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Inleiding:  

Fracties, hartelijk dank voor de vragen. U heeft een flinke hoeveelheid vragen gesteld in deze 

schriftelijke eerste termijn. Wij hebben ons uiterste best gedaan zoveel mogelijk van uw vragen van 

een antwoord te voorzien, dan wel zijn de vragen uitgezet bij de RUD Drenthe voor een 

beantwoording op een later tijdstip. Sommige vragen behoeven namelijk nader uitzoekwerk wat niet 

in de enkele dagen die ons gegeven waren voor deze beantwoording, gedegen uit te voeren was. 

Een aantal thema’s werd door verschillende fracties bevraagd. Omwille van een eenduidige 

beantwoording, geven wij voor deze meest bevraagde thema’s, graag inleidend een toelichting. 

Vervolgens worden alle vragen één voor één beantwoord. 

 
Corona 

• De brief van Gedeputeerde Staten is gedateerd op 21 april jl. De behandeling van deze brief 

en voorliggende stukken, vindt plaats op 17 juni 2020. Verschillende fracties vragen of er 

inmiddels meer bekend is over de gevolgen van de coronacrisis in relatie tot (en de 

werkzaamheden van) de RUDD. De RUDD geeft hierover de volgende update:  

• Het aantal vergunningen en meldingen blijft achter. De vrijkomende tijd benut de RUD Drenthe 

door deze in te zetten voor de wettelijk verplichte actualisaties. 

• Het toezicht heeft de RUD Drenthe per 13 maart 2020 gestaakt, m.u.v. de zaken die niet 

uitgesteld konden worden. Hier werden bedrijfsbezoeken uitgevoerd, o.a. bij klachten, 

calamiteiten, asbestsaneringen en handhavingstrajecten. De vrijgekomen tijd is gebruikt voor 

het afhandelen van lopende zaken, administratieve controles, projecten uit het 

ontwikkelprogramma, het optimaliseren van registraties t.b.v. het risicogerichte toezicht, het 

versneld uitvoeren van energietoezicht en het voorbereiden van bedrijfsbezoeken. 

• Het toezicht is sinds 1 juni 2020 weer deels opgestart. 

• De Veiligheidsregio Drenthe heeft inzet van de RUD Drenthe gevraagd voor het toezicht op 

de Corona-verordening, wanneer nodig. De RUD Drenthe heeft zich hierop voorbereid en kan 

acteren zodra deze vraag zich voordoet.  

• De vakspecialisten (geluid, lucht, energie, externe veiligheid) en juristen van de RUD Drenthe 

hebben te maken met minder nieuwe zaken. De daling van het aantal vergunningaanvragen 

en meldingen en het stilvallen van het toezicht zijn hier de oorzaak van. De vrijkomende tijd is 

benut binnen het eigen vakgebied. 

• Organisatiebreed heeft de RUD Drenthe een klussenlijst opgesteld die kan worden opgepakt 

door medewerkers die ten gevolge van de Coronacrisis ruimte krijgen in hun werkzaamheden. 

• Bij de bodemtaken is van een teruggang van activiteiten ten gevolge van de Coronacrisis, 

niets te merken. 

• De RUD Drenthe geeft aan dat bij milieurisico en calamiteiten ook in tijden van Corona 

inspectie en de controles doorgaan. Daar waar de RUD Drenthe signalen opvangt dat 

bedrijven die weten dat we minder inspecties houden minder genegen zijn om milieuwet- en 

regelgeving na te leven, is er opgeschaald. Voorbeeld hiervan is de controles op 

asbestsaneringen. 
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Ziekteverzuim 
Het jaar 2019 is afgesloten met een gemiddeld verzuimpercentage van 8,5%. Weliswaar overall hoger 

dan in 2018, maar grotendeels te verklaren door niet werk gerelateerd lang en zeer lang verzuim.  

Positief is de verzuimfrequentie: de RUD-medewerker meldt zich gemiddeld één keer per jaar ziek. 

Frequent verzuim heeft de aandacht binnen het MT van de RUD Drenthe en is onderwerp van gesprek 

met de medewerkers die het betreft.  

Het verzuimbeleid is al sinds 2018 geïntensiveerd en krijgt veel aandacht binnen de organisatie. In 

2018 is de toegankelijkheid van bedrijfsmaatschappelijk werk vergroot. RUD Drenthe merkt dat van 

deze mogelijkheid goed gebruik wordt gemaakt. Medewerkers kunnen nu rechtstreeks contact leggen 

met bedrijfsmaatschappelijk werk, waar eerder tussenkomst van de teamleider en de bedrijfsarts nodig 

was. Ook is er teamcoaching ingezet en sinds begin 2019 wordt via de Arbodienst directe 

verzuimbegeleiding toegepast op lopende dossiers. Dat betekent dat niet alleen via de teamleiders, 

maar ook vanuit de Arbodienst nadrukkelijk begeleiding wordt geboden om medewerkers zo goed en 

snel mogelijk te laten re-integreren.   

Hoewel de concrete cijfers nog niet gedaald zijn, ziet de RUD Drenthe een positieve trend ontstaan 

en is de verwachting dat genoemde interventies zullen leiden tot een lager ziekteverzuim in 2020. 

Vanuit de bedrijfsarts wordt de genoemde positieve trend in het ziekteverzuim onderschreven. Ook hij 

ziet dat met name het werk gerelateerde verzuim is afgenomen.  

Ons college onderschrijft de verwachting dat het ziekteverzuim structureel omlaag kan. 

Er is geen medewerkers tevredenheidsonderzoek beschikbaar. Op dit moment is een werkgroep 

vanuit de eigenaren gestart met een evaluatie van de RUD. Daarin wordt ook een benchmark, inclusief 

ziekteverzuim, opgenomen. 

 
Weerstandsvermogen 
De hoogte van het weerstandsvermogen heeft de volle aandacht van GS. De stand van het 

weerstandsvermogen op 31 december 2019 was €152.762,--.  Door het Ontwikkelprogramma te 

financieren uit de aanwezige reserves is het weerstandvermogen momenteel ontoereikend om de 

financiële gevolgen van de geïnventariseerde risico’s - mochten deze risico’s zich voordoen – in 2020 

op te vangen. GS vraagt hiervoor continue aandacht binnen het (bestuur van) de RUD Drenthe. 

 
Deelnemersbijdrage 
De deelnemersbijdrage is in 2019 geïndexeerd met 3,67%. Die voor 2020 met 2,8%. De posten in de 
exploitatiebegroting voor het jaar 2021 en de meerjarenraming (2021-2024) zijn geïndexeerd met 
3,3% op basis van prognoses uit de Macro-Economische Verkenning 2019 van het CPB, conform 
Kaderbrief 2020 RUD Drenthe. De doorlichting van de RUD Drenthe die medio 2017 heeft 
plaatsgevonden, heeft uitgewezen dat de structurele bijdrage voor de RUD Drenthe te laag was. 
Hierop is de deelnemersbijdrage aan de RUD Drenthe vanaf 2018 incidenteel en structureel 
verhoogd om de basis op orde te brengen. Uitgaande van het jaarprogramma 2020, geeft de RUD 
Drenthe aan, voldoende middelen te hebben om haar belangrijkste taken uit te voeren. 
Besluitvorming over het beschikbaar stellen van meer gelden aan de RUD Drenthe, door het 
verhogen van de deelnemersbijdrage is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur van de RUD 
Drenthe. Dit besluit kan pas genomen worden nadat de raden en uw Staten hun zienswijze hierover 
hebben gegeven. Voor dit besluit is de meerderheid van stemmen vereist in het Algemeen Bestuur 
van de RUD Drenthe. 

