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Samenvatting ontvangen zienswijzen ontwerpbegrotingswijziging 2022 en 
ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe 
 
 
 
Gemeente Aa en Hunze 
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Assen  

− Besluit om geen zienswijze in te dienen. 

− Waardering voor de werkzaamheden die de RUD Drenthe verricht. 
 
Gemeente Borger-Odoorn - conceptzienswijze 
Geen zienswijze begrotingswijziging 2022 
 
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 

− Verzoek om meer duidelijkheid over te maken beleidsmatige keuzes en extra kosten als gevolg van de 
invoering van de Omgevingswet. 

− Verzoek om samen met het bestuur (en andere ketenpartners) op te trekken om het rijk er toe te bewegen 
meer geld vrij te maken voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet. 

− De zorgen worden uitgesproken over het hoge ziekteverzuim, deze gaan ten koste van de werkelijk inzetbare 
uren. 

− Wij verwachten dat de RUD Drenthe eerst, door efficiënter te werken, kijkt naar de mate waarin de huidige 
formatie volstaat in plaats van in te zetten op een groeimodel voor de herijken van de kentalen Drentse maat 
en de impuls voor toezicht asbest/energie. 

− Wij verwachten dat de ontwikkelingen, die gaande zijn bij de RUD Drenthe, er voor zorgen dat er meer grip en 
sturingsmogelijkheden bij de deelnemers ontstaan. Wij volgen deze ontwikkelingen kritisch en met 
vertrouwen. 
 

Gemeente Coevorden  
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente De Wolden 

− Het valt op dat in het meerjarig groeimodel voor gemeenten dat de bijdrage van De Wolden fors afwijkt van de 
ogenschijnlijk gelijkwaardige andere gemeenten in Drenthe. Wij willen hier graag een goede onderbouwing 
voor hebben.  

− De komst van de Omgevingswet brengt een verschuiving van taken tussen provincie en gemeenten met zich 
mee. Dit legt een steeds grotere druk op de financiële positie van de deelnemers. 

− Over de verschuiving van bodemtaken door de invoering van de Omgevingswet is ons uitgangspunt dat de 
gemeente voor de uitvoering van deze taken niet meer bijdraagt dan vanuit het Rijk wordt gecompenseerd.  

− Met de stappen die nu vanuit de aanbevelingen van de evaluatie RUD gezamenlijk met deelnemers en RUD 
worden gezet verwachten wij dat de RUD de bedrijfsvoering voor de toekomst op orde heeft en dat vanaf 2024 
de organisatie een voldoende omvang heeft om de milieutaken op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te 
kunnen uitvoeren. 

− Zorgen over het hoogte ziekteverzuim. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het beïnvloedbare 
verzuim te beperken door middel van preventie en begeleiding. Dit plan van aanpak zien wij graag zo spoedig 
mogelijk tegemoet. 

− Tot slot vinden wij de totstandkoming van de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie in Drenthe een 
belangrijke ontwikkeling, mede vanwege afspraken over het ambitieniveau van de uitvoering van milieutaken. 
Het gezamenlijke gesprek met alle deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste kwaliteit en 
uitvoeringsniveau moet hiervoor worden geïnitieerd. Wij zien de uitnodiging hiervoor graag tegemoet. 

 
Provincie Drenthe 
Besluit om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Emmen 
Advies college aan raad om begrotingen te voorzien van een positief advies, wel zorg over financieel ravijn 2026 
 
Gemeente Hoogeveen – Zienswijze 

− Graag zien wij dat de norm voor het ziekteverzuimpercentage voor 2022 en daarna 6 % blijft i.p.v. een 
verhoging naar 7 %. Verzocht wordt om in het najaar geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen ten 
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aanzien van het ziekteverzuim. 

− De komst van de Omgevingswet brengt een verschuiving van taken tussen provincie en gemeenten met zich 
mee. Dit legt een steeds grotere druk op de financiële positie van de deelnemers. 

− Over de verschuiving van bodemtaken door de invoering van de Omgevingswet is ons uitgangspunt dat de 
gemeente voor de uitvoering van deze taken niet meer bijdraagt dan vanuit het Rijk wordt gecompenseerd.  

