uitgaven. 

 

In de halfjaarsrapportage is de prognose afgegeven dat circa 90% van de productieve uren, zoals die in het 

jaarprogramma 2019 staan genoemd kunnen, worden gerealiseerd. Hierbij is wel opgemerkt dat het 

ziekteverzuim dan niet zou moeten stijgen. In de afgelopen maanden is het ziekteverzuim echter wel gestegen. 

Dit zet de afgegeven productieverwachting van circa 90% wel enigszins onder druk.  

 

Financiën 

Financieel gezien heeft het niet volledig kunnen omzetten van beschikbare budgetten in extra personeel een 

sterk positief effect. In beperktere mate hebben zich ook financiële tegenvallers voorgedaan. Per saldo resulteert 

dit in een positief resultaat over het eerste  negen maanden van het jaar van  €132K. Dit resultaat is in hooflijnen 

onder te verdelen in: 

- lagere baten vanuit deelnemersbijdragen i.v.m. wijziging financiering BRZO (-242K) 

- lager dan geraamde personeelskosten (€ 391K) 

- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 248K) 

- incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -102K) 

- incidentele lasten voor frictiekosten van € -153K en een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K. 
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Op jaarbasis wordt een negatief resultaat verwacht van €150 K. Deze teruggang ten opzichte van het resultaat 

over de eerste 9 maanden (€132K positief) wordt  vooral veroorzaakt door het volgende; 

- door het invullen van de vacatureruimte en het effectief worden van het principeakkoord cao 

Gemeenten lopen de personeelskosten (vast + inhuur) op tot het niveau van de begroting; 

- het negatieve effect van de financieringswijziging van de BRZO-taken; 

- frictiekosten in verband met een aantal personele dossiers. 

 

Negatief resultaat in jaarrekening 

De oorzaak van de afwijking van de vastgestelde begroting is hoofdzakelijk gelegen in de frictiekosten. Dit is een 

oorzaak die in de vastgestelde begroting ook al als financieel risico was opgenomen. Als de negatieve afwijking 

van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan zal dit als negatief resultaat in de jaarrekening 

2019 worden opgenomen. 
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2 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 oktober 2019 
 

2.1 Algemeen 
 

De Staat van baten en lasten tot en met september geeft de realisatie afgezet tegen de definitief vastgestelde 

begrotingswijziging 2019. De afwijkingen realisatie 2019 t.o.v. de begrotingswijziging 2019 worden op 

hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De RUD Drenthe heeft haar verplichtingen vanaf januari afgestemd op de 

begrotingswijziging 2019 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2019 horen. De 

cijfers van de begrotingswijziging 2019 zijn 9/12 deel van de jaarbegroting.  

Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 2.4 blijkt ons positieve resultaat van € 132K.  Dit 

positieve resultaat tot en met september komt met name door :  

 

- lagere baten vanuit deelnemersbijdragen i.v.m. wijziging financiering BRZO (-242K) 

- lager dan geraamde personeelskosten (€ 391K) 

- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 248K) 

- incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -102K) 

- incidentele lasten voor frictiekosten van € -153K en een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K.  

 

De onderdelen van het Ontwikkelprogramma 2019-2020 liggen zo goed als op schema. Het geraamde budget 

voor 2019 zal naar verwachting niet volledig nodig zijn. Het restant van het budget over 2019 zal overgeheveld 

worden naar 2020.  

 

2.2 Onze baten  
 

De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:  

 

• De baten uit deelnemersbijdragen  

Uren jaarprogramma t.b.v. Ontwikkelprogramma 

De ontvangen deelnemersbijdrage loopt in lijn met de vastgestelde begrotingswijziging 2019. Vanuit het 

jaarprogramma is er een totaalbedrag van € 407K gereserveerd voor de projecten ‘Locatiebestand op orde’ en 

‘Zaakgericht werken/LOS’. De tijdbesteding van deze projecten heeft inmiddels plaatsgevonden en is volledig ten 

laste van deze begrotingspost geboekt. Voor de rapportage tot en met het derde kwartaal levert dit een nadeel 

ten opzichte van de begroting op van -€ 102K, welk nadeel in het laatste kwartaal ingelopen zal worden en 

uiteindelijk op begrotingsniveau zal uitkomen. 

 

Nieuwe financiering BRZO 

De bijdrage van de Provincie Drenthe is tot en met het derde kwartaal €- 242K lager dan de begrote bijdrage.  Dit 

heeft te maken met de nieuwe financiering van de BRZO-gelden, waarbij de ODG de regievoerder voor de drie 

noordelijke provincies is en de RUD Drenthe de voor dit project gemaakte uren kan declareren bij de ODG.  De 

bijdrage van de Provincie Drenthe voor 2019 gaat hierdoor met  € 322K naar beneden. Hier staat bij de 

projecten een extra bate van € 225K voor de gemaakte uren BRZO tegenover. Het totale negatieve effect op de 

exploitatie bedraagt derhalve € 97K. 

 

• De baten uit leges  

De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 iets achter. In de begrotingswijziging was 

aan baten tot en met september  € 167K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 148K aan baten binnen 

gekomen. Tegenover deze baten staat een kostenpost van 70% voor de legeskosten van de betreffende 

gemeenten. 

 

• De baten uit projecten (extra opdrachten)  

De baten uit de projecten lopen boven  onze verwachting op basis van de begrotingswijziging. Tot en met 

september was er aan projectbaten € 188K  geraamd. In werkelijkheid is er voor € 607K aan projectbaten 

gedeclareerd. 
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2.3 Onze lasten 
 

De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):  

1. personeelskosten  

2. bedrijfsvoeringskosten  

3. legeskosten  

4. projectkosten  

5. onvoorzien  / incidenteel 

De totale lasten tot en met september  waren lager dan de begrotingswijziging 2019 (afgerond € 95K). 