 
Locatiebestand op orde en Leef Omgeving Systeem (LOS) 
De RUD Drenthe werkt nog aan verbetering van het LOS. De hoeveelheid data die aangepast moet 
worden is enorm. Dit vergt een grote inspanning. De RUD Drenthe focust zich nu op de belangrijkste 
data (SBI codes en het toewerken naar authentieke locaties (ontdubbelen en opschonen – na check 
– van niet meer bestaande bedrijven). Dit zorgt onder andere voor een betere basis voor het 
programmeren van het toezicht voor het programmajaar 2021. In juli 2020 zullen (bijna) alle locaties 
voorzien zijn van een bijbehorende SBI code waarmee ze gelinkt zijn aan de risicomatrix RGT. Het is 
niet uit te sluiten dat het aanpassen van de overige data meer tijd kost dan was voorzien. Dit is op te 
vangen binnen het programmabudget. In ieder geval is via aanpassingen in het werkproces 
ondervangen dat bij de afhandeling van iedere locatiegebonden zaak, de locatiedata worden 
bijgewerkt 
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Risicogericht toezicht 
In de periode tot 30 april 2020 zijn 203 zaken met behulp van het risicogericht toezicht afgerond. De 
RUD Drenthe kan nu het aantal overtredingen relateren aan het mogelijke milieueffect. In 57% van 
de gecontroleerde activiteiten is er sprake van een overtreding. Hiervan is in meer dan de helft van 
de gevallen sprake van een matig of ernstig milieurisico. Kanttekening is wel dat het aantal 
controlebezoeken nog gering is, waardoor het te vroeg is om conclusies te verbinden aan deze 
informatie. De evaluatie van het risicogericht toezicht zal nog dit jaar plaatsvinden, de RUD Drenthe 
heeft dit medio zomer gepland.  
 
Zienswijze 
In de brief van GS, wordt Provinciale Staten gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 4 juni 2020 
aan te geven. De behandeling van de stukken vindt echter plaats op 17 juni 2020. De uitkomst van de 
bespreking in de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 juni 2020 zal bepalen of en op welke 
onderdelen een zienswijze wordt meegegeven aan het bestuur van de RUD Drenthe. De planning De 
planning is erop gericht om in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2020 de Jaarstukken 2019 en de 
Ontwerpbegroting 2021 RUD Drenthe inclusief zienswijzen te bespreken en definitief vast te stellen. 
Hierna zal de RUD Drenthe voornoemde stukken verzenden aan het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
 
 

Vragen fracties 

 

Fractie: PvdA 

De PvdA is van oordeel dat de stukken een mooi doorkijkje geven in hoe het er voorstaat met RUD 

Drenthe. Treffend wordt gemeld dat het gaat om een lerende organisatie die in control is. De collegiale 

toets van de auditors leert ook dat RUD Drenthe in belangrijke mate voldoet. Verheugend is ook altijd 

dat de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven, de aanbestedingsregels 

worden nu goed gevolgd in vergelijking met 2018. Het weerstandvermogen is wel behoorlijk gedaald 

ten opzichte van 2018, de ratio zit op 0,9 en is daarmee matig, bij 0,8 kom je al in de range van 

onvoldoende!, zie p. 48. Ook in 2019 was er sprake van een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim 

(feitelijk 8,5% versus begroot 4%), te verklaren door niet werk gerelateerd lang en zeer lang verzuim. 

Wob-verzoeken kosten veel tijd, maar digitalisering biedt inderdaad uitkomst. Verheugend is het ook 

dat de communicatie rondom de digitale dossiers is verbeterd. In de Ontwerpbegroting 2021 wordt De 

Drentse Maat als uitvoeringsniveau verder losgelaten/meer genuanceerd. De PvdA kan zich daarin 

vinden. 

 

Vragen: 

 

1. Welke aandacht gaat GS vragen om het ontoereikende weerstandsvermogen op te vangen   gezien 

de financiële gevolgen van de geïnventariseerde risico’s in 2020? Aanvullende bijdrage van de 

deelnemers of bijstellen van de te realiseren productie uit het jaarprogramma? 

 

Antwoord: Ons college vraagt hier continu aandacht voor binnen het (bestuur van) de RUD Drenthe. 

Op grond van financiële regelgeving moet de weerstandscapaciteit toereikend zijn om voorzienbare 

risico’s op te vangen. In 2020 is het weerstandvermogen van de RUD Drenthe hiervoor ontoereikend.  

Dit betekent dat indien deze risico’s in 2020 optreden, een extra deelnemersbijdrage nodig zal zijn.  

Ook het bijstellen van de jaarproductie heeft de continue aandacht van ons college. Daarbij is de 

afweging dat bijstellingen toelaatbaar zijn op voorwaarde dat de kwaliteit van uitvoering voldoende 

blijft. Het instrument van risicogericht toezicht helpt bij deze afweging en maakt het mogelijk de 

beschikbare capaciteit in te zetten voor de meest risicovolle activiteiten.  
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2.  Gegeven het hoge ziekteverzuim is de PvdA geïnteresseerd in het medewerkers tevredenheids- 

onderzoek en/of benchmark, mocht dat er zijn. Wil GS ons dat doen toekomen? Welke maatregelen 

worden genomen om het hoge percentage naar beneden te krijgen? 

 

Antwoord: Er is geen medewerkers tevredenheidsonderzoek beschikbaar. Op dit moment is een 

werkgroep vanuit de eigenaren gestart met een evaluatie van de RUD. Daarin wordt ook een 

benchmark, inclusief ziekteverzuim, opgenomen. Met deze benchmark wordt vergeleken hoe de RUD 

Drenthe op de onderdelen kwaliteit en kosteneffectiviteit scoort ten opzichte van andere 

omgevingsdiensten. Deze evaluatie inclusief benchmark wordt na afronding (najaar 2020) 

toegezonden aan PS. Voor wat betreft uw vraag over het omlaag brengen van het 

ziekteverzuimpercentage, verwijzen wij u naar de inleiding.  

 

3. De GS-brief is gedateerd op 21 april. Is er inmiddels (2 juni) meer bekend over de gevolgen van 

de coronacrisis (Covid-19) in relatie tot RUD? Zo ja, wat? 

 

Antwoord: wij verwijzen u naar de inleiding voor de beantwoording van deze vraag. 

 

4. Er zitten grote verschillen in de ureninzet ten opzichte van het jaarprogramma, zie tabel 3 p. 13 

van de jaarstukken. Tynaarlo zit bijvoorbeeld op 60% en Emmen en de provincie Drenthe ruim boven 

de 100%. Hoe kan dat? 

 

Antwoord: Evenals in voorgaande jaren blijkt dat de Drentse maat voor de vraag gestuurde 

producten structureel significant afwijkt van de realiteit. Om voor de toekomst een realistischer 

programma te maken is er in 2019 gewerkt aan een herijking van het verwachte aantal producten. 

Voor ons jaarprogramma 2020 is daarom bij de vraag gestuurde producten uitgegaan van het 

gemiddelde aantal keren dat om een dergelijk product is verzocht in de periode 2017-2019.  

 

5. Tabel 5, p. 18 toont dat voor alle deelnemers, behalve provincie Drenthe, het geprognotiseerde 

percentage van het reguliere toezicht is gehaald. Waarom zit de provincie Drenthe op 54%? 

 

Antwoord: De RUD Drenthe heeft feitelijk 4.678 uur ontvangen voor het uitvoeren van het reguliere 

milieutoezicht. Gebleken is dat de RUD Drenthe 2.529 uur heeft besteed aan het toezicht op onze 38 

categorie 4 en 5 inrichtingen hetgeen neerkomt op 54%.  Dit is beduidend minder dan hetgeen is 

opgenomen in het jaarprogramma, terwijl de RUD Drenthe wel alle inrichtingen die onder het 

provinciaal bevoegd gezag vallen heeft bezocht. Dit betekent dat het regulier toezicht minder aan 

capaciteit heeft gevraagd dan de RUD Drenthe heeft begroot.  De niet bestede uren zijn onderdeel 

van de financiële verrekening die nog over de jaren 2018, 2019 en 2020 moet plaatsvinden. Wij 

hebben de RUD Drenthe verzocht inzichtelijk te maken dat de controles van de provinciale bedrijven 

worden uitgevoerd op basis van het door ons gewenste kwaliteitsniveau. De uitkomst hiervan is de 

basis voor die urenraming die in het jaarprogramma 2021 voor het regulier toezicht op de provinciale 

bedrijven wordt opgenomen. Onze BRZO en Rie4 bedrijven worden gecontroleerd door de 

Omgevingsdienst Groningen en zijn niet meegenomen in de realisatiecijfers van de RUD Drenthe.  

