
1 

 

 

              

 

 

Jaarprogramma 2023 

 

 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

Dé milieupartner voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving 

 

16 januari 2023 



2 

 

Voorwoord 
 

 

Met vertrouwen presenteren we u het Jaarprogramma 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. 

Hiermee geven we het overzicht over de milieuactiviteiten die we het komende jaar voor onze 

opdrachtgevers uitvoeren. Het wordt een bijzonder jaar omdat naar verwachting vanaf  1 juli 2023 de 

Omgevingswet inwerking treedt. We hebben ons er goed op voorbereid en zien er naar uit om de theorie nu 

in praktijk te brengen.  

Naast de invoering van de Omgevingswet zijn er andere belangrijke onderwerpen die aandacht vragen, zoals 

de energietransitie, duurzaamheid en de circulaire economie. Als kennisorganisatie zorgen we dat we onze 

opdrachtgevers daarover proactief informeren en adviseren.  

We maken ons jaarprogramma altijd in samenspraak met de opdrachtgevers. En hebben uniforme afspraken 

met alle opdrachtgevers over de programmering, de financiële bijdrage, een aanpassing van de 

productiviteitsnorm en het verantwoorden van aantallen en uren. De Drentse Maat die hiervoor werd 

ontwikkeld schept veel duidelijkheid. Ook de U&H-strategie (in ontwikkeling) draagt hieraan bij. Dat is uniek 

en daar mogen we trots op zijn. Het monitoren van de voortgang van het jaarprogramma en het rapporteren 

hiervan is komend jaar van groot belang. We zullen in samenspraak met de deelnemers een plan van aanpak 

opstellen, zoals afgesproken in de 8 maandsrapportage van 2022. Voor 2023 is afgesproken om tijdelijk de 

productienorm te verlagen, enerzijds om tijd te reserveren voor het inwerken en begeleiden van nieuw 

personeel en daarnaast om aan te sluiten bij het huidige verzuimpercentage. 

Naast het uniforme jaarprogramma dat voor alle deelnemers wordt uitgevoerd zijn er ook extra opdrachten 

door verschillende deelnemers in het jaarprogramma ondergebracht, veelal complexe VTH taken. Op basis 

van de geleverde inzet hiervoor vindt separate facturering plaats.  

Heeft u vragen over het jaarprogramma? Stel ze gerust. Want we zijn uw milieupartner voor een veilige, 

duurzame en gezonde leefomgeving. Nu én voor de volgende generatie. 

 

 

Robert Meijer en Marjan Heidekamp, 

Voorzitter en secretaris dagelijks bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

  



3 

 

Samenvatting 
 

Het Jaarprogramma 2023 beschrijft zowel inhoudelijk als financieel de ambitie en opgaven waar we als 
omgevingsdienst van Drenthe de komende periode voor staan. Het is een actueel, compact en realistisch 
programma geworden dat in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers is opgesteld.  

Met het besef dat er allerhande ontwikkelingen nog van invloed zijn, beschrijven we in het Jaarprogramma 
enkele belangrijke uitgangspunten. De inwerkingtreding van de Omgevingswet naar verwachting per 1 juli a.s. 
is een majeure ontwikkeling, die een transitieperiode tot 2029 markeert. Binnen het Omgevingsplatform 
Drenthe zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt en de RUD Drenthe staat de gemeenten en provincie 
graag terzijde met advisering over dit nieuwe stelsel van wetten en regels. Een andere ontwikkeling is de 
verdere doorontwikkeling van onze Omgevingsdienst, die op basis van het Interbestuurlijk programma (IBP) 
voor versterking van het VTH-stelsel vorm krijgt. Vanuit het Ministerie, de Omgevingsdiensten, de VNG en IPO 
wordt in 2023 gezamenlijk gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek van Commissie 
van Aartsen.  
 
In 2023 en de nabije jaren koerst de RUD Drenthe op deze beleidsmatige kaders als zijnde een nieuw kompas. 
Via de verdere uitwerking van de uniforme U & H strategie volgt een meerjarig perspectief op de ontwikkeling 
van onze producten en diensten. Tot slot zijn eind 2021 de kengetallen Drentse Maat herijkt. In dit 
Jaarprogramma 2023 beschrijven we op hoofdlijnen hoe we de meerjarige invoering hiervan, het groeimodel, 
toepassen op onze dienstverlening.   
 
Vanwege de toename in vraag en de krapte op de arbeidsmarkt is dit jaar gekozen voor een 
opschalingsmethodiek. Dit betekent dat we gekeken hebben naar welke groei we daadwerkelijk kunnen 
realiseren. Het groeimodel waarin we de toegenomen vraag vertalen naar uitbreiding van onze capaciteit 
loopt daarmee een jaar langer door tot in 2025. We lichten in het Jaarprogramma 2023 toe welke 
consequenties de belangrijkste keuzes hebben. Geleidelijke groei garandeert een rustiger en zekerder verloop 
van de productieve inzet.  Verder zijn de producten en diensten ingedeeld in vier niveaus van prioriteit. En er 
is ons, in navolging van de arbeidsmarktcampagne vorig jaar, ook in 2023 alles aan gelegen om de 
beschikbaarheid, diversiteit en deskundigheid van onze professionals te borgen.  

De capaciteit op orde brengen is een randvoorwaarde die in 2023 nog hoger op de agenda staat. Ons werk 
staat in de belangstelling, en er is ons alles aan gelegen om de beschikbaarheid, diversiteit en deskundigheid 
van onze professionals op hoog niveau te houden. Met beknoptere rapportages, een duidelijke 
verrekensystematiek en inzichten uit het datadashboard gaan we onze kwaliteit van verantwoording verder 
verbeteren.  

Het jaarprogramma wordt verwerkt in een ontwerpbegrotingswijziging 2023. In de begrotingswijziging wordt 

o.a. het effect verwerkt van de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet. De provincie Drenthe 

heeft bijvoorbeeld besloten om de bodemtaken die overgaan naar gemeenten (als de Omgevingswet in 

werking treedt) voor dit jaar te blijven financieren. Daarnaast is afgesproken om in 2023 tijdelijk de 

productienorm te verlagen, enerzijds om tijd te reserveren voor het inwerken en begeleiden van nieuw 

personeel en daarnaast om aan te sluiten bij het huidige verzuimpercentage. Voor 2023 heeft dit een tijdelijk 

effect op het uurtarief. Hoewel we terughoudend zijn met kostenstijgingen vindt dit jaar ook een correctie 

plaats op bijvoorbeeld de loon- en prijsindexeringen.  

 
 
Met dit jaarprogramma kunnen we recht doen aan alle omgevingswaarden waarbij zowel de wettelijke 
opgaven als de regionale accenten in Drenthe aandacht krijgen. Gezamenlijk werken we aan het realiseren 
van een schoon en veilig Drenthe. Nu, én voor de volgende generatie. 
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Leeswijzer: 
 

Na de inleiding in hoofdstuk 1 schetsen we in hoofdstuk 2 de algemene ontwikkelingen voor 2023 die 

belangrijk zijn voor het Jaarprogramma. We leggen hier bijvoorbeeld kort uit wat de impact is van de 

Omgevingswet en we vertellen hoe we bezig zijn met de herijking van de Drentse Maat. In hoofdstuk 3 

vertellen we over de zes omgevingswaarden van onze organisatie; omgevingsveiligheid, lucht, geluid, 

duurzaamheid, bodem en afval. De activiteiten die daarbij horen specificeren we kort in hoofdstuk 4. 

Vervolgens leest u in hoofdstuk 5 hoe we intern vormgeven aan alle nieuwe ontwikkelingen zoals het 

versterken van onze medewerkers en het optimaliseren van de (digitale) informatievoorziening. Tenslotte 

lichten we in hoofdstuk 6 de uitvoeringskaders en capaciteit toe. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

 
De RUD Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op 

het gebied van de uitvoering van milieutaken. De 12 gemeenten en de provincie zijn samen eigenaar van de 

RUD Drenthe. Voor alle 13 deelnemende partijen voeren we de milieu- en bodemtaken in Drenthe uit. 

Gemeenten en provincie zijn dus naast eigenaren, ook opdrachtgevers. Zij blijven daarbij zelf verantwoordelijk 

voor het milieubeleid en prioriteitstelling op lokaal niveau.  

In dit Jaarprogramma 2023 worden de omgevingswaarden1 en de activiteiten voor 2023 beschreven. Het 

programma is in samenspraak met de opdrachtgevers tot stand gekomen. De uitvoering is gekoppeld aan de 

begroting 2023.  De berekeningen zijn gebaseerd op systeemdata, ervaringscijfers en wettelijke of 

afgesproken grondslagen. De praktijk kan echter weerbarstig zijn. Het management dashboard stelt ons ertoe 

in staat om voortgang en resultaten continu te monitoren. Zo kan de RUD Drenthe samen met haar 

opdrachtgevers (bij)sturen op afwijkingen en actualiteiten.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet met zich meebrengt gevolgen heeft. 

