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Geachte voorzitter/leden,
.Hierbij treft u ter informatie aan de brief van de directeur RUD Drenthe van 30 juni 2020

Aanleiding voor deze brief zijn de vragen van uw Staten en ons college over het milieutoezicht dat de RUD Drenthe in 2019 heeft uitgevoerd voor de provinciale bedrijven.
ln deze brief stelt de RUD Drenthe dat de milieucontroles in 2019 conform de Drentse
Maat zijn uitgevoerd. Ook de afhandeling van klachten en meldingen zijn volgens de
RUD Drenthe in 2019 adequaat opgepakt.
Dat er bij de provincie hierover een ander beeld bestaat, wijt de RUD Drenthe vooral aan
het feit dat de communicatie niet goed is verlopen en de registratie van het uitgevoerde

milieutoezicht nog niet op orde is.

Wijdelen de opvatting dat de communicatie met de RUD Drenthe voor verbetering
vatbaar is. Dit geldt ook voor de registratie van de uitgevoerde milieucontroles en
daarvoor ingezette uren door de RUD Drenthe. Tegelijkertijd constateren we ook dat de
RUD Drenthe het milieutoezicht in 2019 niet heeft uitgevoerd conform de hierover met de
provincie gemaakte afspraken, vastgelegd in het jaarprogramma 2019.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat wij momenteel onderzoeken hoe wij onze opdrachtgeversrol richting de RUD Drenthe scherper kunnen inzetten. Wij dienen erop te
kunnen vertrouwen dat de RUD Drenthe haar taken uitvoert conform onze opdracht in het
jaarprogramma. Tevens verwachten wij dat de RUD Drenthe haar verantwoordelijkheid
neemt de geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Het voeren van regelmatig bestuurlijk overleg met de RUD Drenthe moet bijdragen aan ons vertrouwen in de getroffen
herstelacties.
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Milieutoezicht 2019

Geachte heer Kuipers,

In de afgelopen weken zijn er door u vragen gesteld en is er door u informatie opgevraagd over het toezicht
door de RUD Drenthe bij de provinciale bedrijven in 2019. Naar aanleiding van de door ons aangeleverde
informatie heeft u aanvullende vragen gesteld en is er door ons een interne analyse uitgevoerd welke op
ambtelijk niveau is besproken. In deze brief deel ik op uw verzoek de uitkomsten van de analyse en het
ambtelijk overleg.
Inzet op calamiteiten
Nogmaals bevestig ik dat de RUD Drenthe haar toezicht op incidenten, calamiteiten en ongewone voorvallen
onverminderd en zorgvuldig heeft uitgevoerd.
Dat betekent dat wij in voorkomende gevallen zo nodig direct ter plekke toezicht hebben uitgevoerd,
oplossingen hebben afgedwongen c.q. handhavingstrajecten hebben ingezet. Overigens is directe inzet niet in
alle gevallen nodig. In die gevallen hebben wij de situatie beschouwd en mondeling dan wel administratief de
kwestie afgehandeld.
In veel gevallen is in samenspraak met de betreffende bedrijven tot een adequate oplossing gekomen c.q. een
procedure voor het opleggen van maatwerkvoorschriften gevolgd.
Inzet op toezicht in 2019
Uit onze analyse is een verschil geconstateerd ten opzichte van het jaarverslag 2019, maar dit verschil is
minder groot dan begin deze maand door de provincie werd verondersteld. In tegenstelling tot de informatie
in het jaarverslag 2019 zijn twee van het totale aantal provinciale bedrijven niet bezocht. Binnen de Drentse
Maat is namelijk afgesproken dat alle provinciale bedrijven tenminste eens per jaar worden bezocht en dat bij
provinciale bedrijven over een periode van 5 jaar op alle milieuaspecten per bedrijf wordt toegezien.
Het genoemde aantal van twee niet bezochte bedrijven is lager dan de eerder door de provincie
veronderstelde aantal van 6 niet bezochte bedrijven. Dit verschil is te verklaren uit een viertal bedrijven die
voorheen onder provinciaal bevoegd gezag vielen maar sinds 2016 onder gemeentelijk bevoegd gezag zijn
gebracht.
De inzet op uren voor toezicht is lager dan de gemaakte afspraken over de aframing zoals is vastgesteld door
ons bestuur op 8 juli 2019 en in tegenstelling tot de inzet op milieutoezicht bij de gemeentelijke bedrijven.
Daarentegen zijn ruim meer controles uitgevoerd dan in aantallen in het jaarprogramma 2019 waren gepland.

Organisatieontwikkelingen
Bij de RUD Drenthe zijn diverse organisatie ontwikkelingen ingezet. Zoals bij u bekend en weergegeven in het
ontwikkelprogramma waaronder Risico Gericht Toezicht (RGT), waarmee we zijn gestart in 2020. Daarnaast
hebben wij verbeterslagen gemaakt in onze registraties en toezichtsrapportages t.b.v. RGT en het
resultaatgericht werken. Deze ontwikkelingen geven positieve resultaten, maar ook hier ontwikkelen we ons
voortdurend. Het frequentie gerichte toezicht zoals in 2016 vastgesteld in de Drentse Maat wijkt af van het
risico gerichte toezicht zoals in uitvoering per januari 2020. In beide gevallen is de afspraak dat alle
provinciale bedrijven minimaal eens per jaar worden bezocht.
Résumé
Het toezicht in 2019 is uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de Drentse Maat. De inzet op dit toezicht is
echter niet conform het (bijgestelde) jaarprogramma 2019. Tevens is vastgesteld dat er verbetering
noodzakelijk is in de registraties van het uitgevoerde toezicht, waarop in januari 2020 direct is geanticipeerd
en duidelijke resultaten inmiddels zichtbaar zijn.
In het kader van ons ontwikkelprogramma wordt in 2020 al ingezet op verdere professionalisering door o.m.
de registratie en uniformering van ons werk te verbeteren en het toezicht risico gericht uit te voeren (fase 1
van de doorontwikkeling naar risicosturing is in uitvoering). Daarnaast de invoering van onze Strategische
Personeels-Planning, de teamcoaching, het zaakgericht werken, de digitalisering van de dossiers, het project
‘locatiebestand op orde’ en het uitbouwen van projectmatig werken. De inzichten die wij daarbij opdoen
zullen tot verdere versterking van de kwaliteit van onze inzet leiden.
Nu is gebleken dat een deel van de eerdere constateringen is gebaseerd op misverstanden en onvolledige
informatie is afgesproken om de onderlinge communicatie en afstemming met de provincie te intensiveren.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
met vriendelijke groet,
namens RUD Drenthe

Marjan Heidekamp-Prins
Directeur