 

• Personeelskosten  

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel 

in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten tot en met september zijn afgerond       

€ 7.929K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 is dit 3,0% lager doordat niet alle  vacature ruimte kan 

worden ingevuld vanwege de krappe arbeidsmarkt en de voor 2019 begrote CAO-stijging pas vanaf oktober 

2019 zal worden uitbetaald. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze kosten ook een incidentele last aan 

frictiekosten van € 247K is opgenomen.  De post “Doorbelasting aan projecten” betreft de gemaakte uren voor de 

extra projecten en het ontwikkelprogramma. Binnen de personeelskosten is dit een opbrengst en aan de 

lastenkant worden deze onder de “Projectkosten” en “Projectkosten Ontwikkelprogramma” verantwoord. 

 

• Bedrijfsvoeringskosten  

De bedrijfsvoeringskosten liggen € 248K lager dan de begrotingswijziging 2019 (werkelijk gemaakte kosten € 

1.711K t.o.v. € 1.959K geraamd). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere uitgaven voor licentie en 

ict-kosten en de Packagedeals met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.  

 

• Legeskosten  

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met september 2019 € 103K terwijl er in de begroting aan kosten 

afgerond € 130K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking wordt veroorzaakt doordat er minder 

provinciale legesaanvragen 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 ‘ 

Het project doorontwikkeling LOS heeft tot en met september €183K aan kosten gehad. Deze kosten liggen 

in lijn met de begroting.  

 

2. Project Ontwikkelprogramma 

De kosten die tot en met september voor het ontwikkelprogramma gemaakt en geboekt zijn (€ 838K) 

bestaan uit : 

         

Programmamanagement €    84K 

Locatiebestand op orde € 170K 

Zaakgericht werken/LOS € 311K 

Risicogericht Toezicht €    69K 

Voorbereiding Omgevingswet €    84K 

Invoering SPP €    36K 

Teamcoaching €    66K 

Digitalisering dossiers €    18K 

Totaal € 838K 

 

Het geraamde budget voor 2019 zal naar verwachting niet volledig nodig zijn. Het restant van het budget 

over 2019 zal overgeheveld worden naar 2020.  

 

3. Overige projecten  

De kosten van overige projecten zijn € 607K. (begroot € 188K). 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).  
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• Onvoorzien / incidenteel  

Voor 2019 was een post ‘Onvoorzien’ begroot van € 125K. Conform de 4-maandsrapportage wordt dit bedrag 

gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de post Frictiekosten onder de personeelskosten.  

Op de post ‘incidentele lasten’ is een bedrag van € 38K geboekt. Dit betreft een nota van de Omgevingsdienst 

Groningen inzake de inzet voor BRZO over 2018. Deze post was niet voorzien bij het opstellen van de 

jaarrekening 2018. 
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2.4 Staat van onze baten en lasten tot en met september 2019 
 

In onderstaande tabel zijn zowel de werkelijke bedragen 2018 als de bedragen van de gewijzigde begroting 

driekwart van het jaarbedrag. 

 

Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met september 2019 

 

 

 
  

Bedragen x €1000
2018      

(Werkelijk)

2019 tm 

September 

(Begrotings 

wijziging)

2019 tm 

September 

(Realisatie)

Afwijking t.o.v. 

begroting

Totale baten 10.802 11.519 11.541 22

Deelnemersbijdragen 10.469 11.165 10.786 -378

Reguliere deelnemersbijdrage 9.602 9.649 9.305 -344

Correctie Niet -Drentse Maat 140 146 146 0

Incidentele deelnemersbijdrage 480 498 498 0

Projectbaten Ontwikkelprogramma 248 872 838 -35

Legesopbrengsten 116 167 148 -19

Projectbaten 216 188 607 420

Overige baten                            -                              -   0                            -   

Totale lasten 10.816 11.504 11.409 95

Personeelslasten 8.312 8.168 7.929 238

Loonsom primair proces 5.319 6.106 5.857 248

Loonsom overhead 1.015 1.280 779 501

Doorbelasting aan projecten 101 -307 -1.260 953

Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen -19 19

Frictiekosten 94 247 -153

Inhuur primair proces 1.376 395 1.648 -1.253

Inhuur overhead 61 71 317 -247

Doorbelasting inhuur aan projecten 0 -60 60

Reiskosten 198 233 191 42

Opleidingen 121 148 125 23

Algemene kosten 122 148 102 45

Bedrijfsvoeringskosten 1.665 1.959 1.711 248

Materieel (Toolbox) 9 23 11 12

Packagedeal gemeente Emmen en provincie 

Drenthe
1.250 1.358 1.260 98

Huur zaaksysteem/licentie LOS 118 119 113 6

Overige licentie- en ICT-kosten 161 174 176 -2

Overige bedrijfsvoeringskosten 128 286 151 135

Legeskosten 80 130 103 26

Project LOS 300 188 183 5

Projectkosten 216 188 607 -420

Projectkosten Ontwikkelprogramma 242 872 838 35

Onvoorzien 0 0 0 0

Incidentele lasten - 0 38 -38 

Saldo van baten en lasten vóór mutatie 

reserves
-14 15 132 117
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3 Ons Personeel 
 

3.1 Fte en inhuur 
 

Op 1 januari 2019 was de bezetting 111 fte. Afspraak voor 2019 was om de inhuur terug te brengen en deze voor 

structurele werkzaamheden te vervangen door vaste bezetting. Dat is in de loop van 2019 geëffectueerd. Nadat 

er in de eerste kwartalen ook al nieuwe medewerkers konden worden aangenomen konden we in het derde 

kwartaal wederom 3 nieuwe medewerkers aannemen  en is er 1 vaste medewerker intern doorgestroomd. Op 1 

oktober 2019 is de formatie daarmee op 124 Fte gekomen. Dit wordt ingevuld door 135 medewerkers. Voor de 

projecten uit het Ontwikkelprogramma, extra opdrachten en projecten, zal waar nodig capaciteit (grotendeels 

ter vervanging van interne medewerkers) worden ingehuurd naar daadwerkelijk te maken uren en kosten. Ook 

bij de inzet van eigen medewerkers voor het ontwikkelprogramma speelt het probleem dat de voor hun 

vervanging benodigde inhuur niet altijd beschikbaar is op de markt. In voorkomende gevallen zal nadrukkelijk 

worden afgewogen of dit probleem wordt opgevangen binnen het ontwikkelprogramma of binnen het reguliere 

werk.  

