
o gemeente
DE WOLDEN

< W'

No.:.

Ingek.:
0 9 tlAM 2022

vVthzö»NbEN 0 7 MRT 2022

Dagelijks Bestuur RUD Drenthe 
Postbus 1017 
9400 BA ASSEN

DATUM 
ONDERWERP 

ONS KENMERK

1 maart 2022
Reactie op kaderbrief 2023 RUD 
Z.309710/D.537701

Postadres 
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres 
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Telefoon 
14 0528

E-mail
gemeente@dewolden.nl

Internet
dewolden.nl

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 jaarter 
vaststelling aan de deelnemers wordt aangeboden.

Financiële effecten
Al de genoemde ontwikkelingen brengen financiële consequenties met 
zich mee. 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. 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, verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en 
gezamenlijk met alle deelnemers worden besproken.
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Ook willen wij het gesprek met elkaar voeren over het ambitie- en 
kwaliteitsniveau en de te accepteren risico's. Ons uitgangspunt blijft dat 
de kosten voor de gemeente De Wolden binnen voor ons acceptabele 
grenzen moeten blijven.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders,

CJ^Ivieuwenhuizen
iemeesterGemeentesecretaris a.i.