 

6. In Hoogeveen wordt een hele wijk op waterstof aangesloten. Is inmiddels al bekend of het een 

mondiale primeur betreft?, p. 31 

 

Antwoord: ja, het realiseren van een wijk met ‘groene’ waterstof is een mondiale primeur. 

 

7. Hoe staat het met de ontwikkeling van het controle- en rapportagesysteem, zoals aanbevolen 

door de accountant op p. 4 van zijn verslag? 
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Antwoord: De RUD Drenthe is met de ontwikkeling hiervan bezig en zal in het derde kwartaal 2020 

hierop terugkomen. Vanaf 2021 zal de RUD Drenthe deze controle zelf uitvoeren en de verklaring 

afgeven.  

 

Fractie: Forum voor Democratie 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Voorzitter, 

 
RUD Drenthe heeft vanaf de start in 2013 een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 

Het opzetten van een uitvoeringsdienst die namens alle Drentse gemeenten en de provincie taken 

uit gaat voeren op milieugebied en daarnaast ook nog in te huren is voor andere projecten, vergt veel 

van de organisatie en dat is door de jaren ook wel gebleken. 

 
Voor ons liggen de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de RUD Drenthe. 

 

En ondanks dat de jaarstukken 2019 reeds zijn goedgekeurd door de accountant nemen we 

ze mee als leidraad door de ontwerpbegroting 2021. Uiteraard zal bij deze laatst de nadruk 

liggen. 

 
Een rode draad door de jaren heen wat betreft de RUD Drenthe is de terugkerende vraag om 

meer middelen via de deelnemersbijdrage. 

 
Nu de 5% incidentele bijdrage zal wegvallen na 2021 wordt al snel de vraag gesteld of dit 

de goede richting is. Er zal een indexering voor de deelnemersbijdrage worden toegepast. 

 
Vraag: Is onze constatering juist dat dit een structurele verhoging zal betekenen voor de 

deelnemers die de incidentele 5% verhoging overschrijdt? 

 
Antwoord: Nee, deze constatering is niet juist. De deelnemersbijdrage is in 2019 geïndexeerd met 

3,67%. Voor 2020 is geïndexeerd met 2,8%. De posten in de exploitatiebegroting voor het jaar 2021 

en de meerjarenraming (2021-2024) zijn geïndexeerd met 3,3% op basis van prognoses uit de Macro-

Economische Verkenning 2019 van het CPB, conform Kaderbrief 2020 RUD Drenthe.  

 

Het overgrote deel van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling heeft reeds aangegeven 
geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de RUD Drenthe. 

 
Vraag: Legt dit extra druk bij het college van Gedeputeerde Staten om meer middelen aan het 

RUD beschikbaar te stellen? 

 

Antwoord: Nee, want de besluitvorming over het beschikbaar stellen van meer gelden aan de 

RUD Drenthe, door het verhogen van de deelnemersbijdrage is voorbehouden aan het 

Algemeen Bestuur van de RUD Drenthe. Dit besluit kan pas genomen worden nadat de raden 

en uw Staten hun zienswijze hierover hebben gegeven. 

 

Vraag: Wat betekent dit voor de besluitvorming? Kan de provincie Drenthe unilateraal 

beslissen de deelnemersbijdrage te verhogen of is hierbij unanimiteit vereist? 

 

Antwoord: Voor dit besluit is de meerderheid van stemmen vereist in het Algemeen 

Bestuur van de RUD Drenthe. 
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De verwachting is dat de rijksbijdrage voor advisering externe veiligheid na 2020 komt te 

vervallen. Het gevolg is dat er vanwege de toepassing van wet en regelgeving afschaling niet 

tot de mogelijkheden behoort. Opnieuw lijkt dit te leiden naar een hogere deelnemersbijdrage. 

Immers, het takenpakket van de RUD Drenthe wordt er niet minder op, maar financiering valt 

eens temeer weg. 

 

Vraag: Er wordt via het Bestuurlijk Omgevingsberaad besproken om een tot een nieuwe 

financieringsperiode te komen. Wanneer is de verwachting dat dit tot stand komt? 

 

Antwoord: Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken door de RUD was er nog onduidelijkheid 

over het vervolg. Hierin is de laatste maanden meer duidelijkheid gekomen; er komt een nieuw 

landelijk programma Versterking omgevingsveiligheid 2021-2024. Vanaf 2004 tot en met 2020 werd 

de rijksbijdrage via het provinciefonds uitgekeerd, waarmee (uitvoering)taken voor provincie en 

gemeenten werden bekostigd. Sinds de oprichting van de RUD Drenthe voert zij de taken uit rond 

advisering externe veiligheid en gaat de rijksbijdrage via de provincie naar de RUD. Een wezenlijke 

verandering vanaf 2021 is dat de provincie (provinciefonds) én alle individuele Drentse gemeenten 

(gemeentefonds) de middelen via een decentralisatie uitkering versterking Omgevingsbeleid 

ontvangen. Het totaalbedrag voor gemeenten is naar verwachting€ 136.000 en voor de provincie € 

17.000. Dit geld is bedoeld voor de inzet van de wettelijke adviseurs vanuit de RUD Drenthe en de 

Veiligheidsregio Drenthe op het terrein van vraagstukken rond omgevingsveiligheid (voorheen externe 

veiligheid). In het directeurenoverleg (Rijk, IPO en VNG) van 4 juni 2020 is naar verwachting positief 

ingestemd met de voorstellen (hierover is nog geen terugkoppeling ontvangen). 

 
LOS zaaksysteem 

Afgelopen jaren was een van de moeizame processen binnen de RUDD het functioneren van 

het zaak- systeem LOS. Daar is zeer veel in geïnvesteerd. 

In de ontwerpbegroting lezen wij dat vanwege het aflopen van de licentie er een 

aanbestedingstraject zal worden gestart voor een nieuw systeem. 

 

Vraag: Kan GS uitleggen wat de noodzaak is voor een nieuw systeem? Zou licentieverlening 

ook een mogelijkheid kunnen zijn? Wordt dit overwogen? 

 
Antwoord: Licentieverlenging is bij het huidige contract geen optie. De huidige licentie verloopt in 
september 2023. De huidige leverancier kan wel participeren in het aanbestedingstraject. 
 
 
Vraag: hoe functioneert het zaaksysteem LOS momenteel? 
 
Antwoord: voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de inleiding. 
 
 
Risicogericht toezicht 

Vorig jaar zijn ons een aantal grote projecten toegelicht door de RUDD. Een daarvan was de 

omschakeling naar risicogericht werken. De eerste resultaten over het risicogericht werken zijn 

nog niet bekend. Een reden voor deze omschakeling was onder andere efficiëntere inzet van 

middelen van de RUD Drenthe, en dus kostenbesparing. 

 

Vraag: Is er helemaal nog geen enkele data beschikbaar waarop kan wijzen dat dit de juiste 

richting is? 

 

Antwoord: Dat klopt, dat klopt, een eerste evaluatie zal rond de zomer 2020 plaatsvinden.  
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Vraag: Wanneer worden de eerste duidelijke resultaten bekend? 

 

Antwoord: voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de inleiding. 
 