 

3.2 Team coaching en Strategische personeelsplanning 
 

Het ingezette teamcoachingstraject onder begeleiding van bureau Zuiderlicht maakt onderdeel uit van het 

Ontwikkelprogramma. Bottom-up worden er werkafspraken gemaakt. De teams worden ondersteund in het 

inzichtelijk krijgen en nader invullen van de inhoudelijke (ontwikkel)opgave en de teamdynamiek. De 

verwachting is dat dit in combinatie met de in 2019 opgestarte strategische personeelsplanning onder 

begeleiding van bureau Leeuwendaal gaandeweg haar vruchten zal afwerpen. In het derde kwartaal is de 

ontwikkelopgave per team geconcretiseerd, zodat hier organisatiebreed invulling aan gegeven kan gaan worden. 

Er is een gezamenlijke start gemaakt met onderzoeken of en op welke wijze een vorm van zelforganisatie hier 

ondersteunend aan kan zijn.  

 

3.3 Ziekteverzuim 
 

Het totale ziekteverzuim lag in de maand september 2019 op 7,79%. Het ziekteverzuim tot en met september lag 

gemiddeld op 8,66%. Het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende 

maanden) bedraagt tot en met het derde kwartaal 8,86%. 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 extra productieverlies. 
 

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met september 2019 
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Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met september 2019 naar categorieën 

 

 

Het korte verzuim neemt steeds verder af en blijft < 1%. Het hoge cijfer komt voornamelijk tot stand door lang 

verzuim, dat wil zeggen 43 dagen tot een jaar. Dit percentage is voor een steeds kleiner deel werkgerelateerd. De 

meldingsfrequentie RUD-breed schommelt rond de 1 en is dus niet verontrustend. Een hoge meldingsfrequentie 

kan duiden op een (te verwachten) hoog verzuimpercentage. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot 

snellere interventies en meer persoonlijke aandacht, waardoor eerder in het proces vastgesteld kan worden wat 

er nodig is voor een zo spoedig mogelijk herstel. Verzuimbegeleiding blijft onverminderd ingezet worden, zowel 

vanuit de eigen organisatie als vanuit de daarvoor ingezette arbodienst.  

 

Wat wij zien is een voortzetting van een geleidelijke afname van het werkgerelateerde verzuim. Een afname van 

het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 4% ligt voor dit jaar en ook het komend jaar niet in de lijn der 

verwachtingen gezien de aard van het verzuim..    
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4 De uitvoering van onze taken tot en met september 2019 
 

4.1 De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2019 
 

In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau tot en met september 2019. In 

de halfjaarsrapportage is er een inhoudelijke toelichting gegeven ten aanzien van de verschillende 

werkzaamheden. In de derde kwartaalrapportage wordt uitsluitend een cijfermatige update gegeven. Wanneer 

er zich ten opzichte van de halfjaarsrapportage wel bijzonder ontwikkelingen hebben voorgedaan worden die 

wel tekstueel toegelicht.  

 
Tabel 2 

Uren 
Uren jaarplan 

2019 

Realisatie uren t/m 30-

09-2019 
% 

Drentse Maat (DM) 77.535 48.053 62% 

Niet Drentse Maat (NDM) 54.345 38.334 71% 

Adm. Ondersteuning (DM en NDM) 10.000 8.804 88% 

Landelijke handhavingsstrategie 

(LHS) 3.000 2.131 71% 

Locatiebestand 1.500 1.500 > 100% (1.500) 

Zaakgericht werken (LOS) 2.870 2.870 > 100% (2.870) 

Totaal 149.250 101.692 68% 

 

In deze rapportage is de aanpassing op het jaarprogramma , nl.  de afschaling op het gebied van toezicht, zoals 

daar door het Algemeen bestuur op 8 juli 2019 is toe besloten, verwerkt. Het uitgangspunt blijft dat de 

beschikbare toezichturen evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen. Dit betekent dat de aantallen 

producten die zijn uitgevoerd per bevoegd gezag kunnen verschillen maar dat de ureninzet percentueel voor alle 

bevoegde gezagen zo veel mogelijk gelijk is. 
 

Tabel 2 : Totale aantal afgeronde zaken Drentse maat ten opzichte van het jaarprogramma tot en met september 

2019 

Aantallen 
Jaarprogramma 

2019 

Aantal zaken afgerond t/m 

30-09-2019 
% 

DM [totaal] 6.963 3.687 53% 

DM [planbaar] 2.513 1.521 61% 
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Figuur 2: Afgeronde zaken en tijdsinzet Drentse maat tot en met september 2019 

 

 

 
 

In de bovenstaande figuur is aan de linker kant het totaal percentage bestede uren aan de Drentse maat 

weergegeven. Aan de rechterkant is per productsoort het percentage gerealiseerde producten weergegeven. 
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Tabel 3 : Afgeronde zaken Drentse maat tot en met september 2019  

NR Product JP 

Totaal  

Drentse maat  

2019 

Aantal 

zaken 

afgeron

d t/m 

30-09-

2019 

% 

Planbaa

r t.o.v. 

JP 

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 9 12 - 

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 62 13 - 

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 32 47 - 

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 69 19 - 

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 52 19 - 

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 59 2 3,4% 

107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier 70 45 - 

108 Vooroverleg milieu 280 102 - 

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 2 2 - 

110 Intrekken van een vergunning 42 6 - 

111 Melding Activiteitenbesluit 1192 418 - 

112 Melding niet inrichtinggebonden 36 26 - 

113 Ontheffing verboden 24 22 - 

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 503 216 - 

115 Advisering rijksprocedures 32 1 - 

116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1 0 10 >100% 

117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2 953 546 57,3% 

118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 599 384 64,1% 

119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5 423 211 49,9% 

120 Klachten 902 423 - 

121 Melding Besluit bodemkwaliteit 957 769 - 

122 Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb 66 3 - 

123 

Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - 

tanksaneringen 41 16 - 

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 479 368 76,8% 

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 79 7 - 

          

  DM [planbaar] 2.513 1.521 60,53% 
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Tabel 5 : Jaarprogramma, aantal afgehandelde zaken en werkvoorraad Drentse maat tot en met september 2019 