Voor het goed in beeld brengen van de impact werken we sinds 2022 met een zaakgerichte urenregistratie. 

Hiermee krijgen we een gedetailleerder beeld van de werkelijk gemaakte uren per product.  

Maatschappelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen hebben altijd veel invloed op ons werk, zowel in 

uitvoering als in ondersteuning. In dit Jaarprogramma 2023 komt aan bod hoe we hier op verschillende 

niveaus mee omgaan. We laten bijvoorbeeld zien welke organisatorische ontwikkelingen er zijn. Hoe we 

achter de schermen zorgen dat onmisbare data actueel en toegankelijk wordt gehouden. En hoe we 

samenwerken met de Noordelijke omgevingsdiensten bij de werving van gekwalificeerd personeel. 

Tot slot geeft het Jaarprogramma een toelichting op het financiële kader, met in de bijlage de urenraming per 

opdrachtgever.   

 

1 De “omgevingswaarde” heeft in dit Jaarprogramma een andere betekenis dan de betekenis die vanuit de Omgevingswet 
hieraan gekoppeld is. Wel zijn er overeenkomsten. Vanuit de beoordeling van de kwaliteit van de leefomgeving zijn de 
omgevingswaarden voor het jaarprogramma meer een thematische verzameling van waarden waarvan op enig moment een 
bepaalde kwaliteit moet/kan zijn vastgelegd (wettelijk dan wel lokaal). Deze dienen ook meetbaar te zijn. 

Visie  

De RUD Drenthe. Dé milieupartner die met trots en passie werkt aan  een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. 

Missie  

De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de inwoners en bedrijven van Drenthe. We hebben de milieukennis 

en -kunde, zijn betrouwbaar, innovatief en toekomstgericht. Samen met onze partners dragen we proactief en 

resultaatgericht bij aan een belangrijke taak: een schoon en veilig Drenthe. Nu én voor de volgende generaties. 
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Hoofdstuk 2  Ontwikkelingen 
Het jaarprogramma van 2023 is gekoppeld aan de begroting en de kaderbrief. Daarnaast zijn er landelijke 

en regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk. We lichten ze in dit hoofdstuk kort toe. Ç 

 

 

2.1 Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen. In plaats van 26 

verschillende wetten, is er vanaf 1 juli 20232 één Omgevingswet. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker 

om een vergunning aan te vragen. Verantwoordelijkheden en uitvoering liggen minder bij het Rijk en 

verschuiven vooral naar de gemeenten.  Naast dat regels overzichtelijk zijn samengevoegd zijn er ook regels, 

zoals voor geur en geluid, overgeheveld naar de gemeenten. Die mogen zelf bepalen welke regels ze 

overnemen en welke ze aanpassen. Daarnaast verschuift ook een deel van de bodemtaken van de provincie 

naar de gemeenten (financiering door provincie in 2023).  De provincie houdt onder andere de 

verantwoordelijkheid voor lopende bodemsaneringszaken, grondwaterbeheer en de meer risicovolle 

activiteiten bij grote bedrijven. 

De intentie van de Omgevingswet is om de leefomgeving beter te benutten en tegelijk te beschermen. 

Burgers en ondernemers worden ook nauwer betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Zo komt er 

meer ruimte voor inspraak en maatwerk. De gemeenten en provincie moeten al hun regels over de 

leefomgeving bijeenbrengen in één gebied dekkend plan. Voor de gemeenten is dit het omgevingsplan. De 

plannen moeten eind 2029 klaar zijn, maar dat mag ook eerder. Tot die tijd is er overgangsrecht, zodat de 

regels die nu gelden niet zomaar verdwijnen.  

Ondertussen moet de RUD Drenthe per 1 juli 2023 al wel werken volgens de nieuwe regels. Daarvoor hebben 

alle betrokken medewerkers cursussen gevolgd. Daarnaast zijn de informatiesystemen aangepast. We zijn 

bijvoorbeeld aangesloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waar de vergunningen en 

meldingen straks binnenkomen. Een andere wet vraagt ook een andere manier van werken. In plaats van het 

uitgangspunt ‘het mag niet, tenzij’, handelen we nu volgens het principe: ‘het kan, mits’. Deze benadering 

betekent dat de adviserende rol belangrijker wordt. Dit maakt ons werk nog interessanter. 

De nieuwe Omgevingswet heeft impact op alle milieuthema’s. Dit geldt zeker voor bodem, maar ook het 

effect op geluid, lucht en omgevingsveiligheid is groot. Vooral wanneer regels ook via het omgevingsplan gaan 

gelden. Hoewel uniformiteit voor ons belangrijk is kan de lokale situatie van grote invloed hierop zijn.’ 

 

2.2 Herijking Drentse Maat 
In 2021 heeft het dagelijks bestuur de opdracht gegeven de Drentse Maat (DM) te herijken om tot een 

realistische maatstaf voor de balans tussen beschikbare middelen en taakstelling te komen. Door toepassing 

van een meerjarig groeimodel binnen het Jaarprogramma komt het risicogericht toezicht bij gemeentelijke 

bedrijven, en het energie- en asbesttoezicht geleidelijk op gewenst niveau.   

In de 2e fase worden de inhoudelijke keuzes gemaakt over de uitvoering van het milieutakenpakket. Dan 

wordt het gesprek met de opdrachtgevers gevoerd over de gewenste kwaliteit, de te accepteren risico’s en de 

hieraan verbonden middelen. Deze gesprekken starten nadat het uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid 

is vastgesteld. Ook de Omgevingswet heeft, doordat onze producten veranderen, invloed op de DM. Voor het 

 

2 Ook over 1 juli 2023 is geen zekerheid te geven. Dit vergt flexibiliteit bij ons en onze opdrachtgevers.  
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goed in beeld brengen van de impact werken we sinds 2022 met een zaakgerichte urenregistratie. Dit geeft 

een beter inzicht in de tijdsbesteding van verschillende producten, afwijkingen op zaakniveau en onze inzet 

op projecten en meerwerk.   

De exacte invloed van de Omgevingswet op de DM wordt op basis van de opgedane ervaring in een later 

stadium opgenomen in de Uitvoering- en Handhavingsstrategie (en dus in de begroting van 2024 of later). 

 

2.3 Klimaat 
Het wordt steeds duidelijker dat ons klimaat aan het veranderen is. Het weer wordt extremer met de 

verwachting van overvloedige regen en hete zomers. De temperatuur is wereldwijd aan het stijgen. Dit heeft 

effect op steden maar ook op landelijke gebieden, bijvoorbeeld door wateroverlast, grondwaterproblemen, 

bosbranden en hittestress. Er is daarom landelijk vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en 

water-robuust moet zijn. Bij de uitvoering van onze vergunningverlening- en toezichtstaak hebben we volop 

aandacht voor thema's als energiebesparing en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.  

 

2.4 Landelijk beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen   
Het Nederlandse beleid is erop gericht om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan te pakken en 

uit de leefomgeving te weren. Het gaat om een lijst van ongeveer 1600 schadelijke stoffen die 

kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Daarnaast zijn er 

ook nog stoffen die mogelijk ZZS zijn, maar waarvan dat nog niet is vastgesteld. ZZS kunnen overal 

voorkomen; de lucht, bodem, het water maar ook in afval. 

Bedrijven met een Omgevingsvergunning Milieu zijn sinds 2016 verplicht de emissie van ZZS te voorkomen of 

in elk geval te minimaliseren. Voor hen geldt ook een informatieplicht. Dat betekent dat ze elke vijf jaar het 

bevoegd gezag moeten informeren over wat is gedaan aan vermijding en minimalisatie, en wat hun 

toekomstplannen zijn. 

Uit zorg over schadelijke emissies en na enkele incidenten (zoals bij Chemours in Dordrecht waar teflon wordt 

gemaakt) hebben de provincies in 2018 besloten de informatieplicht zelf actief op te pakken door landelijk 

een uitvraag te starten bij alle bedrijven waar ze bevoegd zijn voor vergunningverlening en toezicht. In Noord-

Nederland (de drie noordelijke provincies en de omgevingsdiensten) heeft dit geleid tot een geharmoniseerde 

aanpak die is vastgelegd in het Plan van Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland. 

ZZS kunnen natuurlijk ook bij gemeentelijke inrichtingen voorkomen. Daarom brengt de RUD Drenthe het 

gesprek ook op gang bij de gemeenten. Deze verkenning wordt omgezet in uitvoerings- en 

financieringsafspraken op het gebied van ZZS voor gemeentelijke inrichtingen. De afspraken worden dan zo 

nodig opgenomen in een begrotingswijziging.  
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Hoofdstuk 3  Omgevingswaarden  
Een veilige, duurzame en schone Drentse leefomgeving willen we bereiken aan de hand van zes belangrijke 

omgevingswaarden die van invloed zijn op het milieu. Dat zijn afval, bodem, duurzaamheid, geluid, lucht en 

omgevingsveiligheid. We lichten ze hieronder in alfabetische volgorde toe.  