Vraag: kan GS voorzichtig inschatten of dit kan betekenen dat de deelnemersbijdrage niet weer 

zal worden verhoogd? 

 

Antwoord: Die inschatting kunnen we nu niet maken.  

 

Locatiebestand op orde 

De opgave locatiebestand op orde bleek in 2019 een te grote opgave te zijn voor de RUD 

Drenthe. Dit project houdt in dat basisgegevens op orde zijn. Zeer cruciaal dus om enigszins 

betrouwbare rapportages te produceren en daar beleid op te maken. Daarbij is naar deze 

Staten gecommuniceerd dat in 2020 de omvang van het project duidelijk moest gaan worden. 

 
Vraag: Kan GS aangeven hoe het ervoor staat met bovengenoemd project? 

 
Voor het antwoord op uw vragen verwijzen wij u naar de inleiding.  
 

Vraag: Acht GS het wenselijk dat zolang de basis niet op orde is er om meer middelen wordt  
gevraagd? 

 
Antwoord: De RUD Drenthe geeft aan dat het Locatiebestand, voor de zomer bruikbaar is voor het 

programmeren van de uitvoering 2021. Op dit moment is er geen aanleiding een verzoek tot extra 

middelen te verwachten.   

 
Ziekteverzuim 

Ook het relatief hoge ziekteverzuim blijft een terugkerend thema binnen het RUD. Het streven 

was 4%. Dat is ongeveer het landelijke gemiddelde. Door in de ontwerpbegroting i.p.v. het 

streefpercentage 4% nu 6% te gaan begroten zal er een verbetering zichtbaar zijn. Over 2019 

bedroeg het ziekteverzuim 8,5%. 

 
Vraag: Kan GS aangeven waardoor dit structureel hoog blijft? 

 
Antwoord: voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij naar de inleiding. 

 

Vraag: Wat betekent dit hoge ziekteverzuim voor de personele bezetting? Hoeveel procent van 

de RUD Drenthe wordt extern ingehuurd bijvoorbeeld? 

 

Antwoord: Per 1 januari 2020 werken voor de RUD Drenthe 139 medewerkers. Deze vormen een 

bezetting van 128 fte. Voor de extra projecten wordt extern ingehuurd. Deze externe inhuur schommelt 

rond de 20 fte.   

 

Dank Voorzitter 

 
Fractie: VVD 

 
Vraag/Vragen aan GS: Eerste termijn: 
 

Voorzitter, 

De brief van uw college is al op 21 april verstuurd; u verzoekt ons om de zienswijze voor 4 juni 

kenbaar te maken terwijl we op 17 juni de brief en begroting behandelen in de OGB 
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vergadering. 

 
Als VVD fractie blijven we ons grote zorgen maken om de blijvende hoge druk op de 

organisatie en de medewerkers wat nog steeds te zien is in het hoge ziekteverzuim. 

1. Is het college ervan overtuigd dat het ziekteverzuim structureel omlaag kan of deelt 

het college onze grote zorgen? 

 

Antwoord: Ons college deelt uw zorgen maar onderschrijft de verwachting dat het 

ziekteverzuim structureel omlaag kan. Zie ook de inleiding voor de beantwoording van uw 

vraag    

 
Uit de stukken blijkt dat vanwege corona alle bedrijfsbezoeken stopgezet zijn terwijl het 

merendeel van alle bedrijven deze periode wel doorgewerkt heeft. 

Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van de taken van de RUD voor het jaar 2020 en zijn er 

situaties bekend waardoor er gevaarlijke situaties zijn ontstaan doordat er geen enkele controle 

van de RUD is geweest de laatste maanden? 

 

Antwoord: Voor het antwoord op uw vragen verwijzen wij naar de inleiding.  

 

Als VVD betreuren wij het dat er geen eerste cijfers bekend zijn van het risicogericht werken in 

plaats van de Drentse maat. Het coronavirus mag een gedeelte van het excuus zijn maar er 

waren ook 10 weken van 2020 zonder coronavirus. 

 
Voorzitter, tenslotte nog een vraag over de ophef die is ontstaan rond het aanschrijven door 

de RUD van bedrijven die niet zouden hebben voldaan aan de Informatieplicht 

Energiebesparing. Op basis van verkeerde aannames werd van een aantal bedrijven foutief 

verondersteld dat ze een hoog energieverbruik hadden. Men diende binnen 8 weken te 

reageren anders volgde een boete. De RUD was vervolgens niet bereikbaar voor vragen of 

opmerkingen. Dit lijkt ons niet de wijze waarop we willen dat de RUD acteert. 

Bent u op de hoogte van deze ophef? Wat vindt u hiervan? 
 
Antwoord: De RUD Drenthe heeft de provincie hierover geïnformeerd op 3 juni j.l. middels toezending 

van de betreffende brief en een memo waarin een toelichting wordt gegeven op de gang van zaken. 

Deze beide stukken zijn voor u ter informatie bijgevoegd. Wij betreuren de toon van de brief en de 

slechte bereikbaarheid van de RUD Drenthe. Inmiddels heeft de RUD Drenthe alle ondernemers die 

direct hebben gereageerd teruggebeld. Alle ondernemers die per mail hebben gereageerd en 

bewijslast hebben meegestuurd waaruit blijkt dat hun verbruik onder de drempelwaarde is, hebben 

een ontvangstbevestiging gehad en de mededeling dat zij niet hoeven te voldoen aan de 

informatieplicht.  

 
 
Fractie: CDA 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Bijzonder is dat zienswijzen kunnen worden ingediend voor 4 juni en dat het college van GS 

ons de gelegenheid geeft om op 17 juni over de materie te praten. Het ziekteverzuim is hoog. 

Het is bedrijfsvoering om daar zo mee om te gaan dat het percentage ziekte- verzuim tot 

normale proporties wordt teruggebracht. Waar het CDA zich zorgen over maakt is dat van- 

wege het hoge ziekteverzuim het toezicht wordt geschaad. Het aantal uren toezicht gaat 

daardoor naar beneden. Beneden een aanvaardbaar niveau?  
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Antwoord: Op het moment dat in 2019 duidelijk werd dat vanwege het hoge ziekteverzuim de 

productie op toezicht niet gehaald kon worden heeft de RUD Drenthe met de deelnemers 

afgestemd hoe de afschaling het beste vormgegeven kon worden. In 2019 was er vanwege krapte 

op de arbeidsmarkt moeilijk externe inhuur te vinden. In 2020 is dit inhuurprobleem niet aan de 

orde. Momenteel bekijkt de RUD Drenthe of en hoe overcapaciteit bij andere teams kan worden 

ingezet voor tekort bij andere teams.  

 

In het jaarprogramma 2020 is rekening gehouden met een realistischer 

ziekteverzuimpercentage van 8% (in plaats van 4%). Ook de productiviteitsnorm per 

medewerker is verlaagd. Dit met het doel om de geplande taken uit het jaarprogramma volledig 

te realiseren. Dit neemt niet weg dat indien het ziekteverzuim boven de 6% blijft dit jaar, het 

bestuur van de RUD Drenthe moet bijsturen. In dat geval ligt de keuze voor om ofwel een deel 

van de geplande taken niet uit te voeren of extra middelen in te zetten voor inhuur. Het borgen 

van de kwaliteit van de uitvoering is een cruciale factor bij deze afweging. Ons college ziet toe 

op hetgeen de RUD voor de provincie uitvoert. Vooralsnog zijn/worden alle provinciale bedrijven 

gecontroleerd. 

 

Als het antwoord op deze vraag “nee” is waarom is het gewenste niveau dan hoger dan de 

uitvoering laat zien?  

 

Antwoord: Om ook niet-voorzienbare situaties die leiden tot productieverlies zoveel mogelijk op 

te kunnen vangen. Een deel van de taken van de RUD Drenthe is namelijk niet planbaar. 

