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Onderwerp 

Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe – versie gemeenten 
 
Advies eigenarenoverleg 
Na behandeling in het eigenarenoverleg zijn een aantal opmerkingen en suggesties door de eigenaren 
meegegeven. Alle vragen zijn beantwoord en bruikbare suggesties zijn overgenomen. Hierover heeft een 
terugkoppeling plaats gevonden aan de eigenaren. 
 

Gevraagd besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD Drenthe- versie gemeenten 
(bijlage I). 

2. Het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD Drenthe- versie gemeenten ter vaststelling aan te 
bieden aan de burgemeesters en colleges.  

3. Kennis te nemen van de nieuw toe te voegen milieufiguren onder de Omgevingswet (bijlage II). 
 

Inleiding 
 

De (aanstaande) inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een aanpassing 
van de mandaatbesluiten waarmee taken en bevoegdheden aan de directeur van de 
RUD Drenthe zijn gemandateerd. 
 
In dit agendapunt wordt daarom het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD Drenthe- 
versie gemeenten (hierna: ontwerpmandaatbesluit) aan u voorgelegd en wordt u 
gevraagd in te stemmen met het voorleggen ervan aan de burgemeester en colleges 
van de deelnemers. 
 
De RUD Drenthe voert voor haar deelnemers alle milieu- en bodemwerkzaamheden 
uit. Deze werkzaamheden zijn daarmee ook automatisch onderdeel van het 
mandaatbesluit.  
 
In het ontwerpmandaatbesluit zijn in beginsel dezelfde taken en bevoegdheden 
gemandateerd als de taken en bevoegdheden die in het eerdere mandaatbesluit aan de 
directeur van de RUD Drenthe waren gemandateerd. Omdat de Omgevingswet ook 
nieuwe milieufiguren introduceert zijn deze via een groene arcering inzichtelijk 
gemaakt en opgenomen in het ontwerpmandaatbesluit (bijlage I).  

Motivatie 
 

1.1. Het ontwerpmandaatbesluit gaat uit van beleidsneutraal en uniform 
In bijlage I is het ontwerpmandaatbesluit opgenomen met bijbehorende 
artikelsgewijze toelichting. In beginsel zijn dezelfde taken en bevoegdheden 
gemandateerd als de taken en bevoegdheden die in het eerdere mandaatbesluit waren 
gemandateerd (beleidsneutraal en uniform). 
 
Op de paar plaatsen waar kleine wijzigingen zijn doorgevoerd houdt dit verband met 
het verschuiven van de inhoud van de bepaling naar de dienstverleningsovereenkomst 
(hierna: DVO) /andere documenten waarin werkafspraken zijn vastgelegd zoals deze 
gelden tussen de colleges en de RUD Drenthe, de behoefte aan een efficiënte uitvoering 



van de taken door de RUD Drenthe en de problematiek van het verschuiven van 
algemene milieuregels naar het domein van het omgevingsplan. 
 
1.2 Het doorvoeren van een aantal wijzigingen is wenselijk 
In de artikelsgewijze toelichting behorende bij het ontwerpmandaatbesluit zijn de 
belangrijkste wijzigingen toegelicht (zie eveneens bijlage I). Hieronder geven wij 
puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen aan:  
 het verhuizen van artikel 4 couleur locale naar de dienstverleningsovereenkomst 

(hierna: DVO) /andere documenten waarin werkafspraken zijn vastgelegd; 
 het mandaat is verruimd met het aangaan en ondertekenen van 

mediationovereenkomsten; 
 het mandaat is iets verruimd vanwege systematiek Omgevingswet in relatie tot 

meervoudige milieutoestemmingen; 
 geen algemeen mandaat meer vanwege verhuizen milieuregels naar 

omgevingsplan; 
 binnen- en buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; 
 schrappen mandaat afhandeling Wet openbaarheid bestuur/Wet open overheid 

verzoeken (dit staat los van nadere afspraken die gemaakt moeten worden over 
het door de RUD Drenthe aanleveren van de onder haar berustende informatie en 
het eventueel voorbewerken van deze informatie of het voorbereiden van 
conceptbesluiten); 

 schrappen mandaat Wet luchtvaart; 
 schrappen mandaat Wet Bibob. 
 
1.3 Het ontwerpmandaatbesluit is met de deelnemers voorbereid 
De RUD Drenthe heeft samen met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen 
(provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn en gemeente Midden- Drenthe) 
ambtelijk twee ontwerpmandaatbesluiten voorbereid. Eén versie voor de provincie 
Drenthe en één versie voor de 12 gemeenten. Het ontwerpmandaatbesluit gemeenten 
is besproken in het accounthoudersoverleg en het eigenarenoverleg. Op dit moment 
zijn we nog met de provincie in gesprek over het ontwerpmandaatbesluit provincie.  
 