 

3.1 Afval 
 

Afvalbeheer speelt een steeds grotere rol in Nederland en dus ook voor onze dienst. 

Tijdens onze bedrijfscontroles en bij vergunningverlening besteden we aandacht aan 

preventie, inzamelen, opslaan en allerlei vormen van verwerken van afvalstoffen.  

 

Afvalverwerking 
Naast onze zorg voor regulering en toezicht bij bedrijven op het gebied van afval hebben we speciale 

aandacht voor afvalverwerking. Verwerking kan risicovol zijn voor de omgeving. In afval kunnen stoffen 

voorkomen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren.  

Emissies 
Afvalstoffen die vrijkomen via de lucht of het water, zogenaamde emissies, moeten zoveel mogelijk worden 

voorkomen. In de omgevingsvergunningen voor bedrijven nemen wij daarover regels op. Wij controleren of 

de regels worden nageleefd en er geen risicovolle emissies plaatsvinden. De emissies die ontstaan bij 

verwerking worden daarbij door ons gemonitord en gecontroleerd.  

Circulair gebruik materialen 
In een circulaire economie wordt het ontstaan van afval eerst zoveel mogelijk vermeden door hergebruik van 

materialen en producten, preventie, en het voorbereiden van afvalstoffen voor hergebruik. Voor afval dat 

toch nog ontstaat, is recycling de beste optie. Er zal in kaart worden gebracht welke afvalstromen geschikt zijn 

als grondstof. Deze nieuwe werkwijze, het Circulair materialenplan, vervangt de huidige afvalbeheerregels, 

zoals beschreven in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP). We organiseren bijeenkomsten om de vergunningen 

van bedrijven te toetsen op actualiteit. 

Ketentoezicht  
Bedrijven zijn verplicht bedrijfsafval zoveel mogelijk te voorkomen, gescheiden in te zamelen en af te geven 

aan een erkend afvalinzamelingsbedrijf. We controleren dit door de hele keten, vanaf het ontstaan tot aan de 

verwerking van afvalstoffen. Bovendien checken we waar het afval heengaat en wat er dan mee gebeurt. Zo 

houden we de risico’s van fout of milieubedreigend gebruik van afvalstoffen en milieucriminaliteit laag.   

BBT-conclusies  
De vergunningverlener moet bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu rekening houden met de 

Best Beschikbare Technieken (BBT-conclusies). In vergunningen voor bedrijven nemen we voorschriften op 

over het op juiste wijze toepassen van BBT. 
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3.2 Bodem 
 

We voeren voor heel Drenthe alle bodemtaken uit. Om de kwaliteit van de bodem in Drenthe 

duurzaam te beschermen zorgen we voor bodemonderzoek, bodemsanering, toetsing, 

beoordeling én handhaving. We vinden het ook belangrijk om onze expertise en uitgebreide 

bodemkennis te delen. 

 

Bodemtaken  
De Omgevingswet heeft impact op bodemtaken. De gemeente wordt meer verantwoordelijk voor de 

bodemkwaliteit.  De provincie blijft bevoegd voor gevallen die onder het overgangsrecht vallen, zoals lopende 

saneringen. Een belangrijke bodemtaak voor de RUD Drenthe is de beoordeling van plannen voor 

bodemsaneringen, en het uitvoeren van bodemonderzoeken voor bijvoorbeeld bouwaanvragen, ruimtelijke 

plannen of omgevingsvergunningen. Advisering van de opdrachtgevers hoort daar ook bij. Namens de 

provincie blijven we ook de rol van gebiedsbeheerder gebiedsgericht grondwaterbeheer doen. In een aantal 

gemeenten monitoren en beheersen we in dat kader in het verleden ontstane omvangrijke verontreinigingen 

in het grondwater en voorkomen we dat deze risico's opleveren.  

Verontreiniging en sanering 
Na invoering van de Omgevingswet lopen bestaande zaken (de zorgplicht gevallen: reeds beschikte gevallen 

van bodemverontreiniging en bodemsaneringsprojecten) gewoon door onder de bestaande regelgeving. 

Andere milieubelastende activiteiten met grondverzet en bodemverontreinigingen komen onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Wij toetsen en beoordelen alle meldingen en verzoeken. 

Voor grote en langdurige saneringsprojecten voeren we onderhandelingen, stellen overeenkomsten op en 

verzorgen de aanbestedingstrajecten. Onze adviseurs beoordelen of de plannen aan de eisen voldoen en de 

toezichthouders controleren of saneringswerkzaamheden correct en volgens planning worden uitgevoerd. We 

krijgen ook steeds vaker te maken met andere stoffen die de bodem verontreinigen zoals drugsafval, ZZS en 

PFAS. 

Grondstromen 
Het gemeentelijke grondstromenbeleid is gericht op het behouden van de bodemkwaliteit die past bij de 

functie van het gebied. Bij het verplaatsen van grond kunnen verontreinigingen verplaatst, verspreid of 

vermengd worden. Dat is onwenselijk voor de omgeving, belemmert het gebruik en bemoeilijkt sanering. 

Daarom houden we toezicht op de grondstromen. Dat doen we onder andere op basis van meldingen, 

klachten, vrije veld controles en steekproeven bij bedrijven. 
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3.3 Duurzaamheid  
 

Een duurzame samenleving kunnen we alleen realiseren als we duurzamer gaan leven. We 
helpen mee om de energietransitie tot stand te brengen door te adviseren, voorschriften in 
vergunningen op te nemen en toezicht te houden. 

 

 

Energietransitie en energieneutraliteit 
Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur stijgt, er zijn meer 

stormen en tegelijk meer zeer warme dagen. In Parijs (2015), Glasgow (2021) en Sharm-el-Sheikh (2022) 

hebben bijna alle wereldleiders klimaatdoelen afgesproken om verdere opwarming van de aarde en de 

gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Nederland moet overstappen van fossiele brandstoffen op 

duurzame energiebronnen zoals zon en wind. De maatregelen en afspraken voor deze energietransitie gaan 

de burger en het bedrijfsleven steeds meer raken. Provinciaal is de doelstelling uitgesproken om per 2050 

energieneutraal te zijn.  Met onze kennis op gebied van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag, windmolens, 

warmtepompen of zonne-energie kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de transitieopgave. 

Energietoezicht 
De gemeenten en provincie willen samen optrekken om de energieambities te realiseren. Vanuit het Rijk is 

een meerjarige subsidie beschikbaar gesteld voor het versterken van het energietoezicht. Aanvullend hierop 

zijn afspraken gemaakt over de inzet om de energieambities te verlagen. Als voorbeeld: door het intensiveren 

van energietoezicht worden bedrijven sneller gestimuleerd tot het nemen van maatregelen. Na een 

controlebezoek kunnen we bedrijven verplichten om binnen een bepaalde termijn de verplichte 

energiebesparende maatregelen te treffen.  

Windenergie  
Windenergie is een schone bron van energie. Maar windmolenparken hebben ook nadelen en kunnen 
klachten veroorzaken. Ook in Drenthe bij de realisatie van de windmolenparken in Borger-Odoorn en Aa & 
Hunze zijn er omgevingsfactoren om rekening mee te houden. Wij adviseren en ondersteunen deze 
gemeenten met onze kennis over de uitvoering van hun duurzame energiebeleid.  

Duurzame mobiliteit 
Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aanleveren over de 
mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Werkgevers moeten 
dan gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over: 

• het aantal gereisde kilometers; 

• de gebruikte vervoermiddelen; 

• de gebruikte brandstof. 

Het toezicht houden op deze verantwoording wordt een nieuwe taak binnen het mandaat. Toezicht en 
handhaving vindt plaats vanaf 2024. In overleg met de opdrachtgevers maken we in 2023 een 
voorbereidingsplan hoe het toezicht eruit komt te zien).  
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3.4 Geluid 
 

Geluid is een belangrijke omgevingswaarde in het milieu omdat geluid vervelend kan zijn. Het 
kan zelfs effect hebben op onze gezondheid. Daarom zijn er regels voor geluid. Onze 
specialisten houden toezicht op het naleven daarvan en bij klachten komen we langs met 
professionele meetapparatuur. Bovendien leveren we met ons advies een bijdrage aan 
omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. 

 

Omgevingsvergunningen 
Bij het verlenen van omgevingsvergunningen speelt geluid bijna altijd een rol. We toetsen de geluidsaspecten 

van aangevraagde omgevingsvergunningen en houden hier toezicht op. Ook bij de omgevingsvisie en de 

omgevingsplannen is het aandeel geluid steeds belangrijker aan het worden. Een aantal regels voor geluid 

verschuift namelijk naar het gemeentelijke omgevingsplan. 

