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Geacht bestuur,

Op 22 december 2021 hebben wij van de RUD Drenthe namens uw 
bestuur de kaderbrief 2023 ontvangen. In deze brief geven wij graag 
onze reactie op deze kaderbrief.

Ontwikkelingen
In uw kaderbrief geeft u een beeld van de ontwikkelingen voor de 
toekomst waar wij mee te maken krijgen. Een belangrijke 
beleidsontwikkeling is de komst van de Omgevingswet en met name het 
werken onder deze wet zal van invloed zijn op de uitvoering van de 
milieutaken. Verder is met de herijking van de kentallen Drentse Maat 
een meerjarig groeimodel opgesteld om het risicogericht toezicht op een 
aanvaardbaar niveau te brengen. Gelijktijdig is ook een groeimodel 
opgesteld om het energie- en asbesttoezicht op een aanvaardbaar 
uitvoeringsniveau te brengen. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan 
een uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie welke dit jaar ter 
vaststelling aan de deelnemers wordt aangeboden.

Evaluatie RUD
In de achterliggende maanden is de evaluatie naar de RUD Drenthe 
afgerond. Volgend op de uitkomsten van de evaluatie wordt gezamenlijk 
door deelnemers en RUD (bestuurlijk en ambtelijk) invulling gegeven aan 
de uitwerking van de aanbevelingen. Aanbevelingen over het herijken 
van de Drentse Maat en het komen tot een uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie maar ook aanbevelingen over rolneming en 
slagkracht van het bestuur en ambtelijke overleggen, maatregelen bij de 
deelnemers, het transparant verantwoorden, focus aanbrengen in de 
ontwikkelopgave, persoonlijk contact en samenspraak.
Wij onderschrijven het belang hiervan om zo goede verbeteringen te 
kunnen maken in de samenwerking en daarmee de effectiviteit van uw 
organisatie te kunnen vergroten.

Financiële effecten
Al de genoemde ontwikkelingen brengen financiële consequenties met 
zich mee of kunnen die met zich mee brengen. Daarnaast zien wij dat de 
afgelopen jaren door wijzigingen in wet- en regelgeving (milieu)taken 
zijn toegenomen. Ook de komst van de Omgevingswet brengt een 
verschuiving van taken tussen provincie en gemeenten met zich mee.
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Dat vraagt om een voldoende omvang met bijbehorende financiering om 
deze taken op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren 
maar worden vanuit het rijk hiervoor maar beperkte middelen 
beschikbaar gesteld. Dit legt een steeds grotere druk op de financiële 
positie van de deelnemers.

We verwachten dat de RUD Drenthe zich ervan bewust is dat de 
financiële middelen van haar deelnemers niet onuitputtelijk zijn.
Graag zien wij de mogelijkheden voor verdere efficiency en 
besparingsmogelijkheden terug in de ontwerpbegroting 2023.

Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het 
gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter 
werken gaan wij graag met u en alle deelnemers in gesprek. Dit gesprek 
gaan wij ook graag aan over het gewenste ambitie- en kwaliteitsniveau 
en de te accepteren risico's.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders.

Jelmer Mulder 
secretaris

(a.i. J. Zwiers/loco-burg.)

Karei Loohuis 
burgemeester