− Met de stappen die nu vanuit de aanbevelingen van de evaluatie RUD gezamenlijk met deelnemers en RUD 
worden gezet verwachten wij dat de RUD de bedrijfsvoering voor de toekomst op orde heeft en dat vanaf 2024 
de organisatie een voldoende omvang heeft om de milieutaken op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te 
kunnen uitvoeren. 

− Een zorgpunt is of de RUDD de milieutaken voor 100 % kan uitvoeren, mede vanwege de enorme krapte op de 
arbeidsmarkt.  Dit vraagt om een balans in inzet van bestaand en nieuw personeel voor de uitvoering van de 
reguliere milieutaken en noodzakelijk/gewenst meerwerk. Gewenst meerwerk zou niet mogen leiden tot 
onderproductie van de reguliere milieutaken. 

− Tot slot vinden wij de totstandkoming van de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie in Drenthe een 
belangrijke ontwikkeling, mede vanwege afspraken over het ambitieniveau van de uitvoering van milieutaken. 
Het gezamenlijke gesprek met alle deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste kwaliteit en 
uitvoeringsniveau moet hiervoor worden geïnitieerd. Wij zien de uitnodiging hiervoor graag tegemoet. 

 
Gemeente Meppel - conceptzienswijze 
Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 

− Waardering uitspreken voor de wijze waarop in gezamenlijkheid de wijziging op de begroting en de begroting 
2023 tot stand is gekomen en voor de verbeterde leesbaarheid en overzichtelijkheid van de stukken. 

− Aandacht vragen voor het belang van een realistisch jaarprogramma en het feit dat het jaarprogramma met 
een onderproductie van 7% is gerealiseerd maar de meerwerkopdrachten voor 100% zijn uitgevoerd. 

− Tevens aandacht vragen voor het verzoek om de raad te betrekken bij de keuzes in het gewenste kwaliteits- en 
uitvoeringsniveau. Deze keuzes zijn gerelateerd aan de Omgevingswet, de uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie en de 2de fase brede herijking Drentse Maat. 

− De wenselijk aangeven om actief te communiceren over de ontwikkelingen ten aanzien van het plan van 
aanpak ziekteverzuim en het onderzoek dat daartoe in de organisatie plaatsvindt. 

 
Gemeente Midden-Drenthe  
Ontwerpbegrotingswijziging 2022 

− We hopen dat het vooraf inzichtelijk maken van al voorzien meerwerk, de verwerking van het effect van de 1e 
fase herijking van de Drentse Maat, extra inzet op asbest- en energietoezicht en de verhoging van het 
ziekteverzuimpercentage leidt tot een realistischere begroting en daarmee ook een realistischer 
jaarprogramma.  

− Wel worden we graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van bovengenoemde zaken, zodat 
tijdige bijsturing kan plaatsvinden en onverwachte kosten achteraf zoveel mogelijk voorkomen kunnen 
worden.  

− Het ziekteverzuim binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste gaat van de 
werkelijk inzetbare uren. Daarom zien we het plan van aanpak voor het verlagen van het ziekteverzuim graag 
zo spoedig mogelijk tegemoet.  

 
Ontwerpbegroting 2023  
− In de reactie op de kaderbrief hebben wij onze zorgen geuit over de sterke verhoging van de 

deelnemersbijdrage en of deze verhoogde kosten kunnen worden opgevangen binnen de financiële middelen 
die de deelnemers voor de RUDD in 2023 beschikbaar stellen. Er is daarom ook verzocht om een overzicht te 
maken van de mogelijkheden tot besparing. Helaas zijn er geen besparingsmogelijkheden opgenomen, daarom 
willen wij nogmaals verzoeken om dit overzicht te stellen.  

− Wij gaan ervanuit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de financiële impact van de 
Omgevingswet zodat hier rekening mee kan worden gehouden in het opstellen van de begroting. 