Geluidadviezen en metingen 
Naast toetsing bestaat ons werkpakket uit een adviestaak. Denk aan de beoordeling van akoestische 
onderzoeken, advisering omtrent vergunningsvoorschriften en het maken van berekeningen. Daarnaast 
hebben we specifieke kennis van industrielawaai en geluidzonering, weg- en verkeerslawaai, geluid afkomstig 
van evenementen, sloop- en bouwactiviteiten, warmtepompen, windturbines en laagfrequent geluid. Ook 
trillinghinder, bijvoorbeeld door toename van verkeersbewegingen hoort bij geluidshinder. Vrij nieuw in het 
werkpakket is de aanvraag voor een TUG- ontheffing (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, Wet luchtvaart) voor 
het vliegen met een drone. Ook daar zijn inmiddels regels voor opgesteld.  

Geluidklachten  
Niet alleen evenementen en horeca zijn een aanleiding voor overlastmeldingen, ook de toename van het 

aantal warmtepompen en airconditioners zorgt voor geluidhinder. Daarnaast constateren we stijgende 

klachten met betrekking tot laagfrequent geluid.  De RUD Drenthe is meldpunt voor dit soort klachten. 
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3.5 Lucht 
 

Geur kan voor veel overlast zorgen en vervuilde lucht is schadelijk voor het milieu en de 
gezondheid. Daarom werken we onder andere samen met de provincie aan het Schone 
Lucht Akkoord. We doen ook onderzoek naar en adviseren over de luchtkwaliteit in 
Drenthe. Zo is de RUD Drenthe gespecialiseerd in het opstellen van lucht- en 
geurvoorschriften voor omgevingsvergunningen. 

 

Luchtadviezen 
Nieuwe ontwikkelingen waaronder de Wet natuurbescherming (Wnb) en de stikstofcrisis, het opstarten van 
omgevingsvisies en geurbeleid zorgen voor meer luchtadviezen. Bovendien zijn er veel bedrijven die nog ZZS 
gebruiken. De inventarisatie en beoordeling hiervan zorgt ook voor een flinke stijging van luchtadviezen. De 
provincie Drenthe heeft extra budget beschikbaar gesteld om deze extra werkzaamheden uit te voeren bij 
provinciale inrichtingen. Een aantal regels voor lucht verschuift met de komst van de Omgevingswet ook naar 
het gemeentelijke omgevingsplan. 

Fijnstof 
Fijnstof is een verzamelnaam van allerlei hele kleine deeltjes in de lucht. Die ontstaan bij industriële bedrijven, 
agrarische bedrijven zoals pluimveehouderijen en wegverkeer. Ook bij (paas)vuren, houtkachels en het 
afsteken van vuurwerk ontstaat fijnstof. Een teveel daarvan is slecht voor de gezondheid. Onze adviseurs 
behandelen vragen, geven advies over de luchtkwaliteit en beoordelen in hoeverre aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan.  

Asbest 
Asbest bestaat uit heel kleine naaldvormige vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog maar bij 
inademing erg schadelijk zijn. In Nederland is asbest verboden maar het komt nog wel vrij bij verbouwingen 
en sloopwerkzaamheden. Onze asbestdeskundigen adviseren over asbestverwijdering en houden toezicht. 

Geurklachten 
Klachten over geur komen steeds vaker voor en zijn moeilijk te behandelen. Wij proberen op basis van 
onderzoek en ervaring zo goed mogelijk overlast te analyseren en op basis hiervan een vervolgtraject in gang 
te zetten met veroorzaker en de klager.   
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3.6 Omgevingsveiligheid 
 

Met omgevingsveiligheid wordt gezorgd dat we gezond en veilig kunnen wonen, werken en 
recreëren in Drenthe, maar dat er tegelijk ruimte is voor economische groei. We adviseren 
omtrent het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen en de veiligheid van 
inrichtingen. Natuurlijk houden we ook toezicht en werken we samen met hulpdiensten 
aan calamiteitenplannen. Ook nieuwe duurzame energiebronnen moeten getoetst worden 
aan omgevingsveiligheid.   

 

Energietransitie  
De energietransitie heeft invloed op de omgevingsveiligheid omdat we met andere energiebronnen te maken 
krijgen. De vraag naar de realisatie van waterstof-afleverpunten en hogedruk aardgastransportleidingen is 
bijvoorbeeld toegenomen, net als afleverpunten van LNG (Liquid Natural Gas). Bij de productie, de opslag en 
het transport moet de omgevingsveiligheid in beeld worden gebracht.  

Nieuwe manieren voor het opwekken van duurzame energie leiden ook tot aanpassingen in het 
elektriciteitsnetwerk. Voorbeelden daarvan zijn boven- en ondergrondse spaarbekkens, pompcentrales, 
koude- en warmteopslag en accu's. Deze opslagen zijn niet zonder gevaar. Branden van energie 
opslagsystemen zijn lastig te blussen. Ze kunnen ook geluidsoverlast of bodemverontreiniging veroorzaken. 
Wij adviseren over de opslag, het opstellen van regels en de controle hierop. 

Vergunningen en toezicht 
Kennis en regulering rondom veiligheid voor de omgeving is een zeer belangrijk onderdeel van ons werk. Onze 
professionals houden de voortdurende veranderende wetgeving nauwgezet bij. Zij leveren expertise op het 
gebied van de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals explosieven en vuurwerk, ontvlambare vloeistoffen en licht 
ontvlambare gassen. Daarbij zijn we de schakel tussen de provincie, de gemeenten, de vuurwerkbranche, 
omgevingsdiensten, brandweer, politie en justitie. Ook beoordelen we of het transport van gevaarlijke stoffen 
over de weg of het spoor overeenkomt met de bestemmingsplannen en omgevingsplannen. 
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Hoofdstuk 4  Activiteiten 
 

Onze activiteiten zijn gekoppeld aan de producten- en dienstencatalogus van de RUD 
Drenthe. We voeren alle activiteiten uit met de omgevingswaarden als uitgangspunt. We 
onderscheiden de volgende activiteiten: 

 

• Vergunnen en Besluiten 

• Melden en Ontheffen  

• Informeren en Beoordelen 

• Klachten en Handhavingsverzoeken 

• Adviseren en Toetsen 

• Bezwaren en Beroep 

• Toezicht en Handhaven 

• Projecten en Meerwerk 

 

4.1 Vergunnen en Besluiten 
Een belangrijke activiteit is onze taak bij de behandeling van omgevingsvergunningen en –

maatwerkbeschikkingen. Ook het opstellen van de beschikkingen voor het saneren van de bodem en het 

toetsen en beoordelen van de aanvragen voor bodemenergiesystemen (Warmte-Koude-Opslag) zijn onze 

verantwoordelijkheid. 

Nieuwe werkwijze 

Onder invloed van de Omgevingswet stappen we in 2023 over naar een andere werkwijze. Bedrijven met 

milieubelastende activiteiten vragen niet meer één omgevingsvergunning aan voor het hele bedrijf maar voor 

alle activiteiten apart. Sommige activiteiten hebben alleen meldingsplicht of informatieplicht. Er zijn meer dan 

600 activiteiten gedefinieerd waarvan de verantwoordelijkheid nu bij de 12 gemeenten en de provincie in 

Drenthe ligt. Voor een aantal van deze activiteiten moeten ook regels in het omgevingsplan worden 

opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de milieuaanpak in Drenthe hierdoor niet versnipperd raakt, werken 

alle betrokken organisatie samen in Omgevingsplatform Drenthe.  

De nieuwe werkwijze is complex en uitdagend. Ondanks onze goede voorbereiding verwachten we tijdens de 
opstartfase meer tijd aan voorlichting, vergunnen en besluiten te besteden. Vooral de regionale afspraak met 
betrekking tot Verkennen en Behandelen initiatief is zwaarder aangezet voor 2023. Dit zal dus meer tijd 
kosten. 

Naast de vraag gestuurde (zie bijlage 7) producten hebben we in 2023 ook het actualiseren van vergunningen 
op de planning staan. Dit doen we in samenwerking met onze toezichthouders. Er zijn drie soorten 
vergunningen die voor actualisatie in aanmerking komen: 

• BBT-conclusies: Het bestand met complexe bedrijven wordt geactualiseerd in het kader van Best 
Beschikbare Technieken (BBT) voor afvalbehandeling.  

• Programmatisch actualiseren: We actualiseren periodiek de vergunningen voor de IPPC-bedrijven. 

• Latente vergunningen: We trekken vergunningen voor bedrijven die inmiddels gestopt zijn of andere 
activiteiten uitvoeren in. 

 

  



16 

 

4.2 Melden en Ontheffen 
Meldingen over het starten van milieubelastende activiteiten moeten binnen de geldende termijnen worden 
afgehandeld. Na het verstrijken van de termijn kunnen de activiteiten ook zonder onze beoordeling worden 
uitgevoerd. Een snelle beoordeling door ons is dus vereist. De verzoeken om ontheffingen zijn vaak 
uitzonderingen waar met specifieke expertise naar gekeken wordt om zorgvuldig te kunnen behandelen.  

