
 
 

Geachte colleges, 

 

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste acht maanden van 2022, inclusief 
een eindejaarsprognose. De rapportage is vastgesteld in het dagelijks bestuur van 15 november 2022. In het 
algemeen bestuur van 19 december 2022 wordt deze rapportage nader toegelicht en besproken.  
 
De rapportage laat een helder beeld zien ten aanzien van de uitvoering. De RUD Drenthe presteert onder hoge 
druk van een toenemend werkpakket, veel vacatures en een relatief hoog ziekte verzuim. Het jaarprogramma 
is door verschillende omstandigheden niet volledig realiseerbaar. Naar verwachting komen we uit op ruim 89%, 
zonder ernstige milieu- en bestuurlijke risico’s te lopen. Daarbij wordt gekoerst op een positief 
rekeningresultaat. In deze brief nemen wij u mee in de voortgang, de genomen beheersmaatregelen en de 
eindejaarsprognose. Ook blikken wij vooruit naar het programmajaar 2023. 
 
Het jaarprogramma is door uitdagende omstandigheden niet volledige realiseerbaar 
Met de cijfers uit de 8-maandsrapportage verwachten we dat we 89% van de jaarplanning 2022 gaan realiseren.  
Daarmee is het beeld vergelijkbaar met andere omgevingsdiensten die, mede door de krappe arbeidsmarkt, niet 
het volledige jaarprogramma realiseren. Over de eerste 8 maanden lag de realisatie op 60 %. De werving van 
nieuwe medewerkers en het inwerken daarvan in deze periode laten hun effect zien in de komende maanden. 
Met de prognose van 89 % liggen we kwantitatief iets achter op de geplande productie. Toch zijn we tevreden 
met het nu al behaalde resultaat. We zetten namelijk vol in op het groeimodel en onze inspanningen om de extra 
capaciteit op te bouwen beginnen vruchten af te werpen. Gezien de verwachte groei in 2023 en de hiervoor 
beschikbare capaciteit zal de ambitie worden bijgesteld in het Jaarprogramma 2023. Er gaat veel aandacht naar 
het inwerken en opleiden van nieuwe collega’s, waaronder ook zij-instromers en young professionals. Zo 
versterken we onze teams en zorgen voor continuïteit in de productie en investeren we in de toekomst. 
Hiervoor werken we ook samen met de omgevingsdiensten van Groningen en Friesland in een noordelijke 
arbeidsmarkt-campagne. Hoewel een aantal vacatures lastig te vervullen blijft is een flink aantal nieuwe, 
enthousiaste collega's in dienst gekomen.  
Ondanks de lichte achterstand in productie is onze inzet erop gericht om aan het eind van het jaar alsnog 89% 
van het Jaarprogramma te realiseren. Een goed resultaat, zeker gelet op het hierna toegelichte productieverlies. 
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Op basis van eerste schattingen wordt verwacht dat we aankoersen op een positief rekeningresultaat. Vanwege 

capaciteitsproblemen binnen het cluster financiën is op dit moment helaas geen betrouwbare financiële 

eindejaarsprognose beschikbaar. Begin november starten twee tijdelijke financiële professionals waarmee we 

zo snel mogelijk een betrouwbaar beeld van de financiën zullen uitwerken. 

 
Een aantal factoren dragen in belangrijke mate bij aan een lager dan geplande productie 
Zo zijn we het jaar gestart met een fors hogere vraag (circa 20 fte) waarvoor direct de werving is gestart. 
Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben we gelukkig veel nieuw talent weten aan te trekken, dit was daarnaast 
ook nodig vanwege een fors natuurlijk verloop. Toch blijven een aantal vacatures moeilijk in te vullen. Om de 
nieuwe (deels nog onervaren/onopgeleide) medewerkers goed in te werken en begeleiden hebben we hierin 
flink geïnvesteerd. Gelijk aan het landelijke beeld was het ziekteverzuim in het 1e kwartaal fors hoger dan 
geraamd. Hierna laat het verzuimpercentage gelukkig een constant dalende lijn zien (het laagste oktober 
maandcijfer over een periode van 4 jaar). Een afname van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 7% 
over heel 2022 lijkt niet realistisch. Indien de resterende maanden van 2022 op hetzelfde niveau blijven als het 
verzuimpercentage van de maand augustus, dan zal dit resulteren in een gemiddelde over heel 2022 van ruim 
9%. In het najaar wordt een periodiek medisch onderzoek aangevuld met een 
medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de intensivering van de verzuimaanpak.  De 
opname van verlofstuwmeren had daarnaast ook impact op de productie, de opname verlaagt wel de 
toekomstige claim. Een aantal openstaande vacatures zorgen voor een lagere productie. Het hogere 
ziekteverzuim, de begeleiding en opname verlofbuffers levert een belangrijke bijdrage aan de circa 11 procent 
lagere productie die nu wordt voorzien. 
 
Drenthe breed wordt voorrang gegeven aan het afdekken van de grootste milieurisico’s 
Het dagelijks bestuur heeft gekozen om via verantwoorde keuzes af te ramen op de minst risicovolle activiteiten 
en interne projecten. Door sterk af te schalen op interne projecten hebben we de effecten zo veel als mogelijk 
gedempt. Afschaling vindt risicogericht plaatst. Mede doordat de formatie op een aantal onderdelen dit jaar is 
achtergebleven wordt verminderd toezicht uitgevoerd bij de onderdelen IPPC-agrarisch, energietoezicht en 
vrije veld toezicht bodem. Ondanks dat we voor dit jaar niet verwachten dat dit tot vergrote risico’s leidt kan 
afschaling op termijn wel zorgen voor schade aan het milieu, energieopgave en meer overtredingen door niet 
gemelde grondstromen.  
 
We bereiden ons voor op de opdracht voor 2023 
We zijn gestart met de voorbereiding van de uitvoering van het jaarprogramma 2023 door teams verder op 
sterkte te brengen en prioritaire werkzaamheden in beeld te brengen. Afgelopen periode is flink geïnvesteerd 
in het op sterkte brengen van onze formatie. Eventuele knelpunten in de uitvoering brengen wij tijdig in beeld 
en maken hier afspraken over met de deelnemers. Om daarnaast te doen wat het meest nodig is, willen we het 
jaar 2023 starten met de inzet van ons programmeerbare werk op de meeste risicovolle activiteiten.  
 
Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe, 
 
      
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
R.H. Meijer      M. Heidekamp-Prins 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Najaarsrapportage RUD Drenthe 