− Ook blijven BOA uren en luchtadvies onzekere factoren voor de hoogte van de deelnemersbijdrage. De uren 
die worden ingezet op deze twee onderwerpen worden achteraf in rekening gebracht. Daarnaast wordt er ook 
nog gewerkt aan de uitvoering van de evaluatie GR RUDD. De verdere uitwerking hiervan levert mogelijk 
conclusies en aanbevelingen op die van invloed zijn op de begroting en het jaarprogramma. 

− We worden graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang rondom BOA-capaciteit en luchtadvies, 
zodat hier tijdige bijsturing kan plaatsvinden. 

 
Gemeente Noordenveld 
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
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Gemeente Tynaarlo  
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Westerveld 

• De belangrijkste onderwerpen van de RUD zijn het reëel plannen en begroten, het terugdringen van het 
ziekteverzuim en het aanbrengen van focus (risicogericht toezicht, energietoezicht en asbest). 

• Het is de Raad duidelijk dat de RUD toegewijd is en kwaliteit levert. 

• De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de programma’s en begrotingen in samenspraak met de 
deelnemers tot stand komen. De Raad steunt de keuze voor het borgen van energietoezicht en 
asbesttoezicht. De maatschappelijk betekenis hiervan is groot. 

• Er moet gestreefd worden naar budgettaire neutraliteit. De Raad ziet echter met zorg hoe de kosten 
blijven toenemen in de komende jaren. De Raad verzoekt het bestuur daarom om ook met voorstellen 
voor besparingen of bekostiging uit meerdere bronnen te komen.  

• Daarbij verzoekt de Raad dat de lastenverdeling zowel bij over- als onderafname heroverwogen wordt, 
waarbij wij streven naar budgetneutraliteit voor alle deelnemende partners. 
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Inhoud zienswijzebrieven 

 
 
Gemeente Aa en Hunze - 16 juni vergadering 
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Assen – 16 juni vergadering 
Bedankt voor het tijdig toezenden van de jaarstukken en ontwerpbegroting van RUD Drenthe 
 
In de raadsvergadering van 16 juni jl. heeft de raad van Assen deze stukken behandeld. 
Na beoordeling van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR RUD Drenthe 
heeft de raad besloten om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en geen zienswijze in te dienen 
op uw ontwerpbegroting 2023. 
 
De raad spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden die de RUD Drenthe verricht en wenst u 
veel succes met de uitvoering van uw begroting 2023. 
 
Gemeente Borger-Odoorn - Conceptzienswijze 
Op 12 april 2022 hebben wij van de RUD Drenthe, namens het dagelijks bestuur, de jaarstukken 2021, de 
begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen. 
In de raadsvergadering van 23 juni 2022 zijn de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de 
ontwerpbegroting 2023 van RUD Drenthe behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan. 
 
Geen zienswijze begrotingswijziging 2022 
Naar aanleiding van de raadsvergadering is besloten geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022. 
 
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 
Naar aanleiding van de raadsvergadering is besloten de onderstaande zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2023. 
 
Forse stijging deelnemersbijdrage 
Door de invoering van de Omgevingswet wordt voor onze gemeente een grotere deelnemersbijdrage gevraagd. 
Bovendien geeft u aan om voor zowel het asbest- en energietoezicht op een adequaat niveau te brengen hiervoor 
een forse stijging van onze deelnemersbijdrage nodig is. 
 
Gevolgen invoering Omgevingswet 
Het doel van de Omgevingswet is dat alles minder complex, eenvoudiger en efficiënter wordt voor de inwoners en 
bedrijven. Door de invoering van de Omgevingswet komen extra taken richting de gemeente, een deel van deze 
taken worden bij uw organisatie neergelegd. 
De tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 januari 2023, dit nadert al 
snel. Zoals u aangeeft moeten er nog meerdere beleidsmatige keuzes worden gemaakt en de kosten hiervan zijn 
nog niet inzichtelijk, dit zien wij als een risico. Wij willen daarom graag meer duidelijkheid zien omtrent dit thema. 
Deze wet heeft een grote impact op zowel ons als op uw organisatie, wat leidt tot extra kosten. Het Rijk heeft 
aangegeven een tegemoetkoming te doen voor de kosten die nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet. 
De verwachting is dat deze tegemoetkoming bij lange na niet genoeg is om de kosten te compenseren. Wij willen 
daarom graag met u (en ander ketenpartners) samen optrekken om het Rijk er toe te bewegen om meer geld vrij te 
maken voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet. 
 