 

4.3 Informeren en Beoordelen 
 Wij ontvangen een divers palet aan informatieverzoeken. We bedienen onze opdrachtgevers met 
informatieverstrekking over het milieu en beoordelen rapportages.  De Wet open overheid (WOO) is in 2022 
inwerking getreden en bepaalt in grote mate hoe wij moeten omgaan met de diverse soorten informatie en 
verzoeken om informatie. Omvangrijke verzoeken om informatie kunnen veel tijd vergen. De nadruk van de 
wet ligt op actieve (digitale) openbaarmaking. Met de opdrachtgevers wordt in 2023 afgestemd wat dat 
betekent voor de bestaande en nieuwe archieven. De WOB (Wet openbaarheid van bestuur) is met de komst 
van de nieuwe wet vervallen.  

 

4.4 Klachten en Handhavingsverzoeken 
Omdat milieuklachten en -incidenten, waaronder ongewone voorvallen, niet alleen tijdens kantooruren 
voorkomen hebben we een 24/7 piketdienst ingericht. In sommige gevallen leidt overlast ertoe dat er een 
handhavingsverzoek wordt ingediend. Na het beoordelen van het verzoek en de voor de zaak relevante feiten 
en omstandigheden nemen we een besluit op het verzoek.  

 

4.5 Adviseren en Toetsen 
We geven specialistische adviezen over de onderwerpen genoemd onder omgevingswaarden. Dit zijn 

adviezen over specifieke milieuonderwerpen (zoals bodem, lucht, veiligheid of geluid) waarbij we onderzoek- 

en keuringsrapporten beoordelen. In enkele gevallen stellen we zelf onderzoeksrapporten op. Daarnaast 

leveren we juridische adviezen.   

 

4.6 Bezwaar en Beroep 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met onze beslissingen kunnen daartegen meestal in bezwaar gaan. 

Belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in een omgevingsvergunning met een uitgebreide 

voorbereidingsprocedure kunnen echter alleen beroep indienen. De bezwaarmaker wordt door een 

commissie rechtsbescherming gehoord over waarom deze het niet eens is met de besluitvorming. We 

vertegenwoordigen het bevoegde gezag en geven aan waarom we tot het besluit zijn gekomen. De commissie 

geeft vervolgens een advies waarna, met medewegen van het advies, een beslissing op het bezwaar wordt 

genomen. Tegen dit besluit kan door de belanghebbende een beroep worden ingediend bij de rechtbank 

Noord-Nederland of de Raad van State. De rechtbank doet na alle partijen gehoord te hebben een uitspraak. 

Tegen deze uitspraak kan eventueel nog hoger beroep worden ingediend. In spoedeisende gevallen kan 

daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. We vertegenwoordigen de bevoegde 

gezagen in al deze procedures als dat betrekking heeft op onze besluiten. 
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4.7 Toezicht en Handhaven 
De RUD Drenthe voert toezicht uit en handhaaft op alle milieubelastende activiteiten en regulerende taken 
waarvoor we de uitvoering doen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat alle bedrijven in Drenthe zich houden 
aan de milieuregels. Wij passen hierbij de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) toe. Voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld uitvoering van bodemsanering, grondverzet, aanleg WKO-systemen (warmte/koude opslag), 
asbest en vrije veld controles (toezicht gebiedsgericht milieu). Het toezicht gebiedsgericht milieu wordt 
ingezet om illegale grondstromen en activiteiten in of op de bodem op te sporen. 

Risicogericht toezicht 

Ons werk verandert door de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een andere houding 

van toezichthouders. De Omgevingswet gaat uit van de ‘ja, tenzij’ benadering. Voor sommige lopende 

handhavingszaken is overgangsrecht van toepassing. We hebben onze programmering aangepast door het 

‘risicogericht toezicht’ als methode in te voeren. Dit sluit goed aan op de nieuwe wet. Daarbij controleren we 

niet alle bedrijven even vaak, maar houden toezicht op basis van een risicobeoordeling voortkomend uit een 

data-analyse. Voor het opstellen van het toezichtprogramma maken we een risico-inschatting gebaseerd op 

het milieurisico, de bestuurlijke impact, ondermijning en naleving. We onderscheiden drie branches: 

• MKB en gebouwen 

• Afval en industrie 

• Agrarisch  

Het toezichtprogramma wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd met alle opdrachtgevers.  

Ondermijning 

Het ondermijnen van de samenleving gebeurt wanneer criminelen legale bedrijven oprichten voor criminele 

activiteiten. Ook in Drenthe komt ondermijning voor. Via ketentoezicht komen onze milieutoezichthouders 

steeds vaker signalen van ondermijning tegen bij de bedrijven die ze bezoeken.  

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven 

Bestuursrechtelijk handhaven vindt plaats op basis van de landelijke handhavingsstrategie. Er zijn meerdere 

bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. De Lasten onder dwangsom en bestuursdwang zijn het meest 

voorkomend. De uitvoering wordt door juristen gedaan, met ondersteuning van de toezichthouders. 

Het strafrechtelijk handhaven bij milieuovertredingen wordt uitgevoerd door buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA’s). Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van Aartsen was 

het realiseren van extra BOA-inzet. Deze extra inzet voor BOA-taken is structureel in de begroting 2023 

opgenomen. Een gedeelte van deze uren bestaat uit algemene BOA werkzaamheden en zijn niet direct aan 

een specifieke zaak toe te schrijven. Deze uren worden naar rato van de deelnemersbijdrage in 

toezichtproducten verrekend over de opdrachtgevers. 
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4.8 Projecten en Meerwerk 
Naast het reguliere werk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren we ook projecten uit. Dit 
zijn bijvoorbeeld bodemsaneringen, de organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet, doorvoeren van 
een nieuwe U&H strategie, etc. Een deel van deze projecten valt binnen de primaire uitvoering en een deel 
wordt specifiek bekostigd door de opdrachtgever. Dit laatste noemen we de extra opdrachten. Deze zijn 
voorzien en aldus opgenomen in de begroting. In 2023 rekenen we met 6.650 uur aan extra opdrachten3. 
Deze lijst van voorzienbare extra opdrachten per gemeente is opgenomen in bijlage 2.  

De RUD Drenthe voert daarnaast werk uit op basis van aanvullende, onvoorziene (en vaak ook opdrachtgever-
specifieke) opdrachten. Deze opdrachten worden alleen uitgevoerd wanneer er extra budget is toegekend 
vanuit de opdrachtgevers.  

Tot slot kennen we het meerwerk.  Meerwerk ontstaat doordat er meer vraag is dan 
begroot/geprogrammeerd. Bij dreigend meerwerk overleggen we altijd direct met de opdrachtgever. Dit 
betreft altijd een wettelijke taakstelling. In 2023 is 2.600 uur aan planbaar meerwerk opgenomen.  

  

 

3 Extra opdrachten kunnen, op basis van milieurisico’s of bestuurlijke risico’s, voorrang krijgen op andere taken. Dit gebeurt altijd 
in overleg met de opdrachtgever(s) 
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Hoofdstuk 5  Mens en organisatie  
 

Onze organisatie maakt stappen naar een werkwijze van meer vooruit kijken en ons minder 
laten leiden door de waan van de dag. Die beweging is door de komst van de Omgevingswet 
versterkt. We willen toe naar een werkwijze die ruimte geeft aan de eigen medewerkers om 
proactief mee te denken hoe we Drenthe duurzaam, veilig en gezond kunnen houden. Deze 
nieuwe vorm van werken omvat alles wat met de mens in de organisatie te maken heeft, zoals 
personeelsplanning, opleiding, arbeidsmarktbenadering, hybride werken en de aanpak van 
ziekteverzuim.  

 

5.1 Personeel 

RUD in beweging 
Met de komst van de Omgevingswet komt er meer aandacht voor samenwerking en meer ruimte voor 

participatie. Ondernemers, inwoners, bestuursleden, ambtenaren van de opdrachtgevers en medewerkers 

van de Omgevingsdienst; allemaal zijn we betrokken bij de zorg voor een duurzame, gezonde en veilige 

leefomgeving. Om sneller in te spelen op deze veranderingen, stimuleren we binnen de RUD Drenthe een 

nieuwe manier van werken. De teams pakken zelf de regie en eigenaarschap op het werk. Want onze 

medewerkers zijn kundige professionals en kunnen vanuit hun kennis en ervaring heel goed zelf bepalen hoe 

zij hun doelen realiseren. Leidinggevenden hebben een coachende en faciliterende rol. Meer regelruimte 

betekent automatisch minder bureaucratie en zo worden we als organisatie wendbaarder. Dit 

ontwikkeltraject wordt ook in 2023 voortgezet.  