 

De kans dat een bedrijf, of anderszins, met een overtreding wegkomt is hierdoor vergroot. 

Waarom vindt het college van GS het aanvaardbaar dat de kans op overtredingen nu groter is 

omdat door het hoge ziekteverzuim de uren die beschikbaar zijn voor toezicht verminderd 

worden? 

 

Antwoord: Door de inzet van het risicogericht toezicht wordt de capaciteit ingezet daar waar de 

risico’s het grootst zijn. Bij de doorontwikkeling van dit instrument zal ook het naleefgedrag per 

bedrijf gescoord worden. Overtreders zijn hiermee in beeld.  

 

In een organisatie waar “good Governance” de praktijk is controleert het bestuur de directie. 

Hoe kan het dat het voor het college van GS aanvaardbaar is dat de directeur als secretaris 

deel uitmaakt van het bestuur? 

 

Antwoord: De directeur vervult de rol van secretaris maar is geen onderdeel van het bestuur 

in die zin dat zij deelneemt aan de besluitvorming. 

 
 
Fractie: GroenLinks 

 
Vraag/Vragen aan GS: 
Als GroenLinks fractie vinden wij de taak van RUDD een heel belangrijke. Wij willen in de provincie 

optimaal zorgen voor ons milieu. Ook danken wij de RUDD voor deze uitvoerige rapportage, het geeft 

een heel goed beeld van de organisatie, haar werkzaamheden en de financiële huishouding. We 

vinden het ook goed te lezen dat RUDD steeds vaker voor advisering benaderd wordt. Voorkomen is 

immers beter dan genezen. Een wens vanuit de GroenLinks fractie is nog wel; om met RUDD te 

bespreken; wij zouden het sterk vinden als in de jaarstukken een vergelijk te maken zou zijn met 

eerdere jaren om zo een mogelijke trend waar te nemen. Vervolgens zou in een jaarplan wat tekst 

gewijd kunnen worden aan de mogelijke oorzaak van trends en hoe de RUDD daar met haar beleid 

op in zal gaan spelen. 
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Verder: 

- Kan in het vervolg een lijst opgenomen worden van betekenis van afkortingen en evt 

gebruikt vakjargon? Dat zou de leesbaarheid van dit stuk vergroten. 

 

Antwoord: Dit vinden wij een goede suggestie die wij meegeven aan de RUD Drenthe. 

 

- Als RUDD al voor aanvang van 2019 wist dat een verzuim van 4% overschreden 

zou worden, waarom is er dan toch uitgegaan van die 4%? 

 

Antwoord: De begroting voor 2019 is begin 2018 gemaakt. Toen was nog niet 
duidelijk dat het hoge verzuim zich gedurende een langere periode voor zou doen. 
Bij het opstellen van het jaarprogramma 2019 is het normpercentage nog niet 
aangepast. Voor het jaarprogramma 2020 is dit verhoogd naar 8% en in de 
begroting 2021 naar 6%. 

 
- Het hoge ziekteverzuim kan diverse oorzaken hebben die binnen de organisatie liggen. Hoe 

zorgt de RUDD voor een duurzaam verbeterde gezondheidssituatie voor haar medewerkers? 

 

Antwoord: voor het antwoord op uw vragen verwijzen wij u naar de inleiding.  

 

- Welke risico’s zijn er te verwachten bij de afstraling van het aantal uren toezicht? Hoe 

zorgt de gedeputeerde ervoor dat de toezicht en handhaving niet beneden een 

acceptabel niveau zakt? 

 

Antwoord: De provinciale bedrijven zijn/ worden jaarlijks gecontroleerd. Het zijn vooral 

de gemeenten die te maken krijgen met de gevolgen van de afschaling van het toezicht. 

De provincie ziet toe op de activiteiten van de RUD Drenthe en voert regulier overleg 

hierover. Wij laten ons door de RUD Drenthe actief informeren over de stappen die 

worden gezet op het gebied van het risico gericht toezicht. In het bestuur van de RUD 

Drenthe vragen wij continue aandacht voor het borgen van het kwaliteitsniveau.   

 

- De werkvoorraad van de RUD Drenthe is redelijk groot te noemen, is de RUDD 

voldoende voorbereid als straks ook de omgevingsvergunningen die stil zijn komen te 

liggen als gevolg van de Pas weer behandeld kunnen worden? 

 

Antwoord: De werkbelasting zal in eerste instantie bij de provincie liggen die de 

verklaring van geen bezwaar (vvgb) afgeeft doordat we een ruime tijd geen vergunning 

hebben kunnen verlenen of vvgb’s hebben kunnen verstrekken. Deze bestaat voor het 

grootste gedeelte (ongeveer 90 %) uit aanvragen die direct bij de provincie zijn 

ingediend. Hier heeft de RUD Drenthe geen betrokkenheid. Dan resteren er ongeveer 

10 vvgb’s. De inhoudelijke beoordeling van de vvgb ligt bij de provincie, niet bij de 

RUDD. Hierbij is het voorbereidende werk door de RUD Drenthe vaak al gedaan. 

 

- Is geïnventariseerd of een grotere transparantie door de RUDD bij kan dragen aan een 

vermindering van het aantal WOB verzoeken en daarmee een minder grote belasting 

van de organisatie van RUDD? 

 

Antwoord: We hebben niet onderzocht wat de redenen zijn voor het indienen van de 

WOB verzoeken die bij de provincie binnenkomen. Iedereen kan een WOB verzoek 

indienen, de reden voor het indienen van het WOB-verzoek hoeft hierbij niet te worden 
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aangegeven. We weten niet of de mate van transparantie van grote invloed is op de 

hoeveelheid WOB-verzoeken. Wij zijn van mening dat de organisatie voldoende 

transparant is, openbare besluiten zijn voor iedereen beschikbaar. De mate van 

transparantie bij de RUDD wordt bepaald door de gemeenten en provincie, de RUDD 

handelt in mandaat van de gemeenten en provincie. De verantwoordelijkheid voor de 

afhandeling van de provinciale en gemeentelijke WOB-verzoeken ligt bij de provincie en 

gemeenten en niet bij de RUD Drenthe 

 

Tot slot het besluit om het ontwikkelprogramma te financieren uit de aanwezige 

reserves. Hierdoor is het onduidelijk geworden of het weerstandsvermogen toereikend 

is om evt. risico’s op te kunnen vangen. Kunt u dit nader duiden? Hoe zijn de risico's 

ondervangen? 

 

Antwoord: voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de inleiding. 
 
Fractie: PVV 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

De PVV is het eens met de verandering in werkwijze naar risicogericht toezicht, de eerste 

rapportage hierover zien we graag z.s.m. tegemoet en vernemen graag wanneer. Het hoort 

te leiden tot een efficiënte manier om de milieurisico´s te beheersen en binnen de bestaande 

budgetten te blijven opereren. Ook de maatregelen zoals beschreven m.b.t. de Coronavirus-

crisis lijken ons juist. Gezien de beperking in de uitvoering die nu plaatsvindt mogen wij dan 

rekenen op meer voortgang op andere urgente achterlopende projecten zoals het 

Locatiebestand en de digitalisering? 

 

Antwoord: Voor het antwoord op uw vragen verwijzen wij u naar de inleiding. 

 

Is het Locatiebestand eind dit jaar echt op orde (waarop gezinspeeld wordt op pag. 42 van 

de jaarstukken)? 

 

Antwoord: Voor het antwoord op uw vragen verwijzen wij u naar de inleiding. 

 

Over de overheadkosten: die zijn met 26,4% aan de hoge kant, mogen wij verwachten dat 

met de afronding van een aantal opstartprojecten van de RUD als recent gestarte organisatie 

deze overhead zal af- nemen? 

 

Antwoord: De overhead wordt deels veroorzaakt door de personele kosten (19%) en de 

overheadkosten die als gevolg van uitbesteding van werkzaamheden ook als overhad geldt. 