NR Omschrijving Jp19 Afgehandeld 

t/m sept 

2019 

Voorraad op  Uren 

101 

Omgevingsvergunning Milieu - 

Oprichtingsvergunning 9 12 7 2.012 

102 

Omgevingsvergunning Milieu - 

Revisievergunning 62 13 19 2.721 

103 

Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale 

wijziging 32 47 11 2.612 

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 69 19 11 2.852 

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 52 19 7 592 

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 59 2 39 340 

107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier 70 45 21 793 

108 Vooroverleg milieu 280 102 44 2.373 

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 2 2 1 15 

110 Intrekken van een vergunning 42 6 90 126 

111 Melding Activiteitenbesluit 1192 418 201 5.255 

112 Melding niet inrichtinggebonden 36 26 4 50 

113 Ontheffing verboden 24 22 2 110 

114 

Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en 

milieu 503 216 55 1.124 

115 Advisering rijksprocedures 32 1 2 8 

116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1 0 10 3 79 

117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2 953 546 773 6.731 

118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 599 384 578 7.752 

119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5 423 211 323 6.542 

120 Klachten 902 423 176 1.752 

121 Melding Besluit bodemkwaliteit 957 769 36 1.657 

122 Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb 66 3 6 37 

123 

Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - 

tanksaneringen 41 16 7 10 

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 479 368 90 1.445 

125 

Toezicht niet ernstige gevallen 

bodemsanering 79 7 3 148 
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Tabel 4 : Besteding uren niet-Drentse maat tot en met september 2019 (vraaggestuurd behalve projecten) 

NDm UREN Product JP JP 2019 (Uren NDm)  Totaal % 

200 Bodem 27057 18.313 68% 

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 7518 6.431 86% 

400 Asbest 3609 2.710 75% 

500 Juridische ondersteuning 1339 875 65% 

600 Milieuspecialistische taken 6639 4.735 71% 

700 Projecten 3508 1.190 34% 

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 1073 826 77% 

901 Ontheffing TUG 324 283 87% 

1001 Toezicht ontbranden vuurwerk 500 250 50% 

1101 Toezicht TUG 278 11 4% 

1201 Boa's (Vrije veld toezicht) 2500 1.613 65% 

1300 Projecten niet in UVP   1.216   

    54345 38.452 71% 

 

4.2 De uitvoering van het Jaarprogramma 2019 
 

PFAS 

Naar aanleiding van het tijdelijk handelingskader PFAS (8 juli 2019) zijn vrijwel direct door de RUD Drenthe 

acties in gang gezet. Nog voor het zomerreces zijn de accounthouders van de RUD over de gevolgen van het 

tijdelijk handelingskader geïnformeerd. Het vaststellen van de Drentse bodemkwaliteitskaart is als gevolg van 

het tijdelijk handelingskader PFAS gestagneerd. De Drentse bodemkwaliteitskaart moet worden aangepast op 

PFAS en dit is inmiddels met financiële steun van de provincie Drenthe door de RUD in gang gezet. De resultaten 

hiervan worden op 12 november 2019 besproken met de accounthouders. 

Op de, mede door de RUD Drenthe, georganiseerde Noordelijke netwerkdag bodem is nadrukkelijk aandacht 

besteed aan PFAS.  

Hoewel PFAS in Drenthe leidt tot enige stagnatie binnen lopende projecten hebben we niet de indruk dat door 

toedoen van PFAS, projecten met omvangrijke grondverzet, stil zijn komen te liggen. Wel zijn er enkele projecten 

van Prolander opgeschort om beter voorbereid te zijn op de consequenties van het tijdelijke handelingskader. De 

verwachting is dat dit tijdelijk is.  

In het kader van meldingen Besluit bodemkwaliteit merken we wel enige stagnatie. Het onderuitgaan van het  

stikstofbeleid (PAS) kan hier ook een oorzaak van zijn. Er zijn meer meldingen voor het aanleggen van depots 

van grond als gevolg van PFAS. Daarnaast worden er dagelijks meer informatievragen beantwoord van zowel 

gemeenten, particulieren als bedrijven. Voor de uitvoering van verschillende natuurprojecten zijn 

maatwerkoplossingen uitgewerkt om stagnatie zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

Programma aanpak stikstof (PAS) 

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak 

stikstof (PAS) zijn veel projecten stil komen te liggen. Het PAS-beleid waarop de provincies de toetsing in het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) baseerden is met de uitspraak namelijk vernietigd.  

Dit betreft de toestemmingen natuurbeschermingsvergunning of verklaring van geen bedenkingen die bij een 

omgevingsvergunning aanhaakt.  

De spelregels voor het verlenen van de natuurtoestemmingen worden momenteel opnieuw vastgesteld. Een en 

ander wordt landelijk gecoördineerd en de gemeenten en de RUD Drenthe worden van de uitkomsten op de 

hoogte gebracht. Gedurende deze tussenliggende periode zijn wij in het kader van vergunningverlening 

geconfronteerd met extra vragen om informatie (bijvoorbeeld over de ammoniakrechten en veebezetting) en het 

vaker moeten voeren van overleg. De productie (in aantallen) van milieuvergunningverlening is als gevolg 

hiervan gedaald. Ook bij enkele handhavingsprocedures heeft dit ertoe geleid dat er geen 

legaliseringsmogelijkheden meer waren en het handhavingsproces doorgezet moest worden.  
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Hier aanverwant ondervindt ook het project Stoppersregeling hinder van de Wnb problematiek. Plannen van 

bedrijven die hebben aangegeven door te willen met varkens/pluimvee of een andere diersoort kunnen nu niet 

uitgewerkt worden. In geval van de stoppers wordt op dit moment gewacht met het intrekken van de 

omgevingsvergunningen in verband met de mogelijke verkoop van ammoniak. 
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4.3 Jaarprogramma in uren t/m september 2019 

  
Jaarprogramma in uren t/m 30-09-2019

Jaarprogramma 2019
Uren jaarplan 

2019

Realisatie uren t/m 30-09-

2019

Realisatie uren t/m 30-

09-2019

Drentse Maat (DM) 77.535 48.053 62%

Niet Drentse Maat (NDM) 54.345 38.334 71%

Adm. Ondersteuning (DM en NDM) 10.000 8.804 88%

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) 3.000 2.131 71%

Locatiebestand 1.500 1.500 > 100% (1.500)

