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Datum: 15 november 2022 
Opsteller: Diederik van Dullemen (procesbegeleider provincie) 
 
Openbaar: ja 
 
Onderwerp:  
 

U&H strategie Drenthe (uniforme uitvoerings- en handhavingstrategie) 
 

Advies eigenarenoverleg 
De ambtskring van gemeentesecretarissen heeft op 16 september geadviseerd om na vaststelling van 
de U&H strategie door de colleges, vervolgens ter informatie naar de Raden en Staten te sturen, ze te 
informeren over fase 2 en aangeven dat ze bij dit proces betrokken worden). Het eigenarenoverleg 
heeft zich op 7 november hieraan geconformeerd. 
 

Gevraagd besluit: 
1. Kennis te nemen van de U&H strategie.   
2. Aan de Drentse college te verzoeken de U & H strategie vast te stellen en hierover 

uniform in gesprek te gaan met raden/staten. 
 

Inleiding 
 

Voor u ligt de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van Drenthe (hierna: U&H-
strategie Drenthe). Deze strategie betreft de uitvoeringstaken op het gebied van 
milieu vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die de Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe verplicht en facultatief hebben overgedragen 
aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna: RUD Drenthe).  
 
De U&H-strategie Drenthe is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse 
gemeenten, de provincie Drenthe én de RUD Drenthe. De U&H strategie is 
opgesteld op basis van de huidige werkafspraken en beleid.  
 
De U&H-strategie Drenthe wordt vastgesteld voor de periode 2022-2026. Na 
twee jaar vindt een evaluatie plaats van hetgeen is opgenomen in dit document.  
 
Parallel hieraan is gestart met de herijking van de Drentse maat, deze wordt 
toegevoegd aan de U & H strategie. Raden/staten hebben in hun zienswijze 
verzocht om betrokken te worden bij de totstandkoming hiervan. 
 

  
Motivatie 
 

Argumenten  
1.1 Het opstellen van de strategie is verplicht, maar ook belangrijk 
Op de Drentse deelnemers (gemeenten en provincie) rust een wettelijke 
verplichting om gezamenlijk een uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie 
op te stellen voor de basistaken die bij de RUD Drenthe zijn belegd.  
Deze eerste versie legt het fundament voor een betere samenwerking en 
afstemming tussen beleid en uitvoering die de komende jaren verder kan 
uitgroeien.  
 
1.2 Het vaststellen van de strategie is een collegebevoegdheid 
Ten aanzien van de strategie is vastgelegd dat deze door het college dient te 
worden vastgesteld en ter informatie aan de raden/staten dient te worden 
aangeboden. Zie ook hierna over het betrekken van raden/staten bij het vervolg. 



Deze U&H strategie beschrijft de huidige uitvoering en werkwijze van de RUD, 
het betreft geen nieuw milieubeleid en vraagt derhalve geen beleidsmatige 
keuzes. 
 
1.3 De herijking Drentse maat wordt toegevoegd aan de strategie 
Een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie was het herijken van de Drentse 
maat. Voor het onderdeel kentallen heeft dit plaats gevonden. Echter het herijken 
van het ambitieniveau (mate van dienstverlening, prijs vs kwaliteit) dient nog 
plaats te vinden. Een onderdeel hiervan is ook het bestuurlijk vastleggen van 
risico’s en prioriteit (inclusief het bepalen van de ondergrens). Jaarlijks wordt dit 
bij de vaststelling van het jaarprogramma opnieuw beoordeeld.  De herijking 
geeft een belangrijk richtkader voor de uitvoering van het werk. Zowel vanuit het 
AB als vanuit raden/staten wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit 
proces. 

 
2.1 De klankbordgroep adviseert om in gesprek te gaan met raden/staten over de 
herijking Drentse maat / 2e fase U & H strategie 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli is de wens uitgesproken 
om meer op inhoud het gesprek te gaan voeren met raden/staten. De herijking 
van de Drentse maat leent zich hier bij uitstek voor, mede ook omdat hierin 
beleidsmatige / kwalitatieve keuzes te maken zijn en deze rechtstreeks 
verbonden zijn met de (hoogte) van de financiering.  
De klankbordgroep uitwerking aanbevelingen evaluatie adviseert, gezien het 
statische karakter van de vast te stellen strategie, het stuk door de colleges te 
laten vaststellen. Vervolgens is het wenselijk om raden/staten via een brief te 
informeren en vervolgens tijdens een Raads-/Statenvergadering opiniërend te 
bespreken. Deze bespreking is vooral ook bedoeld om uitleg te geven over het 
proces van de herijking van de Drentse maat die start.  Tevens kunnen 
raden/staten aan de voorkant alvast hun eventuele wensen/aandachtspunten 
meegeven aan het AB-lid. Ook in het verdere proces worden raden/staten 
betrokken. Dit proces is in lijn met het advies van de ambtskring. 
In de aanbiedingsbrief richting de colleges wordt dit proces nader uitgewerkt. 
 
Kanttekeningen/risico’s  
1.1 Vastlegging van de huidige kaders is weinig ambitieus 
De RUD Drenthe heeft aangegeven het huidige document weinig ambitieus te 
vinden en geeft aan als organisatie verder te zijn en stappen te willen maken. 
Afspraken over het ambitieniveau, risico’s en prijs/kwaliteit worden vastgelegd 
in de 2e fase van de U & H strategie waarmee een start is gemaakt.  
  
2.1 Een uniforme aanpak richting raden/staten is gewenst 
Het risico is aanwezig dat een aantal deelnemers toch kiest voor vaststelling van 
de U&H-strategie door de gemeenteraad of hun op een andere manier bij de 
besluitvorming te betrekken. Dit kan het vaststellingsproces vertragen en leiden 
tot differentiatie in de U&H strategie. Daarom wordt in de aanbiedingsbrief dit 
proces verder uitgewerkt. 
 
Aanpak/uitvoering  
Het proces ziet er als volgt uit: 

- 19 december U&H-strategie voorleggen aan AB;   
- 2023 Besluitvormingsproces per deelnemende organisatie. 

 
Financiën  
De U&H strategie bundelt bestaande beleidskaders en heeft daarbij geen invloed 
op het financiële kader. In de op te starten 2e fase van de U & H strategie spelen 
financiën een nadrukkelijke rol (ambitieniveau, kwaliteit, prijs). 
 



De ureninzet vanuit de RUD Drenthe heeft plaats gevonden via een extra 
opdracht vanuit de deelnemers. Op dezelfde wijze zijn de kosten vanuit Master 
Meester (extern adviseur) betaald.  
 

Bijlagen 
 

• U&H strategie 2022-2026 
• Aanbiedingsbrief aan de colleges - nog op te stellen 

Communicatie 
persbericht 
 

N.v.t. 

  
  
  

 
 
Besluit:  
 