De RUD Drenthe probeert zoveel mogelijk zaken in eigen beheer uit te voeren om dit 

overheadpercentage verder omlaag te brengen. 

 

Er zijn nog steeds gemeenten die niet (volledig) digitaal aanleveren wat leidt tot 

productieverlies van de RUD, kunnen die meerkosten niet in rekening gebracht worden bij 

die gemeenten? Dat geeft ze ook een stimulans om de digitale aanlevering serieus aan te 

pakken. 

 

Antwoord: De gemeenten hebben de digitalisering serieus opgepakt wat heeft geleid tot 

verbeteringen. Het digitaliseringsproces is een gezamenlijk proces waarbij ook de provincie 

is aangehaakt.  
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Over de begroting 2021: het ziekteverzuim is op 2% gehouden ondanks een hoger reëel 

percentage. Dat is lovenswaardig want dat houdt het doel voor de RUD op het na te 

streven niveau actief! 

 

Vraag over beide stukken: zouden de materieelinvesteringen niet geactiveerd dienen te 

worden in de administratie? Want de RUD geeft wel degelijk behoorlijke bedragen uit voor 

benodigd materieel, nu houdt de directie niet goed in beeld (financieel) wat daar in totaliteit 

in omgaat. 

 

Antwoord: Het percentage ziekteverzuim dat in de ontwerpbegroting 2021 van de RUD 

Drenthe wordt aangehouden is 6% en niet 2%. De RUDD activeert niet omdat ze bijna geen 

eigen bezittingen heeft; materieel wordt zoveel mogelijk gehuurd. Alleen het specialistisch 

materiaal is eigendom van de RUD Drenthe. Activering is daarmee niet aan de orde. 

 

Op pag. 25 van de Jaarstukken 2019 wordt vermeld dat de RUD betrokken is als adviseur 

bij de aansluiting van een woonwijk in Hoogeveen op waterstof. Wordt de RUD daarmee 

toekomstig (mede)aansprakelijk voor eventualiteiten zoals b.v. gasexplosies van waterstof 

aldaar?  

 

 Antwoord: de RUD is betrokken geweest bij de bestemmingsplanprocedure. Het betreft een 

wijziging voor de opslag van waterstof op de aanwezige NAM-locatie. Voor het transport 

en de aansluitingen in de woonwijk adviseert de Veiligheidsregio Drenthe. De RUD heeft 

een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor eventualiteiten. 

 

Toelichting: Installatiebedrijven verwijzen naar het KIWA-certificaat voor bestaande 

gasleidingen, deze zouden geschikt zijn voor waterstof. Echter bij nadere bestudering van 

het betrokken KIWA-certificaat blijkt dat er wel getest is op duurzaamheid van de leidingen 

(niet aangetast worden door waterstof) maar dat de permeabiliteit(doorlatendheid) getest is 

met lucht i.p.v. met waterstof. Hetgeen vragen stelt over hoe het met die permeabiliteit van 

bestaande leidingen werkelijk gesteld is. Is dit bekend? 

 

Antwoord: Dat deze leidingen getest zijn met lucht en niet met waterstof is ons niet bekend.  

Het is een relevante vraag die beantwoord moet worden. De waterstofexpert van de RUD 

Drenthe heeft hiervoor aandacht. 

 

Op pag. 28 van de Jaarstukken 2019 e.a. pagina´s wordt vermeld dat er een nieuw protocol 

drugsafval is opgesteld en ook reeds een aantal malen is toegepast in 2019. Voor wie zijn 

de kosten van het opruimen van het drugsafval? Kunnen die kosten verhaald worden op het 

Rijk, i.c. het Min. Van Justitie die met een programma tot innen van de drugsrevenuen 

tenslotte kostenverhalen kan? Zo niet, waar kunnen die kosten verhaald worden 

 

Antwoord: Kosten verbonden aan het opruimen van drugsafval worden gemaakt door de 

eigenaar van het terrein waar het drugsafval wordt aangetroffen. Hiervoor hebben wij een 

subsidieregeling. Gemeenten kunnen 50% van de kosten vergoed krijgen, particulieren 

100%. De regeling wordt bekostigd met door het Rijk ter beschikking gestelde middelen.: 

 

Als laatste aandacht voor de afkortingenlijst! Waarom ontbreekt deze? Er zijn veel afkortingen 

die ge- heel niet of pas verderop in de stukken verklaard worden. Dit maakt het lezen ervan 

bepaald lastig. Gaat GS hierop toezien in het vervolg? 
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Antwoord: Dit vinden wij een goede suggestie die wij meegeven aan de RUD Drenthe. 

 
Fractie: ChristenUnie 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Na lezen van de (uitgebreide) stukken die aangeleverd zijn, hebben we de volgende vragen 

aan het college cq. Het RUD 

 
1. in het verslag van de accountant wordt gewaarschuwd, dat komend jaar er geen 

uitspraak gedaan kan worden over de rechtmatigheid van de uitgaven en dat de 

organisatie hiervoor zelf de interne controle dient te versterken. Ook wordt aanbevolen 

hier in 2020 vast mee proef te gaan draaien. 

 
Uit de stukken wordt het vooralsnog niet helder dat dit de intentie is. 

 

Antwoord: De RUD Drenthe bezig met de interne controle en zal in het derde kwartaal 2020 

hierop terugkomen. Vanaf 2021 zal de RUD Drenthe deze controle zelf uitvoeren en de 

verklaring afgeven. 

 

Vraag wordt de interne controle komende periode verder versterkt zodat we komend jaar 

vast een voorschot op deze rapportage tegemoet kunnen zien? (Accountantsverslag 4 van 

10) 

 

Antwoord: De RUD Drenthe verwacht dat – naast het accountantsverslag- niet nog een 

aparte rapportage richting raden en staten zal gaan.  

 

Het Leef Omgeving Systeem (LOS) schijnt goed te functioneren. Immers, in de rapportage 

wordt geen melding meer gemaakt van problemen. Kan bevestigd worden dat dit systeem nu 

zonder problemen functioneert en welke uitdagingen worden voorzien voor de aanpassing 

die nodig is voor dit systeem in het kader van de nieuwe Omgevingswet? Past dit binnen het 

huidige abonnement? pg. 70 

 
Antwoord. Inzake Omgevingswet en LOS:  Op 1 april maakte minister Van Veldhoven bekend 

dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld.  Samen met alle ketenpartners is in 

OmgevingsPlatform Drenthe (OPD) verband het voornemen ambtelijk uitgesproken om de 

werkzaamheden met de beschikbare digitale middelen door te laten gaan en de extra tijd te 

benutten voor een kwaliteitsslag. Er zijn uniforme procesvoorstellen gedaan die door de 

gezamenlijk ketenpartners zijn vastgesteld. Elke partner zal nu de eigen processen hierop 

funderen. Met de leverancier van LOS heeft de RUD Drenthe hierover afspraken gemaakt. 

Deze aansluiting van het LOS past niet in het huidige abonnement. Voor algemene informatie 

over het LOS verwijzen wij u naar de inleiding. 

 

Fractie: SP 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Er zijn 55 LAP3 bedrijven in Drenthe (Landelijk afvalbeheerplan) 

- Graag een overzicht van deze bedrijven waar de RUD op blz.16 over spreekt. 

 

Antwoord: het verzochte overzicht is voor u bijgevoegd (bijlage 1) 
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- Welke van de 22 in 2019 getoetste bedrijven (actualisatie LAP3) vallen nu onder het 

activiteitenbesluit? 

 
Antwoord: Geen, de bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn voor de toetsing 

van de lijst gehaald, omdat ze geen onderdeel meer uitmaakten van dit project. Dit heeft 

wel in 2019 plaatsgevonden; 

  

- Waarom zijn deze bedrijven onder het activiteitenbesluit komen te vallen? 