Zaakgericht werken (LOS) 2.870 2.870 > 100% (2870)

Totaal 149.250 101.692 68%

Drentse Maat in uren per bevoegd gezag t/m 30-09-2019

Drentse Maat (DM)
Uren jaarplan 

2019

Realisatie uren t/m 30-09-

2019

Realisatie uren t/m 30-

09-2019

Aa en Hunze 3.099 2.298 74%

Assen 5.146 2.625 51%

Borger-Odoorn 3.705 1.931 52%

Coevorden 5.396 3.434 64%

De Wolden 5.606 3.596 64%

Emmen 13.882 11.138 80%

Hoogeveen 6.668 4.210 63%

Meppel 5.455 2.948 54%

Midden-Drenthe 7.449 4.509 61%

Noordenveld 3.084 1.408 46%

Provincie Drenthe 11.268 6.966 62%

Tynaarlo 3.009 1.056 35%

Westerveld 3.767 1.934 51%

Totaal RUD 77.535 48.053 62%

52680

Niet Drentse Maat in uren per bevoegd gezag t/m 30-09-2019

Niet Drentse Maat (NDM)

Uren jaarplan 

2019

Realisatie uren t/m 30-09-

2019

Realisatie uren t/m 30-

09-2019

Aa en Hunze 1.064 987 93%

Assen 3.195 2.811 88%

Borger-Odoorn 496 835 168%

Coevorden 1.628 1.468 90%

De Wolden 1.642 1.653 101%

Emmen 16.301 10.100 62%

Hoogeveen 2.792 2.420 87%

Meppel 1.424 1.416 99%

Midden-Drenthe 2.744 1.406 51%

Noordenveld 1.808 1.340 74%

Provincie Drenthe 18.674 11.901 64%

Tynaarlo 1.422 1.026 72%

Westerveld 1.155 972 84%

Totaal RUD 54.345 38.334 71%
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Percentage totaal gerealiseerde uren regulier toezicht per bevoegd gezag t/m 30-09-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB in de bovenstaande tabel is het percentage voor de provincie vertekend doordat in het oorspronkelijk 

jaarprogramma de uitvoering van de BRZO-taken nog was meegenomen. Deze taken worden inmiddels onder de 

eindverantwoordelijkheid van de ODG uitgevoerd. De voortgang van de uitvoering wordt ook door de ODG aan 

de provincie gerapporteerd. Als het percentage van de provincie hiervoor wordt gecorrigeerd dan bedraagt het 

percentage voor de provincie in de bovenstaande tabel geen 39% maar 56%.    

 

  

Toezicht  (realisatie/ tov JP19) Totaal

Aa en Hunze 95%

Assen 75%

Borger-Odoorn 65%

Coevorden 71%

De Wolden 83%

Emmen 88%

Hoogeveen 73%

Meppel 54%

Midden-Drenthe 68%

Noordenveld 68%

Provincie Drenthe 39%

Tynaarlo 60%

Westerveld 53%

Eindtotaal 68%
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5 Uitvoering Ontwikkelprogramma 

5.1 Doorontwikkelen 
 

Het ontwikkelprogramma 2019-2020 is gericht op het toekomstbestendig maken van de RUD als 

omgevingsdienst van Drenthe. Met de resultaten uit de verschillende projecten en activiteiten willen we ervoor 

zorgen dat we met gerichte inzet van middelen kunnen doen wat nodig is. Na afloop van de programmaperiode 

willen we stappen hebben gezet in risico- en effectgericht werken waardoor van nog meer toegevoegde waarde 

zijn voor een schoon en veilige Drenthe.  

We kunnen nu al de eerste effecten op de planvorming zien. Het project RGT heeft er dit jaar voor gezorgd dat we 

het uitvoeringsprogramma 2020 meer risicogericht in te vullen. Onze kennis en expertise zijn van duidelijk 

toegevoegde waarde voor gewogen besluitvorming in lokaal en provinciaal bestuur.  Maar ook het op orde 

brengen van onze basisinformatie draagt bij aan goede jaarprogramma’s en verkleint het risico op financiële  

tegenvallers gedurende het jaar. De omgevingswet komt er aan en in Drenthe hebben we de handen ineen 

geslagen voor een gezamenlijke aanpak en voorbereiding. Ons interne project sluit daar nadrukkelijk bij aan, 

hierdoor wordt onze interne opgave steeds duidelijker. We weten steeds beter hoe wij ons toekomstbestendig 

moeten organiseren zodat de RUD op 1-1-2021 is voorbereid op de overgang naar de Omgevingswet en we onze 

werkzaamheden op een integrale wijze gezamenlijk met de ketenpartners in Drenthe kunnen uitvoeren. Het SPP 

is daarbij ondersteunend, we hebben het afgelopen periode de basis op orde gebracht en de agenda voor de 

komende tijd is gericht op een wendbare organisatie die ervoor zorgt dat wij kunnen doen wat nodig is. 

 

Deze inzet wordt voortdurend gemonitord. Daar waar de inzet voor ontwikkelopgaven de productie gaat 

beïnvloeden zal het primaire proces voorrang krijgen tenzij de ontwikkelopgave van cruciaal belang is. 

 

5.2 De activiteiten onder het Ontwikkelprogramma 
 

 

Project/activiteit Voortgang 

  

Ontwikkelen  

Risicogericht toezicht (eerste stap) Dit project verloopt succesvol. De data-analyses, toepassing van 

de matrix en het doorrekenen hebben  geresulteerd in een lijst 

van geprioriteerde inrichting die in 2020 worden bezocht. Nu 

wordt er geschreven aan een opleverdocument waarin de 

ontwikkelde systematiek wordt vastgelegd en een advies wordt 

gegeven over verdere implementatie van risicogericht werken.  

Zaakgericht Werken  / LOS De beoogde procesoptimalisatie is uitgevoerd en de resterende 

tijd wordt gebruikt om een opleidingsplan op te stellen, de 

gemaakte afspraken goed vast te leggen en te beheren en een 

advies op te stellen welke processen i.k.v. de omgevingswet 

samen met de deelnemers aangepast moeten worden. 

