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Geachte heer/mevrouw,

Op 22 december 2021 ontvingen wij uw kaderbrief 2023 RUD Drenthe. Met deze 
brief reageren wij op de kaderbrief.

Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen wordt benoemd waar wij in 2023 mee te maken 
krijgen. U geeft aan dat met name het werken met de Omgevingswet van 
invloed zal zijn op de taken in 2023 en verder. Daarnaast is in verband met de 
herijking van de kentallen een meerjarig groeimodel opgesteld om het 
risicogericht toezicht op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit model is ook 
opgesteld om het energie- en asbesttoezicht op aanvaardbaar niveau te 
brengen. Tevens verwijst u naar de uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie die dit jaar door alle deelnemers wordt vastgesteld en 
waarin het ambitieniveau wordt vastgelegd.

Onderbouwing begrotingswijziging 2022
U kondigt in de aanbiedingsbrief een wijziging op de begroting 2022 aan. Wij 
verzoeken u de argumenten voor deze begrotingswijziging goed te 
onderbouwen en door het Eigenarenoverleg te laten onderschrijven.

Financiële consequenties
In de kaderbrief benoemt u het verzoek van een aantal raden om een meerjarig 
inzicht met als uitgangspunt een sobere maar kwalitatief goede uitvoering van 
de taken. Dit uitgangspunt onderschrijven wij en zien dit meerjarig financieel 
overzicht met belangstelling tegemoet.

Al de genoemde ontwikkelingen voor 2023 brengen financiële consequenties 
met zich mee of kunnen die met zich mee brengen.
In 2022 gaan wij graag met u en onze partners in gesprek over de te maken 
keuzes ten aanzien van de Omgevingswet, de uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie met daaraan gekoppeld de tweede fase van de herijking

Stadhuis Grote Oever 26 | Postbus 501 | 7940 AM Meppel | postbus@meppel.nl | www/.meppel.nl | tel. 14 0522



van de kentallen. Dit gesprek gaan wij ook graag aan over de gewenste 
kwaliteit c.q. het aanvaardbare niveau van de uitvoering.
Ook hier geldt dat een gedegen beargumentering bij de te maken keuzes 
onontbeerlijk is. Ons uitgangspunt blijft dat de kosten voor de gemeente Meppel 
binnen voor ons acceptabele grenzen moeten blijven.
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