
 

 
 

 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 15 november 2022 
 
Onderwerp Gevraagd besluit  

 
Besluit DB 

8-maandsrapportage  
 
 
 
 
 

Gevraagd besluit: 
1) Kennis te nemen van de najaarsrapportage over de eerste acht maanden van 2022; 
2) Omdat het jaarprogramma niet in volledige omvang te realiseren is de werkzaamheden 

voor het resterend deel van het jaar te prioriteren op basis van de volgende 
uitgangspunten: 
a) De Drenthe brede inzet bij de meeste risicovolle bedrijven uit te voeren; 
b) Het toezicht agrarisch IPPC/ energie en bodem niet volledig uit te voeren; 
c) Interne projecten af te ramen voor meer inzet op productie van het jaarprogramma 

3) Bij de vaststelling van het jaarprogramma 2023, de haalbaarheid en eventuele afschaling 
van het jaarprogramma vooraf in beeld te brengen. 

4) Het Algemeen Bestuur de najaarsrapportage toe te sturen voorafgaand aan de 
behandeling in de vergadering van 19 december 

5) De najaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek 
deze door te zenden naar de raden en staten. 

 

Het DB besluit: 
1) Kennis te nemen van de 

najaarsrapportage over de eerste acht 
maanden van 2022; 

2) Omdat het jaarprogramma niet in 
volledige omvang te realiseren is de 
werkzaamheden voor het resterend 
deel van het jaar te prioriteren op basis 
van de volgende uitgangspunten: 
a) De Drenthe brede inzet bij de 

meeste risicovolle bedrijven uit te 
voeren; 

b) Het toezicht agrarisch IPPC/ 
energie en bodem niet volledig uit 
te voeren; 

c) Interne projecten af te ramen voor 
meer inzet op productie van het 
jaarprogramma 

3) Bij de vaststelling van het 
jaarprogramma 2023, de haalbaarheid 
en eventuele afschaling van het 
jaarprogramma vooraf in beeld te 
brengen. 

4) Het Algemeen Bestuur de 
najaarsrapportage toe te sturen 
voorafgaand aan de behandeling in de 
vergadering van 19 december 

5) De najaarsrapportage via bijgevoegde 
(tekstueel aangepaste) brief toe te 
zenden aan de colleges met het verzoek 
deze door te zenden naar de raden en 
staten. 