Voorbereiding Omgevingswet Dit project wordt in nauwe samenhang met de regionale 

initiatieven vanuit het OPD uitgevoerd. Eind 2019 zal de 

voorlopige interne opgave helder zijn  en vormen  een vijftal 

pva’s de basis van de inzet voor 2020. 

Invoeren Strategische Personeels-Planning 

(SPP) 

De resultaten uit deze inspanning vormen de basis voor verder 

ontwikkeling van medewerkers individueel en organisatie als 

geheel. 

Teamcoaching Alle teams zijn ondersteund bij de veranderopgave waarvoor 

we stonden en staan. Onder deze noemer is ook het MT en het 

programmamanagement ondersteund. Dat leidt tot een 

overschrijding van het budget en een onderschrijding van het 

budget voor programmamanagement.  

Gedeelde missie en visie Als organisatie weten we wat we willen bereiken, daar is op 

verschillende momenten gericht aandacht aan besteed. 
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Project/activiteit Voortgang 

Komende periode zal in kader van de komst van de 

Omgevingswet het gesprek over de toekomstvisie met onze 

deelnemers plaats gaan vinden. 

Governance/Accountmanagement versterken Het onderdeel governance is door het eigenarenoverleg 

opgepakt. Inmiddels is de accountmanager van de RUD een 

structurele fulltime functie geworden. De ontwikkeling van dit 

relatiemanagement is al zichtbaar. Vanwege de structurele 

inbedding wordt de verdere ontwikkeling beschouwd als 

regulier.  

  

Verbeteren  

Afronding professionalisering financiële 

functie  

De beoogde verbetering in documenten, voorspelbaarheid en 

nieuwe bezetting van functies heeft plaatsgevonden en zijn 

vruchten afgeworpen. 

Digitalisering dossiers  Dit is een hardnekkig project wat gekenmerkt wordt door 

misverstanden, ruis in communicatie en informatie, gebrek aan 

draagvlak aan de opdrachtgeverzijde en als gevolg van dat alles 

vertraging. Inmiddels is het opdrachtgeverschap weer goed 

belegd en is de opdracht en het resultaat opnieuw vastgesteld 

door de RvO. Afgesproken is dat het advies in Q1 aan het RvO 

wordt opgeleverd. 

Locatiebestand op orde Deze opgave was moeilijk in te schatten, wij waren de eerste 

omgevingsdienst die het op deze schaal hebben opgepakt. De 

problematiek is complexer en omvangrijker gebleken dan 

vooraf gedacht. Daarom kunnen we aan het einde van dit jaar 

niet een locatiebestand opleveren waarvan 80% gevuld is met 

99% van de noodzakelijke juiste informatie. Met vallen en 

opstaan hebben we de opgave steeds beter in beeld gekregen 

maar moeten we in 2020 nog veel doen. We zullen de gemaakt 

afspraken om het bestand op orde te houden implementeren en 

monitoren, het zgn. datamagazijn wat ons daarbij gaat helpen 

wordt verder ingericht. Aanpassingen in het gehele bestand, 

worden in 2020 uitgevoerd. De verwachting is dat de 

inspanning in het project moeten al leiden tot een bijgewerkt 

bestand gereed voor het opstellen van het jaarprogramma 

2021.  

 

Herijking DVO's (niet zijnde huisvesting en 

ict)  

De DVO’s op gebied van financiën en personeelsadministratie 

zijn in overleg met provincie en gemeente Emmen aangepast 
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Overzicht uitputting uren en euro’s 
 

Deze rapportage betreft voortgang over de eerste 9 maanden van 2019. In onderstaande grafiek staat de 

uitputting van de programmabudgetten in procenten. Zowel de inzet van medewerkers in uren als de budgetten 

besteed ten behoeve van inhuur, diensten etc. 
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6 Prognose voor het einde van het programmajaar 
 

6.1 De financiële prognose 
 

Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 

Onze baten: 

• De deelnemersbijdrage is, op de bijdrage van de Provincie Drenthe na, conform begrotingswijziging 2019. 

Dit heeft te maken met de nieuwe financiering van de BRZO-gelden, waarbij de ODG de regievoerder voor de 

drie noordelijke provincies is en de RUD Drenthe de voor dit project gemaakte uren kan declareren bij de 

ODG.  De bijdrage van de Provincie Drenthe gaat hierdoor met  € 322K naar beneden. Hier staat bij de 

projecten een extra bate van € 225K voor de gemaakte uren BRZO tegenover. Het totale negatieve effect op 

de exploitatie bedraagt derhalve € 97K. 

• Leges komen lager uit dan begroot. 

• De projectbaten komen hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 812K. De projecten worden 

neutraal verwerkt in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag als aan de batenkant.  

  

Onze lasten 

• Loonsom: 

- Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Door omzetting van inhuur naar 

vaste functies en het invullen van vacatureruimte bedraagt de vaste formatie van de RUD Drenthe per 1 

november 2019 125 FTE. Dit is 14 fte meer dan per 1 januari van dit jaar. 

- Op 28 juni 2019 hebben de onderhandelaars een principeakkoord voor de cao Gemeenten gesloten. Het 

wordt definitief na de ledenraadplegingen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Voor 2019 is 

er een salarisstijging van 3,25% per 1 oktober en wordt er aan de medewerkers die op 28 juni in dienst 

waren een éénmalige uitkering van € 750,- bruto uitbetaald, naar rato van de dienstbetrekking. Het 

effect van dit onderhandelingsresultaat is verwerkt in de prognose en bedraagt € 177K.  

• Inhuur  voor 2019 ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en tarief). Hierbij is 

rekening gehouden met de extra inzet voor de projecten en het Ontwikkelprogramma. 

• Frictiekosten: 

Met een aantal medewerkers zijn gesprekken gaande, welke mogelijk kunnen leiden tot frictiekosten. De 

totale frictiekosten voor 2019 worden geschat op € 425K, waarvan € 160K gedekt is door de voorziening en 

voor € 125K de post Onvoorzien aangesproken zal worden.   