Samen sterk in werk  
Zoals zo veel organisaties hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Er ligt de komende jaren grote 

druk op het werven, behouden en ontwikkelen van competente medewerkers. In 2021 zijn we gestart met 

het opleiden van net afgestudeerde professionals. In 2022 hebben we op deze manier 10 Young Professionals 

aan onze organisatie weten te binden. In 2023 wordt dit programma voortgezet. Daarnaast werken we sinds 

2022 samen met de omgevingsdiensten van Friesland en Groningen om onze organisaties duidelijker te 

profileren. Het doel is te laten zien wie we zijn en wat we doen, en uitstralen dat we een aantrekkelijke 

werkgever zijn. We verzorgen al sinds 2021 samen opleidingen zodat zij-instromers en Young Professionals 

zich kunnen ontwikkelen. We hopen nieuwkomers te enthousiasmeren door te laten zien dat we geen 

eilandjes zijn, maar samen opkomen voor een duurzaam en veilig Noord-Nederland. In 2022 zijn we gestart 

met een arbeidsmarktcampagne op sociale media en opleidingsinstituten. Het geheel loopt door in 2023 om 

zo te borgen dat de formatie toekomstbestendig op orde komt. 

Hybride werken 
In 2021 is een project gestart om een visie te ontwikkelen voor duurzaam hybride werken omdat dit (vanwege 

Corona crisis) de norm geworden is. Een van de aandachtspunten is het Arbo-technisch geschikt houden van 

de thuiswerkplekken. Een ander aandachtspunt is het vinden van een balans tussen thuis- en kantoorwerken. 

Omdat de huurcontracten in Assen en Emmen binnenkort aflopen overwegen we om over te gaan naar één 

kantoorlocatie. Want hybride werken vraagt om een ander soort overlegstructuur en dus een andere 

inrichting van de kantoorruimtes. Daar waar voorheen een grote kantoortuin voldeed, hebben we momenteel 

meer behoefte aan kleine en middelgrote kantoorruimtes (om digitaal te kunnen vergaderen), 

ontmoetingsplekken en grote vergaderruimtes. In 2023 zal hieraan een vervolg worden gegeven. 

 

Ziekteverzuim 
Het streven is om in 2023 het ziekteverzuimpercentage terug te brengen. Hiervoor is een plan opgesteld 

waarbij zowel externe als interne middelen worden ingezet, zoals het betrekken van de Arbodienst bij een 

betere verzuimbegeleiding en het verbeteren van de thuiswerkplekken. Teamleiders en senioren worden 
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gekoppeld aan een HR-medewerker en ze worden getraind in het houden van 

verzuimbegeleidingsgesprekken. Medewerkers kunnen trainingen volgen om hun digitale vaardigheden te 

vergroten. Bovendien voeren we een organisatie breed preventief medisch onderzoek uit met aandacht voor 

psychosociale arbeidsbelasting. 

Kennis en Opleidingen 
We zijn een kennisorganisatie en dus is het op peil houden van kennis voor ons van groot belang. Daarom 

geven we onze medewerkers volop ruimte om zich te ontwikkelen. De Omgevingswet vraagt nieuwe digitale 

vaardigheden (zoals hybride overleg en kennis van nieuwe applicaties) en om verbreding en verdieping van de 

kennis. Maar ook om het bijspijkeren van adviesvaardigheden omdat onze rol minder toetsend wordt en meer 

adviserend. Daarnaast blijven de VTH-kwaliteitscriteria van kracht en zal er dus behoefte blijven aan 

basisopleidingen, speciale opleidingen en trainingen. Ook in 2023 werken we voor het grootste deel van het 

trainingsaanbod voor onze vakspecialisten samen met de landelijke ODNL-academie. Bovendien zijn twee 

personeelsleden opgeleid als interne trainers die collega's kunnen ondersteunen bij de basisopleiding 

Omgevingswet. 

Aandacht voor elkaar 
We zijn een open organisatie, met medewerkers verschillend in werk, leeftijd, afkomst en karakter. We 

(h)erkennen, waarderen en benutten onze verschillen. De RUD Drenthe wil diversiteit in de organisatie 

vergroten en inclusie versterken. Zo zijn we in 2022, op initiatief van een van de medewerkers, gestart met 

een roze netwerk waarin aandacht is voor medewerkers uit de LHBTIQ+ gemeenschap. We vinden het 

belangrijk om een interne cultuur te creëren waar iedereen veilig en prettig kan werken. 
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5.2 Ontwikkelingen informatievoorziening 
Alle processen in de organisatie worden steeds verder gedigitaliseerd. Hierdoor krijgen we sneller toegang tot 
meer gegevens en kunnen we beter adviseren, toetsen en toezicht houden. Ook met onze ketenpartners 
wisselen we steeds vaker digitaal informatie uit. Het past bij ons als kennisorganisatie om informatie gestuurd 
te werken. We bouwen daarom aan een platform voor informatievoorziening en we bewaken de kwaliteit van 
onze data goed. We sluiten ook aan op landelijke systemen die nodig zijn voor nieuwe wet- en regelgeving. 
Bovendien denken we mee over digitale oplossingen voor vraagstukken binnen onze organisatie en afkomstig 
van onze opdrachtgevers.  

Zaakgerichte tijdsregistratie 
We hebben onze systemen zo ingericht dat we vanaf 2022 konden starten met een nieuwe zaakgerichte 

manier van tijdsregistratie. Het levert meer gedetailleerde informatie op die ingezet kan worden bij de 

analyse van ons werk en het beoordelen van onze doelstellingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld helder inzicht 

krijgen in hoeveel tijd we besteden aan de nieuwe taken onder de Omgevingswet.  

Geografische informatiesysteem 
We ontwerpen een platform voor informatievoorziening wat het mogelijk maakt om data uit verschillende 

systemen met elkaar te vergelijken. Specialisten gebruiken dit platform bijvoorbeeld al voor de uitvoering van 

risicogericht toezicht. We koppelen in 2023 een systeem met geografische informatie hieraan. Daarmee kan 

data in overzichtelijke kaarten worden weergegeven. Dat is een toegankelijke manier om gebiedsgericht te 

werken en past dus goed bij de nieuwe Omgevingswet. 

Aanbesteding kantoorautomatisering 
Naar verwachting zullen we in 2023 de aanbesteding voor een nieuwe basisvoorziening voor de informatie- 

en communicatietechnologie starten. Dit betreft zowel hardware als software ICT-voorzieningen. 

Pilot robotisering 
De uitwisseling van gegevens tussen de systemen van opdrachtgevers en RUD Drenthe, wordt nu nog 

handmatig gedaan. We verwachten meer kwaliteit te realiseren door in de toekomst gebruik te maken van 

robotisering (of automatisering). In 2023 willen we hier een pilot voor starten.  

Omgevingswet en DSO 
Vanaf 1 juli 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Uiteraard zijn we goed voorbereid en aangesloten op 

het digitale stelsel (DSO) en de samenwerkingsruimte. Toch brengt een nieuwe werkwijze altijd onvoorziene 

onduidelijkheden met zich mee. Om de systemen in te regelen calculeren we extra tijd in. Deze prognose 

nemen we mee vanuit het Jaarprogramma 2022.  

Nieuw Bodem Informatie Systeem 
We brengen de bodemkwaliteit van Drenthe steeds gedetailleerder in kaart met als doel de bodem te 

verbeteren en te verduurzamen. Daarvoor wordt bodeminformatie uit uitgevoerde onderzoeken 

geregistreerd in een Bodem Informatie Systeem (BIS). Op basis van deze informatie kunnen we goede en 

betrouwbare adviezen geven aan onze opdrachtgevers.  

Via de website van het Bodemloket maakt de overheid het mogelijk dat ook burgers actuele bodeminformatie 

kunnen opvragen. Daarvoor is een koppeling met BIS nodig. Dat kan alleen met een goed werkend en actueel 

BIS. In 2022 is het nieuwe BIS in gebruik genomen en in 2023 wordt de koppeling met de andere systemen in 

ons zaaksysteem Powerbrowser geperfectioneerd. Bovendien wordt er onderzocht of externe partijen 

rechtstreeks informatie uit BIS kunnen halen. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten. Het nieuwe BIS geeft een 

completer, betrouwbaarder en actueler inzicht in de kwaliteit van de Drentse bodem. 
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Bodemarchieven 
RUD Drenthe onderzoekt op dit moment of er met de overdracht van bodemtaken ook aanpassingen moeten 

worden gedaan aan de archieven of dat archieven moeten worden overgedragen.  

Kennisnetwerk 
We hebben zitting in diverse landelijke werkgroepen en delen onze opgedane kennis en inzichten via 

bijvoorbeeld community’s als “Aan de slag met de Omgevingswet”, Omgevingsdienst.nl en het 

Omgevingsplatform Drenthe. Met het in 2022 opgezette Regionale schakelpunt Bodem faciliteren we een 

duurzaam kennisnetwerk voor bodem en ondergrond. Kennis delen is ook het doel van de jaarlijkse 

bodemdag. Dit is een regionaal evenement van de drie Noordelijke provincies en gemeente Emmen, 

Groningen en Leeuwarden met als doel bodemkennis te delen met zo veel mogelijk belanghebbenden.   

Aansluiting op Register Externe Veiligheidsrisico’s 
Met de komst van de Omgevingswet komt er een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het REV is een 

database waarin de informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. De aansluiting op het REV is 

een opgave voor 2023. Het gaat om 43 verschillende activiteiten met risico's rondom de opslag en het gebruik 

van gevaarlijke stoffen. De geografische ligging van risicovolle bedrijven, hun activiteiten, de afstanden voor 

het plaatsgebonden risico en het eventuele aandachtsgebied moet ook aangeleverd worden. 