Aan het accounthoudersoverleg en het eigenarenoverleg is gevraagd om een 
inhoudelijke reactie op het ontwerpmandaatbesluit. Naar aanleiding daarvan heeft de 
RUD Drenthe van vijf gemeenten een schriftelijke reactie ontvangen. De ontvangen 
reacties hebben daar waar nodig tot een aanpassing in het voorstel geleid. 
 
2.1 Vastelling van het ontwerpmandaatbesluit is aan de colleges  
De colleges van de deelnemers zijn bevoegd om het mandaat aan de directeur van de 
RUD Drenthe vast te stellen. Na uw instemming met het ontwerpmandaatbesluit wordt 
het ter besluitvorming aan de burgemeester en de colleges van de deelnemers 
aangeboden met het verzoek dit voor een bepaalde datum te doen. Zodra het 
ontwerpmandaatbesluit provincie gereed is, wordt deze aan het besluitvormingstraject 
toegevoegd. 
 
2.2 Gelijktijdige vaststelling waarborgt uniformiteit 
Door de ontwerpmandaatbesluiten gelijktijdig en op hetzelfde moment aan de colleges 
aan de te bieden wordt de uniformiteit gewaarborgd. De RUD Drenthe is voor efficiënte 
uitvoering van de aan haar gemandateerde taken en bevoegdheden gebaat bij deze 
uniformiteit. Mochten er op het ontwerpmandaatbesluit veel reacties volgen dan zal er 
nader overleg met de colleges moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
zienswijzeronde. Uniformiteit blijft echter ook dan uitgangspunt. 
 
3.1 De omgevingswet introduceert een aantal nieuwe milieufiguren 
Het vast te stellen mandaatbesluit betreft een zo technisch mogelijke omzetting van de 
huidige mandaatregeling naar het regime van de Omgevingswet. Enkele inhoudelijke 
aanpassingen zijn onvermijdelijk als gevolg van het nieuwe aangrijpingspunt “de 
milieubelastende activiteit” zoals hierboven beschreven. Omdat niet langer het begrip 
‘inrichting’ het aangrijpingspunt is, maar het begrip ‘milieubelastende activiteit’ is de 
nieuwe mandaatlijst niet meer vergelijkbaar is met de huidige lijst. De Omgevingswet 



introduceert een aantal nieuwe milieufiguren. In het mandaatbesluit zijn (groen) 
gearceerd) nieuwe milieufiguren opgenomen. Dit betreffen werkzaamheden die 
vanwege de komst van de Omgevingswet eveneens als milieuwerkzaamheden 
getypeerd moeten worden. Vanwege het feit dat er strikt genomen voor deze 
werkzaamheden niet eerder een mandaat is verleend, hebben we deze apart 
inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 
 advies en advies met instemming; 
 milieuregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving; 
 monitoring geluidproductieplafonds; 
 gemeentelijke milieuvergunningplichten; 
 het opleggen van financiële zekerheid; 
 bodemregelateerde gedoogplichten.  
In bijlage II worden de werkzaamheden afzonderlijk inhoudelijk toegelicht. 
 

Kanttekening 1.1 Over de invulling van de mandaten moeten nadere afspraken gemaakt worden 
Het vaststellen van het mandaat voor taken en bevoegdheden betekent niet 
automatisch dat al deze taken en bevoegdheden ook door de RUD Drenthe in de 
praktijk worden uitgevoerd. Afspraken over de invulling van de mandaten en de 
personele, financiële en organisatorische zaken die hiermee gepaard zijn/ zullen 
moeten worden opgenomen in jaarprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s per 
afzonderlijke deelnemer. Dit geldt ook voor wijzigen van onderlinge werkafspraken die 
in dienstverleningsovereenkomsten en andere documenten zijn vastgelegd. 
Vooralsnog wordt echter gekozen voor het adagium “breed mandateren, daarna via 
werkafspraken specificeren”. 
 
1.2 Voor de mandaten die geschrapt zijn, zijn werkafspraken noodzakelijk 
Het schrappen van deze mandaten betekent niet dat er geen werkzaamheden meer op 
dat vlak door de RUD Drenthe worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden zijn afzonderlijke en parallel te doorlopen trajecten noodzakelijk. Het 
gaat hier onder andere om de invordering en het heffen van leges, de Wet open 
overheid, de Wet luchtvaart en de Wet Bibob. 
 

Bijlagen 
 

 Bijlage I Concept mandaatbesluit (versie gemeenten) 
 Bijlage II Toelichting nieuwe milieufiguren Omgevingswet 

 
Communicatie 
persbericht 

- 

 
Besluit:  
Gevraagd besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD Drenthe- versie gemeenten (bijlage I). 
2. Het ontwerp mandaatbesluit directeur RUD Drenthe- versie gemeenten ter vaststelling aan te bieden 

aan de burgemeesters en colleges.  
3. Kennis te nemen van de nieuw toe te voegen milieufiguren onder de Omgevingswet (bijlage II). 

 
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Drenthe, d.d. 4 juli 2022. 
 
Voorzitter,       Secretaris,    

 
  
  
  
  
   