 

Antwoord: Omdat de activiteiten die zij uitvoeren volgens de wet onder het 

Activiteitenbesluit vallen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf activiteiten afstoot 

waardoor het niet meer vergunningplichtig is. 

 

- Welke werkzaamheden worden daar uitgevoerd? 

 

Antwoord: Helaas kost het de RUD Drenthe meer tijd om boven water te halen welke 

bedrijven onder het Activiteitenbesluit zijn gaan vallen, wat daar de reden van was, en 

welke activiteiten deze bedrijven uitvoeren. Zodra deze gegevens binnen zijn, zenden wij 

u deze toe. 

 
Fractie: D66 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Een van de knelpunten in vorige jaren was de afstemming van informatie met gemeenten, is 

dit volledig opgelost ? 

 

Antwoord: De gemeenten hebben de digitalisering serieus opgepakt hetgeen heeft geleid tot 

verbeteringen. Daardoor verloopt de digitale uitwisseling van dossierstukken tussen de 

gemeenten en de RUD Drenthe beter.  Het digitaliseringsproces is een gezamenlijk proces 

waarbij ook de provincie is aangehaakt. 

 
Een ander knelpunt was het informatiesysteem LOS, is deze nu op orde? 

 
Antwoord: Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u naar de inleiding.  

 

Voor het risicogerichte toezicht was het nodig alle informatie in kaart te hebben. De 

basisinformatie moest op orde zijn. In hoeverre is dit inmiddels gerealiseerd?  

 

Antwoord: Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u naar de inleiding.  

 

Hoeveel inzicht is er nu in de milieurisico's en hoe staat het met de uitvoer van het 

risicogericht toezicht? 

 
Antwoord: Voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij u naar de inleiding.  

 
Op blz. 4 staat dat de resultaten nog niet inzichtelijk zijn door de coronacrisis. Wanneer wel? 

 
Antwoord: zie het vorige antwoord. 

 

Blz. 25, 26 en 27: Er is een voorstel Bodeminformatievoorziening naar de deelnemers 

gegaan. Aangezien de omgevingswet in 2021 van start gaat... hoe snel kan dit worden 
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gerealiseerd? 

 

Antwoord: De planning van het project is erop gericht om de bodeminformatievoorziening voor 

de invoering van de Omgevingswet (Ow) op het gewenste niveau te brengen. Daartoe worden 

in 2020 al belangrijke stappen gemaakt. De invoering van de Ow is overigens met 1 jaar 

uitgesteld tot 2022. 

 
Ziekteverzuim nog steeds erg hoog... komt met name door langdurig verzuim. Hoe staat het 

met beleid rondom de oudere medewerker? 23% medewerkers is 60 of ouder.... 

 
Antwoord: Er bestaat op dit moment geen relatie tussen het langdurige verzuim en leeftijd. Bij 

de totstandkoming van de huidige cao (2019-2020) is afgesproken dat er in de nieuwe cao 

voor 2021 beleidsafpraken gemaakt zullen worden inzake de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers.  

 
Waar kan ik een vergelijking vinden tussen de productie in 2018 en de productie in 2019. 

 

Antwoord: In voorgaande rapportages. Daarbij merken wij op dat beide jaren zeer lastig 

vergelijkbaar zijn omdat is gewerkt met een andere indeling van de jaarprogramma’s. Dit is 

ook de reden dat de RUD Drenthe de realisatiecijfers niet als vergelijkingsmateriaal heeft 

opgenomen in de jaarrekening 2018.  

 
Fractie: Partij voor de Dieren 

 
Vraag/Vragen aan GS: 

Ons is als Staten gevraagd om voor 4 juni 2020 een zienswijze over de Ontwerpbegroting 

2021 van de RUD te geven. De jaarstukken van de RUD zijn ter kennisname aan ons 

verzonden. De Partij voor de Dieren stelt GS een aantal vragen. Voor het gemak van 

beantwoording door GS is er een nummering toegepast. 

 

De Staten wordt om een zienswijze gevraagd m.b.t. de Ontwerpbegroting. 

1. Betekent de datum van 4 juni dat GS en optelsom maakt van alle eerste-termijn 

bijdragen van de fracties wat wordt opgestuurd als zienswijze van de Staten? Want 

onze commissievergadering OGB is pas op 17 juni. 

 

Antwoord: voor het antwoord op uw vraag verwijzen wij naar de inleiding. 

 
De Partij voor de Dieren wil graag opheldering over de belangrijkste punten. En dat gaat wat 

ons betreft over de schone lucht, bodem en water in Drenthe. Dat verstaan wij onder ‘milieu’. 

2. Van GS horen we graag welke milieurisico’s niet beoordeeld worden nu de Drentse Maat 

is losgelaten door de RUD. De branden die de afgelopen maanden bij Attero hebben 

gewoed geven ons een slecht voorgevoel en we vragen GS met klem om de RUD 

zodanig te voorzien dat alle milieurisco’s ten gevolge van bedrijvigheid in Drenthe 

worden afgedekt. 

 

Antwoord: Bij Attero vindt toezicht plaats, bij alle provinciale inrichtingen is dit niet 

gewijzigd ten opzichte van de Drentse Maat. Ook bij calamiteiten onderneemt de RUDD 

actie. Het betreft een groot bedrijf met risicovolle bedrijfsprocessen. Al het mogelijke 

wordt gedaan om kleinere en grotere branden te voorkomen en om, wanneer ze toch 

ontstaan, de branden effectief te beheersen en te bestrijden. 
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3. Ook horen we graag wanneer we antwoord krijgen op de door ons gestelde schriftelijke 

vragen over de branden bij Attero. 

 

Antwoord: Deze worden binnenkort in ons college besproken waarna u deze direct van 
ons ontvangt. 

 
4. In de jaarstukken lezen we dat de RUD “een aardig beeld” heeft van het aantal bedrijven 

met varkens, kippen of andere diersoorten dat wil stoppen en dat wil doorgaan. De 

vergunningen voor 88 bedrijven zijn per 1 januari 2020 verlopen, wat is de huidige stand 

van zaken, wat is er gebeurd met de gestopte bedrijven en wat betekent dit voor de inzet 

van de RUD op deze bedrijven? 

 

Antwoord: Dit betreffen gemeentelijke inrichtingen, de vergunningverlening is de 
bevoegdheid van de gemeente. De provincie heeft vanuit stikstof een rol.  

 
Met de invoering van de Omgevingswet worden een deel van de bodemtaken naar de 

gemeente overgedragen. 

5. In hoeverre zijn de gemeenten hiervoor toegerust: Is er blijvende aandacht binnen de 

gemeenten om voldoende kennis, expertise en middelen in huis te hebben of te halen? 

Geldt dat voor alle ge meenten? 

 

Antwoord: Er is in het project ‘warme overdracht’ een overzicht gemaakt van de taken. 

Er is samen met de gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Er is vanuit het OPD 

(Omgevingsplatform Drenthe) een werkgroep gevormd die de overdracht van 

bodemtaken gaat faciliteren. Inzichtelijk is gemaakt wat de overgang van bodemtaken 

van provincie naar gemeente betekent. Binnenkort gaat een project van start waarin de 

Drentse overheden bodembeleid met elkaar gaan vergelijken en zo mogelijk op elkaar 

gaan afstemmen. 

 
6. Verwacht GS dat de gemeenten dezelfde taken oppakken als de provincie, en als dat 

niet kan, wat zijn dan de risico’s voor het milieu in Drenthe? 

 

Antwoord: Deze betreffen gemeentelijke bevoegdheden, deze vraag zal dan ook vanuit 

de gemeenten moeten worden beantwoord.  

 
Dan over de jaarstukken van de RUD. De RUD had het afgelopen jaar veel te doen met 

haar interne bedrijfsvoering. Een compliment aan de organisatie voor het op orde krijgen 

daarvan is op zijn plaats. 