Digitale uitwisseling dossiers 
De projectgroep Digitale Uitwisseling heeft een regionale standaardbenaming voor documenten ontwikkeld. 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor het doelmatiger aanleveren van zaakgerichte dossiers. In 2023 

wordt de zaakgerichte aanlevering en verwerking verder geoptimaliseerd.  

Voorbereiding van aanbesteding Leefomgevingssysteem  
Door het herhaaldelijk uitstellen van de Omgevingswet is ook de aanbesteding van het Leefomgevingssysteem 

(LOS) uitgesteld. In 2025 moet het nieuwe LOS operationeel zijn. De voorbereiding voor de aanbesteding krijgt 

in 2023 een vervolg. 

Aansluiting op landelijke voorzieningen 
De aansluiting op landelijke voorzieningen zorgt voor veel aanpassingen binnen onze digitale systemen. 

Voorbeelden hiervan zijn het Register Externe Veiligheidsrisico’s, de Wet Open Overheid, de Wet 

Elektronische Publicaties, de Basisregistratie Ondergrond, de Centrale Voorziening Geluidgegevens, de Wet 

Hergebruik Overheidsinformatie, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet 

Politiegegevens. Dit zijn activiteiten die in 2023 doorlopen. 
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Hoofdstuk 6 Uitvoeringskaders en capaciteit  

  
Het Jaarprogramma 2023 is gebaseerd op een realistisch perspectief met herijkte Drentse 

Maat kentallen (bijlage 1). De uitvoering van de Omgevingswet wordt in eerste instantie 

budgetneutraal georganiseerd. In dit hoofdstuk lichten we dit soort kaders verder toe. 

  

6.1 Financiële toelichting 

Op basis van een aantal uitgangspunten behorende bij dit jaarprogramma is een actuele inschatting gemaakt 

van de lasten en baten in de begroting 2023. Deze geactualiseerde lasten en baten hebben geleid tot een 

herberekening van het uurtarief. Met dat uurtarief is vervolgens een globale inschatting gemaakt van de 

verwachte deelnemersbijdragen.  

Om de baten en lasten zo goed mogelijk te kunnen inschatten is er rekening gehouden met de navolgende 

uitgangspunten. 

1. De salariskosten en inhuurkosten zijn berekend op basis van de vaste formatie aangevuld met inhuur, 
tot het niveau van de totale benodigde uren uit het jaarprogramma (verwacht realiseerbaar niveau) 
inclusief extra opdrachten, gepland meerwerk en formatie benodigd voor de SPUK-regelingen. 

2. Voor de prognose van de salariskosten is rekening gehouden met een index van 6,5%. Voor de 
materiële kosten is een index van 5,5% toegepast. In de oorspronkelijke begroting is met een 
gewogen gemiddelde index van 2,4% gerekend. 

3. De kosten die worden gemaakt voor de SPUK-regelingen zijn opgenomen in de bijgestelde begroting. 
Dit geldt tevens voor de baten. Een voorbehoud moet worden gemaakt omdat ten tijde van dit 
schrijven nog geen beschikking is ontvangen. 
 

Deze uitgangspunten hebben vervolgens geleid tot de volgende herziene prognose van baten en lasten voor 

het jaar 2023. 

 

Tabel 1: Prognose baten en lasten 2023 
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Op basis van in dit jaarprogramma aangegeven verwachte realiseerbare uitvoeringsniveau en bovenstaande 

bijstelling van de lasten en baten is het uurtarief berekend op € 115,21.  

 

 Tabel 2: Berekening uurtarief 2023 

Het uurtarief is gestegen enerzijds door de toepassing van hogere indexcijfers op lonen en materiële kosten 

en anderzijds door de toepassing van een lagere productienorm. 

Op basis van het nieuwe uurtarief en de geplande uren per deelnemer is een herziene inschatting gemaakt 

van de reguliere deelnemersbijdrage (exclusief extra opdrachten en gepland meerwerk), deze is opgenomen 

in bijlage 3. Een aantal van deze verschillen zijn aanzienlijk. Dit is – naast de eerdergenoemde oorzaken – ook 

een gevolg van de verschuiving van milieu-locaties en bodemtaken tussen de provincie en gemeenten. In de 

gehanteerde berekening zijn de uren voor de bodemtaken evenredig doorgeschoven. Echter voor de 

bodemtaken hanteren de gemeenten andere kentallen dan de provincie. Op basis van ervaringscijfers zal 

hiervoor per gemeente, nadat ervaring met de Omgevingswet is opgedaan, bijstelling in het jaarprogramma 

kunnen plaatsvinden. 

De provincie blijft in 2023 de uitvoering van de bodemtaken waarvoor gemeenten na inwerkingtreding 

Omgevingswet het bevoegd gezag worden financieren.  

6.2 Gemeentelijk groeimodel 
Onze opdrachtgevers hebben verzocht om risicogericht asbesttoezicht en energietoezicht op aanvaardbaar 

niveau te brengen. Bovendien is er geadviseerd om (op basis van de herijking DM) de uren voor RGT 

(gemeentelijke bedrijven) tussen 2022 en 2024 op niveau te brengen. Bij bestuurlijke gesprekken eind 2021 is 

hiervoor een groeimodel afgesproken tot en met 2024. De Provincie heeft ervoor gekozen om de kwaliteit 

direct op niveau te brengen. Voor de Provincie is er dus geen sprake van een groeimodel, voor gemeenten 

wel.  De gemeentelijke opdrachtgevers hebben uit financiële overwegingen voor een tussenoplossing 

gekozen. De financiering van het noodzakelijke asbest- en energietoezicht in 2022 is voor de helft ten laste 

gebracht van de gemeentelijke RGT-opgave (-5.010 uur). Voor 2023 wordt deze tussenoplossing weer 

teruggedraaid waardoor het effect nu +5.010 uur4 is.  

Binnen het groeimodel zijn uren voor de BOA’s en de luchtadviseur nog apart vermeld. Voor de uitvoering van 

2023 nemen we deze mee als integraal onderdeel van de totale productie 2023.   

Het groeimodel is opgenomen in de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. 

 

6.3 Geleidelijk opschalen  

De productiecijfers uit de 8-maandsrapportage van 2022 confronteren ons met een haalbaarheid van 89%. 

 

4 Het RGT verschil JP 2022 en JP 2023 = 10.607. (50.058-39.451). Het verschil zit in een verschuiving tussen klachten en RGT van 
767 uur. In het JP 2022 zijn deze uren apart onder klachten opgenomen, deze staan in het JP 2022 op nul. Deze uren zijn optelt bij 
RGT. Daarbij staan de uren bij 116 voor juridische ondersteuning en BOA als “nieuw”. Deze hadden eigenlijk onder “basis” voor 
2023 moeten staan. Achter RGT moest eigenlijk staan: 4.555 als “basis” en 4.830 “nieuw”. 
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We kunnen de opgave in het Jaarprogramma 2022 dus niet volledig uitvoeren. De redenen hiervoor zijn onder 

andere: 

• het hoge ziekte verzuim; 

• het moeizaam invullen van openstaande vacatures; 

• de tijd die het correct inwerken met zich mee brengt ten laste van de begeleider; 

• een nieuwe medewerker is pas na x aantal maanden productief (+/- 50%) inzetbaar is. 

Met deze ervaring zien we dat de in het concept Jaarprogramma 2023 geraamde benodigde uren te ambitieus 

zijn in verhouding tot de beschikbare capaciteit. Alhoewel we de ambitie behouden om de uren, behorende 

bij de begroting (172.820 uur) om te zetten in productiviteit, weten we dat dit niet haalbaar is.  Om die reden 

hanteren we in de programmering een ‘opschaalmethodiek'.  

Bij deze methode van geleidelijk opschalen gaan we uit van de capaciteit beschikbare productieve uren op 1 

januari 2023. De begroting is het gewenste niveau gezien vanuit de wettelijke uitvoering. Voor 2023 gaan we 

daarvoor uit van 172.820 uur. De beschikbare capaciteit is op 1 januari 2023 beduidend lager dan het 

benodigde niveau. In onze berekening hanteren we de formatiestaat november 2022 (157.428 uur). Het 

verschil tussen beide noemen we de bandbreedte voor het opschalen.  

Gedurende het jaar 2023 werken we zo snel als mogelijk naar het gewenste uitvoeringsniveau. Dit doen we 

door de formatie te laten groeien en nieuwe medewerkers op te leiden. Het is reëel om, gezien ervaringen uit 

het verleden (bv. tijd die nodig is om gespecialiseerd personeel aan te trekken en deze collega's goed in te 

werken) dat 50% opschaling haalbaar is. De arbeidsmarkt heeft grote invloed op de te realiseren groei. 