• De bedrijfsvoeringskosten: 

- volgens de trend van de eerste 9 maanden 2019 en de jaarrekening 2018. 

- Voor wat betreft de Packagedeal met de Provincie Drenthe is er sprake van lagere kosten van € 100K, 

omdat de RUD vanaf 1 juni de financiële administratie zelf voert. Hier staan hogere personeelskosten 

tegenover.  

- De post ICT-kosten laat een forse onderschrijding zien en deze is meegenomen in de prognose. 

• Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2019 grotendeels  uitgevoerd. Er wordt op het budget van € 1,1 

miljoen een onderschrijding van € 150K verwacht. Dit budget zal overgeheveld worden naar 2020.    

• Er is geen rekening gehouden met mutatie voorziening verlof. 

• Op de post ‘incidentele lasten’ is een bedrag van € 38K geboekt. Dit betreft een nota van de Omgevingsdienst 

Groningen inzake de inzet voor BRZO over 2018. Deze post was niet voorzien bij het opstellen van de 

jaarrekening 2018. 

 

Rekening houdende met bovengenoemde ontwikkelingen levert dat op dit moment een prognose van het 

exploitatieresultaat op van € 150K negatief. 
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Figuur 4 : Financiële prognose voor 31-12-2019 

 

 
 

6.2 Prognose productie Jaarprogramma 2019 
 

Wij blijven voor u doen wat nodig is!  

 

In deze rapportage is reeds beschreven dat de ontwikkelingen ten aanzien het PAS en PFAS van invloed zijn 

geweest op ons werk en dit ook de komende periode zullen zijn. Voor het overige voor zien wij op dit moment 

geen inhoudelijke ontwikkelingen die de werkzaamheden in het 4e kwartaal in grote mate zullen beïnvloeden.   

 

Ten aanzien van het aantal productieve uren is in de halfjaarsrapportage aangegeven dat we verwachten circa 

90% van de productieve uren te leveren zoals die in het Jaarprogramma 2019 waren gepland. Deze 

eindejaarprognose wordt enigszins onder druk gezet door twee ontwikkelingen: 

- De inhuur is verminderd op plekken waar de werkzaamheden terugliepen; 

- Het ziekteverzuim is na 30 juni (peildatum halfjaarsrapportage) gestegen.  

Bedragen x €1000
2018      

(Werkelijk)

2019 

(Begrotings-

wijziging)

2019 

(Prognose) 

Afwijking tov 

gewijzigde 

begroting

Totale baten 14.402 15.359 15.446 87

Deelnemersbijdragen 13.959 14.886 14.414 -472

Reguliere deelnemersbijdrage 12.802 12.865 12.543 -322

Correctie niet-Drentse Maat 187 194 194 0

Incidentele deelnemersbijdrage 640 664 664 0

Projectbaten Ontwikkelprogramma 330 1.163 1.013 -150

Legesopbrengsten 155 223 220 -3

Projectbaten 288 250 812 562

Overige baten                                 -                               -                               -                                     -   

Totale lasten 14.421 15.337 15.596 -221

Personeelslasten 11.083 10.890 11.089 -199

Loonsom primair proces 7.092 8.140 7.524 616

Loonsom overhead 1.353 1.707 1.578 129

Doorbelasting aan projecten -407 -813 406

Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen -56 56

Frictiekosten 135 125 265 -140

Inhuur primair proces 1.834 527 2.205 -1.678

Inhuur overhead 81 94 570 -476

Doorbelasting inhuur aan projecten 0 0 -778 778

Reiskosten 264 311 265 46

Opleidingen 161 197 170 27

Algemene kosten 163 197 160 37

Bedrijfsvoeringskosten 2.220 2.611 2.240 371

Materieel (Toolbox) 12 31 20 11

Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe 1.666 1.810 1.595 215

Huur zaaksysteem/licentie LOS 157 158 160 -2

Overige licentie- en ICT-kosten 215 376 246 131

Overige bedrijfsvoeringskosten 170 236 219 17

Legeskosten 107 173 154 19

Projectkosten LOS 400 250 250 0

Projectkosten 288 250 812 -562

Projectkosten Ontwikkelprogramma 323 1.163 1.013 150 

Onvoorzien 0 0 0 0 

Incidentele lasten 0 0 38 -38 

Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves -19 21 -150 -172
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Ondanks de bovenstaande ontwikkelingen handhaven we op dit moment de verwachte 90% realisatie van de 

geplande uren maar merken we op dat het neerwaartse  risico wel is toegenomen. 



RUD Drenthe

informatiebijeenkomst 

voor de raden en staten

8 januari 2020



Programma

1. Opening door wethouder J. Schipper
2. Inleiding door mevr. M. Heidekamp-Prins 
3. Jaarprogramma 2019-2020
4. Ontwikkelprogramma 2019-2020
5. Risicogericht Toezicht
6. Kaderbrief 2021
7. Beantwoorden algemene vragen door 

mevrouw M. Heidekamp-Prins
8. Afsluiting door wethouder J. Schipper



Jaarprogramma 2019 en 2020



Productiecijfers 2019

Stand van zaken tot 29 december

Jaarprogramma 2019
Uren 

Jaarprogramma

Realisatie 

(uren )

Realisatie 

(%)

Drentse maat (DM) 74.075 64.457 87%

Niet Drentse maat (NDM) 54.345 51.474 95%

Adm. ondersteuning  (DM en NDM) 10.000 12.227 122%

Landelijke handhavingstrategie 3.000 2.841 95%

Locatiebestand 1.500 1.500 100%

Zaakgericht werken 2.870 2.870 100%

Totaal 145.790 135.369 93%



Opvallende zaken in 2019

- Relatief hogere productie in het tweede deel van 
het jaar

- Vraaggestuurde producten blijven achter op 
prognose Drentse maat 

- Invloed van PAS en PFAS
- Geur- en geluidmetingen in opkomst
- Toezichtscapaciteit per deelnemer beheren
- Meer ondersteuning bij Wob-verzoeken



Jaarprogramma 2020

Kaders

- Begroting 2020

- Realistisch 

- Ontwikkelprogramma niet ten koste van 

productie



Realisme ingebouwd door:

- Drentse maat herijkt door te werken met 3-jarig 

gemiddelde voor vraag gestuurd werk;

- Niet Drentse maat per deelnemer op 3-jarig 

gemiddelde;

- Ziekteverzuim 8%. 