Zorgen over het ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren boven de voor 2021 gehanteerde norm van 6%. Ondanks de 
nodige inspanningen blijft het ziekteverzuim aan de hoge kant. Wij willen nogmaals onze zorgen hierover 
uitspreken. Omdat het hoge ziekteverzuim ten koste gaat van de werkelijk inzetbare uren. 
 
Organisatorische ontwikkelingen 
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. 
 
Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan energie- en asbesttoezicht, met uitbreiding van de inzet. Gezien de extra 
kosten en de krapte van de arbeidsmarkt is er gekozen voor een groeimodel voor de komende drie jaar. Binnen die 
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periode wordt de formatie en de bedrijfsvoering aangepast en wordt het risicogericht toezicht op een 
aanvaardbaar niveau gebracht. 
Wij verwachten dat de RUD Drenthe eerst, door efficiënter te werken, kijkt naar de mate waarin de huidige 
formatie volstaat voor de uitvoering van deze taken. 
 
Meer grip en sturingsmogelijkheden 
Wij verwachten dat de ontwikkelingen, die gaande zijn bij de RUD Drenthe, er voor zorgen dat er meer grip en 
sturingsmogelijkheden bij de deelnemers ontstaan. Wij volgen deze ontwikkelingen kritisch en met vertrouwen. 
 
 
 
Gemeente Coevorden  
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente De Wolden – zienswijze d.d. 2 juni 
Op 12 april 2022 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de aanbiedingsbrief met de 
ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen om hier een eventuele zienswijze op in 
te dienen. Daarnaast hebben wij ter kennisgeving de aanbiedingsbrief met jaarstukken 2021 ontvangen. De 
jaarstukken en de ontwerpbegrotingen zijn in de raadsvergadering van 2 juni jl. behandeld. In deze brief informeren 
wij u graag over de uitslag hiervan. 
 
Jaarstukken 2021 
Over de jaarstukken geven wij mee dat wij ons kunnen vinden in het voorstel van het algemeen bestuur om het 
positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om het (onvoldoende) 
weerstandsvermogen te verhogen en tegenvallers in de toekomst vanuit de reserve op te kunnen vangen. 
 
Ontwerpbegrotingen 
Wij zien in de voorliggende begrotingen een uitzetting van financiële middelen. Een stijging die onder andere 
voortvloeit uit de aanbevelingen van de evaluatie van de RUD. De herijking van de kentallen Drentse Maat waarbij 
een meerjarig groeimodel (2022-2024) is 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. In de bijdragen van alle 
deelnemers valt op dat de bijdrage van De Wolden fors afwijkt van de ogenschijnlijk gelijkwaardige andere 
gemeenten in Drenthe. Wij willen hier graag een goede onderbouwing voor hebben. Vanuit de gemeente zal 
hiervoor binnenkort een uitnodiging naar uw organisatie worden gestuurd om gezamenlijk deze onderbouwing uit 
te werken. Ook zien wij dat door wijzigingen in wet- en regelgeving milieu(taken) zijn toegenomen. De komst van 
de Omgevingswet brengt een verschuiving van taken tussen provincie en gemeenten met zich mee. Dit legt een 
steeds grotere druk op de financiële positie van de deelnemers. 
 
