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Geachte heer / mevrouw,  
 
 

 

Hierbij delen we u mede dat de gemeenteraad in de vergadering van 1 februari jl. heeft besloten het 
volgende aan u mede te delen naar aanleiding van de door u voor zienswijze ingediende kaderbrief 2023. 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2014 voert de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van Drenthe het milieu-brede 
takenpakket uit in de gehele provincie. Dit doet de RUD Drenthe op basis van een gemeenschappelijke 
regeling. De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD. De 
gemeenten en de provincie blijven het bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. Zij 
blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en de prioriteitstelling op lokaal niveau. Het 
Algemeen Bestuur heeft de kaderbrief op 20 december jl. vastgesteld. Ondanks dat de Kaderbrief formeel 
geen zienswijzeprocedure kent, waardeert de raad van Coevorden het dat er een gelegenheid geboden 
wordt om een reactie te geven op de kaderbrief. 
 
Proces 
Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 februari de financiële en 
beleidsmatige kaders, toe aan de Provinciale Staten en de gemeenteraden van de deelnemers. De in de 
kaderbrief 2023 genoemde onderwerpen dienen als input voor het opstellen van de begroting 2023. De 
raad van Coevorden wordt graag aan de voorkant van het proces betrokken en stelt het op prijs dat 19 
januari een informatiebijeenkomst plaats gevonden heeft voor raden en staten. De raad dringt er 
nadrukkelijk op aan dat de RUD in overeenstemming gaat werken met de VDG nota  “Samenwerken voor 
Drenthe” en de daarin opgenomen werkafspraken over de uniforme informatieuitwisseling met de 
gemeenteraden. De raad acht dit noodzakelijk om de eigen rol goed te kunnen uitoefenen.  
 
Risico 
We constateren dat er de komende periode veel ontwikkelingen af komen op de RUD Drenthe en het is 
aan de deelnemers gezamenlijk om hier een passend antwoord op te geven. In de Kaderbrief worden 
meerdere oorzaken benoemd voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Veel van de benoemde 
zaken zijn het gevolg van verandering in regelgeving. De raad van Coevorden gaat er van uit dat een 
aanpak van de extra werkzaamheden of verschuiving in werkzaamheden een efficiënte vertaling zal 
krijgen in de begroting 2023.  
 
De RUDD geeft aan dat de invoering van de Omgevingswet invloed gaat hebben op de taken voor 2023. 
De raad ziet het als een risico dat er nog verschillende beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden en 
dat de kosten hiervan nog niet inzichtelijk zijn. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat 
vooralsnog gepland op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 en het tijdstip daarvan nadert snel. De raad van 
Coevorden zou graag meer duidelijkheid zien omtrent dit thema.  



 

 

 
Organisatorische ontwikkelingen 
Op basis van de evaluatie die de RUDD heeft ondergaan zijn een aantal belangrijke stappen genomen ten 
aanzien van de ontwikkeling van de organisatie. 
 
Een belangrijke ontwikkeling betreft de herijking van de kentallen van de Drentse maat. De eerste fase 
van de herijking van de Drentse maat is afgerond. Hierdoor kan er met eerlijkere cijfers gewerkt worden. 
Wel heeft dit als gevolg dat dit leidt tot een uitbreiding van de inzet. We gaan als raad van Coevorden 
graag het gesprek aan met betrekking tot de effecten van de herijking van de Drentse Maat. Ook gaat de 
RUDD aan de slag met de thema’s energie- en asbesttoezicht. Hier wordt een nieuwe impuls aan 
gegeven. Ook dit zal zorgen voor een uitbreiding van de inzet. Gezien de extra kosten en de krapte van 
de arbeidsmarkt is door de deelnemende partijen gekozen voor een groeimodel voor de komende drie 
jaar. Binnen die periode wordt de formatie en de bedrijfsvoering aangepast en wordt het risicogericht 
toezicht op een aanvaardbaar niveau gebracht. De raad van Coevorden verwacht dat de RUDD, door 
efficiënt te werken en door een verschuiving te realiseren binnen de huidige werkwijze, eerst kijkt naar 
de mate waarin de huidige formatie volstaat voor de uitvoering van deze taken.   
 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming van de uniforme U&H strategie (uitvoerings- en 
handhavingsstrategie). Hierin worden kaders geschapen voor de werkzaamheden van de RUDD en 
worden afspraken gemaakt over het ambitieniveau van de milieutaken. Dit geeft de gemeente 
handvatten en sturingsmogelijkheden.  
 
Ook de totstandkoming van het Jaarprogramma is anders verlopen dan voorheen. Door aan de voorkant 
te inventariseren bij de betrokken partijen op verwachte werkzaamheden, projecten en thema’s kan een 
eerlijker, haalbaar, uitvoerbaar en redelijk Jaarplan opgesteld worden. Hierdoor worden de benodigde 
uren inzichtelijker en kan de RUDD de formatie beter op de verwachte werkzaamheden aanpassen. De 
raad van Coevorden verwacht hiermee eventuele onverwachte kosten aan het einde van het jaar te 
kunnen indammen. 
 
Ook de samenwerking tussen de RUDD en de deelnemers is onder de loep gehouden. Daarbij is het van 
belang dat we niet alleen naar de RUDD wijzen maar ook het handelen van de eigen gemeente kritisch 
bekijken. Daarbij is de rolneming van de eigenaar en de accounthouder vanuit de gemeente van belang. 
Het is van belang dat de RUDD helder en transparant rapporteert, maar dat de gemeente eveneens de 
kennis en kunde heeft om hier adequaat op te sturen. Daarnaast worden stappen genomen om op 
operationeel niveau de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en de RUDD te verbeteren. 
Concreet betekent dit dat we vaker en sneller bij elkaar aan tafel zitten om de complexere zaken te 
bespreken en tot een eenduidige aanpak te komen.   
 
De raad van de gemeente Coevorden volgt de ontwikkelingen die gaande zijn bij de RUDD kritisch en met 
vertrouwen en verwacht dat deze er voor zorgen dat er bij de deelnemers meer grip en 
sturingsmogelijkheden ontstaan. 
 
Begrotingswijziging 
Tot slot concluderen wij dat er voor de raden en staten nog onvoldoende zicht is op eventuele 
begrotingswijziging 2022. Dit punt is eveneens in de zienswijze op de begroting 2022 aangedragen. Wij 
vragen u om ons zo snel mogelijk inhoudelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van de 
begrotingswijziging 2022 zodat wij eventueel tijdig kunne bijsturen waar mogelijk.   
 
 
Wij verzoeken u bij vervolgcorrespondentie het zaaknummer 5065-2022 te vermelden.  
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