 
7. Kan GS aangeven in hoeverre de interne tekortkomingen van de RUD voorkomen 

hadden kunnen worden als de RUD bij aanvang over voldoende middelen had 

beschikt? 

 

Antwoord: De doorlichting van de RUD Drenthe die medio 2017 heeft plaatsgevonden, 

heeft uitgewezen dat de structurele bijdrage voor de RUD Drenthe te laag was. Hierop 

is de deelnemersbijdrage aan de RUD Drenthe vanaf 2018 incidenteel en structureel 

verhoogd om de basis op orde te brengen.  

 

8. Kan GS garanderen dat hetgeen in de ontwerpbegroting 2021 staat, voldoende is voor 

de belangrijkste taken van de RUD? 
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Antwoord: Ja, de RUD Drenthe heeft voldoende middelen om haar belangrijkste taken 
uit te voeren, uitgaande van het jaarprogramma 2020. 

 
We lezen in de jaarstukken dat er in 2019 door een tekort bij Toezicht gekozen is voor 

het afschalen van dit Toezicht. Wat de Partij voor de Dieren betreft een risicovolle keuze. 

 

Antwoord: deze afschaling gebeurt in overleg met de deelnemers. Deze herprioritering 
vindt plaats op basis van een risico-inschatting 
 

9. Zit er volgens GS een samenhang tussen het verminderde toezicht en de toename 

van het aantal klachten en meldingen van Drentse inwoners? 

 

Antwoord: Ons college verwacht van niet. Er is niet afgeschaald bij bedrijven die klachten 
veroorzaken. Ook bij meldingen vindt toezicht plaats.  
 
1. In de jaarstukken van de RUD wordt een mogelijke samenhang genoemd tussen minder 

toezicht en mindere aanvragen en meldingen Activiteitenbesluitvraag aan GS: welke 

risico’s loopt het Drentse milieu daarmee? 

 
Antwoord: Dat het bedrijvenbestand niet compleet is en bedrijven daardoor niet in beeld zijn 
bij de RUD Drenthe. Omdat het vaak gaat om kleinere bedrijven, is sprake van een beperkt 
risico. Het project Locatiebestand op Orde moet hierin verbetering brengen.  

 
Ook in de jaarstukken is te lezen dat de PAS problematiek de RUD veel extra uren heeft 
gekost. 

2. Hoe wordt er in de nieuwe Stikstofregelgeving de vergunningverlening, toezicht en 

handhavingstaken van de Omgevingsdienst meenomen? Betrekt GS de RUD bij haar 

overwegingen en wat is daar tot dusverre de uitkomst van? 

 

Antwoord: Het meerwerk voor de RUDD vanuit het stikstofdossier ligt vooral in het 

adviserende werk bij enkele industriële aanvragen en een inventarisatieproject. Daarnaast 

gaat er veel werk zitten in afstemming van procedures en een weg vinden in de 

noodzakelijke nieuwe werkwijze en regelgeving die daarbij hoort, hier wordt nog 

gezamenlijk aan gewerkt. 

 
Tot slot in verband met de ontwikkelopgaves van de RUD: de (betere) voorbereiding op 

milieuverontreiniging zoals mestvergistingsinstallaties, ZZS en gedumpt drugsafval. Het zou 

getuigen van goed risico- management als de RUD de te verwachten risico’s goed duidt. 

 
   12. Hoe gaat GS bevorderen dat de RUD voorbereid is op alle te verwachten risico’s? 
 

Antwoord: De provincie probeert de RUDD bij zoveel mogelijk van dit soort dossiers te 

betrekken en mee te nemen, hun inbreng wordt ook betrokken bij onze opstelling in de 

landelijke overleggen. Voor wat betreft de vergisters geldt dat de RUDD wordt 

meegenomen in alle beleidsdiscussies en inbreng leveren. In het geval van de ZZS geldt 

dat de RUDD samen met FUMO en OD-G onderzoek doet, gefinancierd door de drie 

provincies. Daarbij wordt de kennis opgedaan. Bij het opruimen van drugsafval heeft de 

RUDD het voortouw genomen, op verzoek van de provincie, voor het protocol drugsafval. 

 
3. In hoeverre houdt de RUD zich bezig met C02, de circulaire economie, energietransitie 

en natuuropgaven? Waar kunnen we dit als Staten terugzien 
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Antwoord: De provincie betaalt voor extra energie toezicht. De RUDD levert de provincie 
inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving omtrent circulaire economie. 
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Bijlage 1  Overzicht LAP 3 bedrijven  
 

Naam Plaats Bevoegd gezag 

Wubben Noord BV Gasselternijveen Aa en Hunze 

Handelsonderneming Commerce Nieuwediep BV Nieuwediep Aa en Hunze 

Smit, H. v.o.f. Schroot- en Metaalhandel Borger Borger-Odoorn 

Piel, H. Loon- en Aannemersbedrijf BV Tweede Exloërmond Borger-Odoorn 

Area milieustraat Coevorden Coevorden 

Bakker Recycling Coevorden Coevorden Coevorden 

Gebr. Hendriks Metaalrecycling Coevorden Coevorden 

Area Reiniging Zweeloo Zweeloo Coevorden 

De Baanbreker Drogteropslagen De Wolden 

Area Reiniging Emmen Emmen Emmen 

Drentse Metaal Recycling Emmen Emmen 

Glasrecycling Noord-Oost Nederland BV Emmen Emmen 

Kleemzand International BV Emmen Emmen 

P.C. Capelle BV Erica Emmen 

Milieu Holding Emmen BV Erica Emmen 

Transport- en aannemingsbedrijf L. Wittendorp Klazienaveen Emmen 

Recyclingcentrum Zuidoost Drenthe RCZOD Nieuw-Dordrecht Emmen 

D.C. Management BV Nieuw-Dordrecht Emmen 

Oakite BV (KWS) Schoonebeek Emmen 

Area Reiniging Hoogeveen Hoogeveen 

Domeinen Roerende Goederen Hoogeveen Hoogeveen 

Bork Sloopwerken BV Stuifzand Hoogeveen 

Sethehaven onroerend goed Meppel Meppel 

Bio Energy Coevorden Coevorden provincie 

Koers Handel BV Bovensmilde provincie 

T.S. Metals BV Coevorden provincie 

Noord Oost Recycling Coevorden provincie 

NAM BV Dalen provincie 

Drentse Recyclingmaatschappij BV Emmen provincie 

Oosting Metalen Recycling BV Emmen provincie 

Suez Recycling and Recovery Netherlands Emmen provincie 

Emmtec Services BV Emmen provincie 

Recycling Westerveld BV Havelte provincie 

Koers Handel BV Hoogersmilde provincie 

RWZI Echten Hoogeveen provincie 

Van Gansewinkel regio Noord-Nederland Hoogeveen provincie 

Zuidema Holding Hoogeveen BV Hoogeveen provincie 

De Waard Transport en Overslag BV Meppel provincie 

Op- en Overslag Meppel BV Meppel provincie 

De Heus Meppel provincie 

De Valk Wekerom Meppel provincie 

Agrifirm Meppel provincie 
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RWZI Emmen Nieuw-Amsterdam provincie 

Bontup Exploitatie BV Nieuw-Dordrecht provincie 

Vermillion Oil and Gas Netherlands BV Nijensleek provincie 

NAM BV Schoonebeek provincie 

NAM BV Schoonebeek provincie 

RWZI Meppel Meppel provincie 

Gemeente Assen, afvalbrengstation/gemeentewerf Assen Assen 

Bork Recycling Assen Assen Assen 

Melspring Farmers House BV Rogat Meppel 

De Mars C.V. Coevorden Coevorden provincie 

Cubri Pallet en Handelsmaatschappij BV Schoonebeek provincie 

AGR Schoonebeek Emmen 

Attero Noord BV Wijster provincie 

Kok Meppel BV Meppel provincie 
 