Hierover geven wij u graag onze overweging en uitgangspunten mee. 
Voor wat betreft de verschuiving van bodemtaken in het kader van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 
2023 vinden vanuit VNG en IPO nog gesprekken plaats met het Rijk over de financiering van deze werkzaamheden. 
Wij gaan ervan uit dat hierbij het uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige overheveling van 
budgetten om straks deze taken te kunnen uitvoeren. Ons uitgangspunt hierbij is in ieder geval dat de gemeente 
voor de uitvoering van deze taken niet 
meer bijdraagt dan vanuit het Rijk wordt gecompenseerd. Met de stappen die nu vanuit de aanbevelingen van de 
evaluatie RUD gezamenlijk met deelnemers en RUD worden gezet verwachten wij dat de RUD de bedrijfsvoering 
voor de toekomst op orde heeft en dat vanaf 2024 de organisatie een voldoende omvang heeft om de milieutaken 
op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren. Ons zorgpunt daarbij is wel het hoge ziekteverzuim 
binnen de RUD. Dit blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste gaat van de werkelijk inzetbare uren. Het is 
goed om te zien dat u een reëlere norm heeft opgenomen voor het ziekteverzuimpercentage in 2022 en 2023. 
Daarnaast wordt er aangegeven dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het beïnvloedbare verzuim te 
beperken door middel van preventie en begeleiding. Dit plan van aanpak zien wij graag zo 
spoedig mogelijk tegemoet. Tot slot vinden wij de totstandkoming van de uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie in Drenthe een belangrijke ontwikkeling. Hierin worden kaders geschapen voor de 
werkzaamheden van de RUD en worden afspraken gemaakt over het ambitieniveau van de uitvoering van 
milieutaken. Dit geeft de gemeente handvatten en sturingsmogelijkheden. Het gezamenlijke gesprek met alle 
deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste kwaliteit en uitvoeringsniveau moet hiervoor worden 
geïnitieerd. Wij zien de uitnodiging hiervoor graag tegemoet. 
 
Provincie Drenthe 
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Geen zienswijze 
 
Gemeente Emmen - conceptzienswijze 
Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad van Emmen heeft besloten om de gewijzigde begroting 2022 en de 
begroting 2023 van de RUD Drenthe, voor wat betreft de jaarschijf 2023, te voorzien van een positief advies.  
 
Voor wat betreft de begroting 2023 gaan wij akkoord met de jaarschijf 2023 en hebben kennis genomen van de 
jaarschijven 2024, 2025 en 2026. We merken hierbij op dat er enige zorg is met betrekking tot de extra kosten in 
2026  in verband met het feit dat op basis van de huidige informatie in 2026 voor alle gemeenten een fors ravijn 
/tekort zal ontstaan. Wij vragen ons af of wij die extra kosten dan kunnen dragen. 
Tevens hebben het college en de raad kennis genomen van de jaarrekening 2021 van de RUD Drenthe. 
 
Gemeente Hoogeveen – zienswijze, d.d. 16 juni raadsvergadering 
Op 12 april 2022 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de aanbiedingsbrief met de 
ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen om hier een eventuele zienswijze op in 
te dienen. Daarnaast hebben wij ter kennisgeving de aanbiedingsbrief met jaarstukken 2021 ontvangen. De 
jaarstukken en de ontwerpbegrotingen zijn in de raadsvergadering van 16 juni jl. behandeld. In deze brief 
informeren wij u graag over de uitslag hiervan.  
 
Jaarstukken 2021  
Over de jaarstukken geven wij mee dat wij ons kunnen vinden in de keuze van het algemeen bestuur om het 
positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om het (onvoldoende) weerstandsvermogen te 
verhogen en tegenvallers in de toekomst vanuit de reserve op te kunnen vangen.  
 
Ontwerpbegrotingen  
Wij zien in de voorliggende begrotingen een uitzetting van financiële middelen. Een stijging die onder andere 
voortvloeit uit de aanbevelingen van de evaluatie van de RUD. De ontwikkeling van de herijking van de kentallen 
Drentse Maat waarbij een meerjarig groeimodel (2022-2024) is 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. Ook zien wij dat door wijzigingen in wet- en regelgeving 
milieu(taken) zijn toegenomen. De komst van de Omgevingswet brengt een verschuiving van taken tussen provincie 
en gemeenten met zich mee. Dit legt een steeds grotere druk op de financiële positie van de deelnemers.  
 