Realistische uitgangspunten vragen om keuze:
-> 4.200 uur afschalen op het gebied van toezicht

Bij afschaling geprioriteerd op basis van:
- Wettelijke verplichtingen 
- Gezamenlijke prioriteiten vanuit opdrachtgevers
- Risicogericht toezicht



Inhoudelijke bijzonderheden

Extra aandacht (behouden) voor:
- Energiebesparing;
- Vuurwerkopslagen;
- Vergistingsinstallaties;
- Stoppersregeling (agrarische sector);
- Actualiseren vergunningen a.g.v. wijziging 

regelgeving (agrarisch en afval);
- Emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
- Overgang naar Risicogericht toezicht.



Vragen?



Ontwikkelprogramma RUD 
Drenthe 2019-2020

Programmadoel

De RUD wil als omgevingsdienst van Drenthe een toekomstbestendige 

organisatie zijn. 

We gaan voor gerichte inzet van middelen waar dat onderbouwd 

bijdraagt aan een schoon en veilig Drenthe. We leveren onze 

toegevoegde waarde op basis van risicoafweging en milieurendement

binnen de financiële kaders die ter beschikking staan. 



Inhoud programma
Projecten / activiteiten 

Ontwikkelprogramma 2019

Beoogd 

resultaat 

gehaald

Opgave 

2020

Ontwikkelen

Risicogericht toezicht (eerste stap)

Zaakgericht Werken  / LOS

Voorbereiding Omgevingswet

Invoeren SPP

Teamcoaching

Gedeelde missie en visie

Accountmanagement versterken

Verbeteren

Professionalisering financiële functie

Digitalisering dossiers 

Locatiebestand op orde

Herijking DVO's

AVG implementeren

Programmamanagement



Beoogde effecten

• Informatie op orde

• Een beheersbare begroting

• Aantoonbaar toegevoegde waarde

• Toekomstbestendige en gezonde organisatie

• Effectieve en efficiënte uitvoering 



Bereikte effecten 2019

• Basisinformatie is beter op orde, voorspellend vermogen 

vergroot (voor kleiner risico op (financiële) tegenvallers).

• Gerichtere programmering door betere risico inschatting. 

• Interne opgave Omgevingswet steeds duidelijker.

• Uitgangssituatie voor de stappen naar een wendbaardere 

organisatie zijn helder



Ontwikkelopgave 2020



Vragen?



Risicogericht Toezicht 

Doen wat nodig is!



Aanleiding?



Effectief en efficiënt inzetten van: 

beschikbare tijd

financiën

Op basis van:

risico-inschatting

milieurendement



Risicogericht werken 

Risicogericht toezicht in 2020  



< 2020 Frequentiegericht toezicht

(aantallen bedrijven)

>2020 Risicogericht toezicht 
(risico’s in branches)



RISICOMATRIX

VIER INDICATOREN:
• Milieueffecten
• Maatschappelijke en bestuurlijke impact
• Milieucriminaliteit
• Naleving

RISICO = EFFECT * KANS



De resultaten voor 2020…

Drenthe-breed



Top 4 branches:

1. Vergisters

2. Autosloperijen / Groothandel in afval en schroot

3. Afvalverwerkers

4. ‘Natte’ horeca



Nieuwe werken 2020

zaakgericht en

risicogericht toezicht

(implementatie + verdieping en verbreding)



Doen wat nodig is!
Milieurendement voorop!

Voor een schoon & veilig:



Vragen?



Kaderbrief 2021



Kaderbrief 2021

Opgesteld als basis voor de begroting 2021 
conform artikel 25 lid 2 GR.

Proces:
- Vastgesteld DB/AB: 16 december 2019

- Verzonden naar colleges: 19 december 2019

- Geen zienswijzeprocedure



Kaderbrief 2021

1. Financiële uitgangspunten:

- Vervallen 5% incidentele bijdrage € 685.491

- Gewogen indexcijfer 2021: 2,8%

- Verlaging productiviteitsnorm met 30 uur per FTE per 

jaar (van 1.360 naar 1.330 uur) ivm reëel begroten 

ziekteverzuimpercentage (2020 8%, 2021 6%).



Kaderbrief 2021

2. Beleidsmatige ontwikkelingen:

- Omgevingswet 2021
- Vervolg beleid op asbestdaken
- Uitvoering beleid zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
- Klimaatdoelen in relatie tot energiebesparing bedrijven
- Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie 

naar gemeenten
- Wegvallen Rijksfinanciering advisering externe veiligheid
- Uitkomsten projecten Locatiebestand op orde en 

Risicogericht werken



Kaderbrief 2021
3. Organisatorische ontwikkelingen:

- Feitelijke implementatie invoering Omgevingswet
- Het realiseren en borgen Digitaal Stelsel Omgevingswet
- Groeiende behoefte aan dataspecialisten
- Sluitend krijgen van beleidscyclus nav invoering 

Risicogericht werken
- Doorontwikkelen en borgen resultaten 

Ontwikkelprogramma 2019-2020
- Opstarten aanbestedingstraject nieuw zaaksysteem 2023
- Nieuwe CAO 2021 met vitaliteitsbeleid en 

verlofharmonisatie als speerpunten
- Verder terugdringen ziekteverzuim nav ingezet beleid



Kaderbrief 2021
4. Dit betekent voor 2021:

Vanuit zienswijzen begroting 2020: geen extra middelen 
voor RUD leidt tot:
- Herprioritering taken en uitvoeringsniveaus
- Inhoudelijk politiek-bestuurlijk afwegingskader verkrijgen 

door invoering Risicogericht werken, te beginnen met 
Toezicht.

- Vertaling hiervan naar uitvoeringskader met bijbehorende 
financiën.

- RUD brengt in kaart welk deel van de totale 
opgave/wensen uitvoerbaar is binnen huidig financieel 
kader.



Vragen?



Afsluiting