Hierover geven wij u graag onze overweging en uitgangspunten mee.  
Wij constateren dat de RUD in het ‘RUD Ontwerpbegrotingswijziging RUD Drenthe’ heeft opgenomen dat de norm 
van het ziekteverzuim van 6% naar 7% gaat. Graag zien wij dat de norm voor de begroting van 2022 en daarna op 
6% blijft. Graag worden wij in het najaar over de gang van zaken omtrent ziekteverzuim op de hoogte gebracht. 
Voor wat betreft de verschuiving van bodemtaken en milieulocaties in het kader van de invoering van de 
Omgevingswet per 1 januari 2023 vinden vanuit VNG en IPO nog gesprekken plaats met het Rijk over de 
financiering van deze werkzaamheden. Wij gaan ervan uit dat hierbij het uitgangspunt is dat overdracht van taken 
leidt tot evenredige overheveling van budgetten om straks deze taken te kunnen uitvoeren.  Ons uitgangspunt 
hierbij is in ieder geval dat de gemeente voor de uitvoering van deze taken niet meer bijdraagt dan vanuit het Rijk 
wordt gecompenseerd.  
 
Met de stappen die nu vanuit de aanbevelingen van de evaluatie RUD gezamenlijk met deelnemers en RUD worden 
gezet verwachten wij dat de RUD de bedrijfsvoering voor de toekomst op orde heeft en dat vanaf 2024 de 
organisatie een voldoende omvang heeft om de milieutaken op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te kunnen 
uitvoeren.  
 
Ons zorgpunt daarbij is wel of de RUD de milieutaken ook voor 100% kan uitvoeren. Er is een enorme krapte van de 
benodigde professionals op de arbeidsmarkt. De RUD zal daarom moeten investeren in het aantrekken, opleiden en 
inwerken van personeel. Dit vraagt ook om een goede balans tussen de noodzakelijke inzet hiervoor van het huidig 
personeel en de benodigde inzet voor de reguliere milieutaken. Graag worden wij in het najaar over de stand van 
zaken op de hoogte gebracht. Daarbij is het ook van groot belang dat er balans is tussen de uitvoering van de 
reguliere milieutaken, noodzakelijk meerwerk en gewenst meerwerk en dat het gewenste meerwerk van 
deelnemers niet leidt tot een onderproductie van de reguliere milieutaken.  
 
Tot slot vinden wij de totstandkoming van de uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie in Drenthe een 
belangrijke ontwikkeling. Hierin worden kaders geschapen voor de werkzaamheden van de RUD en worden 
afspraken gemaakt over het ambitieniveau van de uitvoering van milieutaken. Dit geeft de gemeente handvatten 
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en sturingsmogelijkheden. Het gezamenlijke gesprek met alle deelnemers en RUD over deze keuzes in gewenste 
kwaliteit en uitvoeringsniveau moet hiervoor worden geïnitieerd. Wij zien de uitnodiging hiervoor graag tegemoet. 
 
Gemeente Meppel – conceptzienswijze, 30 juni raadsvergadering 

− Waardering uitspreken voor de wijze waarop in gezamenlijkheid de wijziging op de begroting en de begroting 
2023 tot stand is gekomen en voor de verbeterde leesbaarheid en overzichtelijkheid van de stukken. 

− Aandacht vragen voor het belang van een realistisch jaarprogramma en het feit dat het jaarprogramma met 
een onderproductie van 7% is gerealiseerd maar de meerwerkopdrachten voor 100% zijn uitgevoerd. 

− Tevens aandacht vragen voor het verzoek om de raad te betrekken bij de keuzes in het gewenste kwaliteits- en 
uitvoeringsniveau. Deze keuzes zijn gerelateerd aan de Omgevingswet, de uniforme uitvoerings- en 
handhavingsstrategie en de 2de fase brede herijking Drentse Maat. 

− De wenselijk aangeven om actief te communiceren over de ontwikkelingen ten aanzien van het plan van 
aanpak ziekteverzuim en het onderzoek dat daartoe in de organisatie plaatsvindt. 

 
 
Gemeente Midden-Drenthe – concept zienswijze 
Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen we op 12 april 2022 de 
ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2023. Wij hebben de ontwerpbegrotingen inhoudelijk 
behandeld in de raadsvergadering van 30 juni. De behandeling geeft ons aanleiding om zienswijzen in te dienen.  
 
Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2022  
We hopen dat het vooraf inzichtelijk maken van al voorzien meerwerk, de verwerking van het effect van de 1e fase 
herijking van de Drentse Maat, extra inzet op asbest- en energietoezicht en de verhoging van het 
ziekteverzuimpercentage leidt tot een realistischere begroting en daarmee ook een realistischer jaarprogramma.  
Wel worden we graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van bovengenoemde zaken, zodat tijdige 
bijsturing kan plaatsvinden en onverwachte kosten achteraf zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.  
Daarnaast willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het hoge ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuim 
binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste gaat van de werkelijk inzetbare uren. 
Daarom zien we het plan van aanpak voor het verlagen van het ziekteverzuim graag zo spoedig mogelijk tegemoet.  
 
Zienswijze ontwerpbegroting 2023  
Op 5 februari 2022 hebben wij onze reactie op de kaderbrief 2023 gegeven. In deze reactie hebben wij onze zorgen 
geuit over de sterke verhoging van de deelnemersbijdrage en of deze verhoogde kosten kunnen worden 
opgevangen binnen de financiële middelen die de deelnemers voor de RUDD in 2023 beschikbaar stellen. Er is 
daarom ook verzocht om een overzicht te maken van de mogelijkheden tot besparing. Helaas zijn er geen 
besparingsmogelijkheden opgenomen, daarom willen wij nogmaals verzoeken om dit overzicht te stellen.  
 
Verhoging deelnemersbijdrage  
We zien een forse toename in de deelnemersbijdrage als gevolg van de actuele indexering, de toename in de vraag 
vanuit de deelnemers, extra inzet op asbest- en energietoezicht, de eerste fase herijking Drentse Maat en de 
invoering van de Omgevingswet.  
Er blijven echter ook nog een aantal kostenposten die onzekerheden met zich meebrengen. De belangrijkste 
hiervan is de komst van de Omgevingswet. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 de financiële 
impact van het werken onder de Omgevingswet voor de RUDD in beeld kan worden gebracht. Wij gaan ervanuit dat 
we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de financiële impact van de Omgevingswet zodat hier 
rekening mee kan worden gehouden in het opstellen van de begroting.  
Ook blijven BOA uren en luchtadvies onzekere factoren voor de hoogte van de deelnemersbijdrage. De uren die 
worden ingezet op deze twee onderwerpen worden achteraf in rekening gebracht. Daarnaast wordt er ook nog 
gewerkt aan de uitvoering van de evaluatie GR RUDD. De verdere uitwerking hiervan levert mogelijk conclusies en 
aanbevelingen op die van invloed zijn op de begroting en het jaarprogramma.  
We worden graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang rondom BOA-capaciteit en luchtadvies, 
zodat hier tijdige bijsturing kan plaatsvinden. 
 
Gemeente Noordenveld  
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Tynaarlo  
Advies aan de raad om geen zienswijze in te dienen 
 
Gemeente Westerveld - conceptzienswijze 
De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van de hierboven genoemde stukken. 
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De belangrijkste onderwerpen van de RUD zijn het reëel plannen en begroten, het terugdringen van 
het ziekteverzuim en het aanbrengen van focus (risicogericht toezicht, energietoezicht en asbest). 
Het is de Raad duidelijk dat de RUD toegewijd is en kwaliteit levert. 
 
De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de programma’s en begrotingen in samenspraak 
met de deelnemers tot stand komen. De Raad steunt de keuze voor het borgen van energietoezicht en 
asbesttoezicht. De maatschappelijk betekenis hiervan is groot. 
Tegelijkertijd is het duidelijk dat Westerveld zich, net als de meeste gemeenten, voor financiële 
beperkingen gesteld ziet. Dat betekent dat er gestreefd moet worden naar budgettaire neutraliteit. 
De Raad ziet met zorg hoe de kosten blijven toenemen in de komende jaren. De Raad verzoekt het 
bestuur daarom om ook met voorstellen voor besparingen of bekostiging uit meerdere bronnen te 
komen. Daarbij verzoekt de Raad dat de lastenverdeling zowel bij over- als onderafname heroverwogen 
wordt, waarbij wij streven naar budgetneutraliteit voor alle deelnemende partners. 
 
 
 
 