Vertalen we dat naar het verwachte realiseerbaar uitvoeringsniveau voor 2023 dan komen we op 165.124 uur 

uit.   

Tabel 3: Geleidelijk opschalen van het Jaarprogramma 2023 

 

  

Geleidelijk opschalen

Onderdeel uren toelichting

Begroting 2023 basis 161.380

Groeimodeluren 2023 => Juridische ondersteuning 3.500 zie groeimodel bijlage 5 JP 2023

Groeimodeluren 2023 => BOA inzet 1.330 zie groeimodel bijlage 5 JP 2023

Groeimodeluren 2023 => Energie 1.600 zie groeimodel bijlage 5 JP 2023

Groeimodeluren 2023 => correctie RGT o.b.v. 2022 5.010 zie groeimodel bijlage 5 JP 2023

Totaal gewenst uitvoeringsniveau 172.820

Extra opdrachten 6.650 Financiering per BG

Gepland meerwerk 2.600 Financiering per BG

Spuk (Specifieke uitkering) 3.720 Financiering door het rijk

Niveau 1 jan 2023 157.428

Verschil (bandbreedte) 15.392

Inschatting haalbaarheid 50%

Begrotingsniveau vanuit opschalen 165.124

Geschatte uitvoeringsniveau per 1 jan 2024 165.124

Door naar 2024 => restant opschalen 7.696

Groeimodeluren 2024 => RGT 3.273

Groeimodeluren 2024 => Energie 1.400

Noot: De complexe VTH-taken zijn uit de extra opdrachten gehaald, dit is namelijk voorzien meerwerk.
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We zien bij de opschaling een aantal belangrijke randvoorwaarden en uitgangspunten, die als vastgesteld 

gegeven met elkaar moeten worden overeengekomen. Hierover leest u in bijlage 8. In de 4- en 8-maands 

rapportages gaan we onze opdrachtgevers informeren over hoe de opschaling in de praktijk uitwerkt. Hierbij 

kijken we vooral naar het effect van de uitbreiding (op fte’s) op de productie in het geheel en per 

opdrachtgever. 

6.4 Extra opdrachten, voorzien meerwerk 
Wanneer er zich minderwerk voordoet op producten van een afzonderlijke deelnemer dan wordt er eerst 

verrekend met eventueel meerwerk op de producten van de betreffende deelnemer. Is er een tekort dan 

moet de betreffende deelnemer bij betalen. De tekorten op exploitatiekosten worden verrekend met alle 

deelnemers volgens de verrekenmethode. Over overgebleven budget wordt door het bestuur beslist. Dit is 

een eventuele teruggave of het wordt toegevoegd aan de algemene reserves van de RUD.  

De extra opdrachten en het voorzien meerwerk (complexe VTH-taken) staan apart aangegeven in de 

bovenstaande tabel maar maken wel deel uit van het JP 2023. Deze uren staan voor 2023 nog buiten de 

172.820 uur. We nemen ze wel mee in de uitvoering maar benoemen het apart omdat deze opdrachten apart 

per opdrachtgever wordt gefinancierd en afgerekend. Dit gebeurt op basis van gerealiseerde uitvoering. Het 

overzicht van uren en kosten per opdrachtgever staat in bijlage 2. 

6.5 Planning en prioritering 
Bij de planning van het werk en de uitvoering van onze taken hanteren we een prioritering zoals in 

onderstaande tabel is beschreven. Voor elke zaak wordt, indien gewenst, in overleg afgestemd of een hoge 

prioriteit moet worden toegekend. Dit is afhankelijk van de milieu hygiënische risico’s enerzijds en 

bestuurlijke risico’s anderzijds.  

PRIORITEIT TOELICHTING 

1 De eerste prioriteit ligt bij de uitvoering van de vraag gestuurde Drentse Maat producten 

(vergunningen, meldingen, bezwaren, klachten) en niet Drentse Maat producten (alle adviezen) en 

het handhaven. Dit laatste is niet vraag gestuurd en ook niet planbaar maar wel wettelijk verplicht 

(Landelijke Handhavingsstrategie). Indien de vraag het programma op deze onderdelen overschrijdt 

dan spreken we van (on)voorzien meerwerk. Ook dit is 1
ste

 prioriteit. De voorziene extra opdrachten 

vallen deels onder prioriteit 1. 

2 Als tweede prioriteit hanteren wij al onze planbare taken (zowel DM als nDM). Hieronder verstaan 

we toezicht activiteiten, het beantwoorden van vragen (informeren), het beoordelen van rapporten 

en documenten en de meeste uitvoeringsprojecten. De voorziene extra opdrachten vallen deels 

onder prioriteit 2.  

3 Onder de derde prioriteit scharen we alle indirect productieve taken waaronder gezamenlijke 

uitvoeringsprojecten (Omgevingswet, werkzaamheden rondom zaakgericht werken en ons 

werkproces, adviezen U&H-beleid) en interne ontwikkelingsprojecten  

(Regiegroep werkzaamheden, RUD beweegt e.a.). 

4 Als laatste prioriteit kennen we de onvoorziene extra opdrachten. Afhankelijk van de opdracht en in 

overleg wordt dit uitgevoerd. Op het moment dat hier een hogere prioriteit aan wordt toegekend dan 

zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat dit voor effect heeft op de totaalopgave. 

 Tabel 4: Prioriteiten voor de uitvoering 

De uitvoering van nog niet uitgevoerde prioritaire zaken vanuit 2022, zoals het toezicht op IPPC-bedrijven, 

wordt gelijk in 2023 opgepakt. Indien formatie aanwezig is worden vraag gestuurde producten binnen de 

servicetermijn afgehandeld. 
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We zien ons genoodzaakt in 2023 nog meer in te zetten op risico gericht werken. Hieronder valt het 

opschaalprincipe bij RGT5, het risicogericht adviseren en ook risicogericht vergunnen en toetsen. De focus op 

risicogericht werken kan effect hebben op de urenverdeling en het begrotingsniveau per opdrachtgever. We 

gaan deze inzichten en verschillen met de opdrachtgevers bespreken. We nemen dit ook op in het plan van 

aanpak voor monitoring van de P&C cyclus.  

Door slimmer te werken, ontstaat ook winst.  Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat reeds gemaakte 

ketenafspraken optimaal worden nagekomen. Dit komt processnelheid ten goede.  Verder gaan we na of er 

nog meer handjes mogelijk zijn bij het proces gerelateerde handelingen en gaan we kijken of er onderdelen 

van de uitvoering zijn welke we, rekening houdend met de kwaliteitscriteria, ook tijdelijk bij andere functies 

kunnen beleggen (die daar meer ruimte voor hebben). 

Daar waar het mogelijk is verlengen we de opleverdatum van bepaalde projecten. Ook het groeimodel zal 

getemporiseerd worden ingevoerd door uit te breiden naar 2025. Voor 2024 kijken we wat dit voor effect 

heeft, en of temporiseren nodig is.  

Dit soort optimalisaties vertalen we door naar de capaciteitsplanningen voor de uitvoerende teams. Duidelijk 

is wel dat een meer of mindere inzet direct effect heeft op de keten. Het tekort aan specialisten (zoals 

juristen, geluids- of luchtadviseurs) levert vertraging op bij vergunningverlening of handhaving. Dit vertraagt 

vervolgens ook het gemeentelijke proces weer. De RUD Drenthe houdt bij deze keuzes dan ook continu in de 

gaten wat de impact is. Meten, monitoren en bijsturen is vast onderdeel bij onze taakuitvoering.  

6.6 Realistisch raamwerk  
We hebben onze ambitie bijgesteld om de uitvoeringsopgave voor 2023 volledig te realiseren. We weten dat 

dit, gezien de cijfers en ervaringen uit 2022, niet haalbaar is. Er is een verschil tussen wat benodigde capaciteit 

is en wat beschikbare capaciteit is. We hanteren daarom de methodiek “geleidelijk opschalen”. Voor het 

uitvoeringsniveau betekent dit dat we streven af te koersen op een totaal 165.124 uur productie. Deze meer 

realistische opgave vraagt per opdrachtgever om een vertaling van het maximaal te verwachten 

uitvoeringsniveau. De impact op aantallen en uren is door- en toegerekend aan de producten DM en niet-DM.  

Vanwege de Omgevingswet zullen er uren verschuiven van provincie naar gemeente en vice versa. Dit heeft 

betrekking op de uren benodigd per inrichting. Dit is in algemene zin meegenomen (zie bijlage 3) maar is nog 

niet volledig uitgekristalliseerd. De uitkomsten van deze verschuiving, door de werkgroep die dit inzichtelijk 

maakt, kan resulteren in een aanpassing/nacalculatie van de bijdragen per BG die daarmee te maken hebben 

(dit vanwege een andere kentallen toedeling per inrichting).  

 

 

5 In 2020 is het Risico Gericht Toezicht (RGT) geïmplementeerd. Door RGT willen we de uren voor dit product daar 
inzetten waar dit het meest noodzakelijk is. Deze noodzaak wordt bepaald door het risico en het naleefgedrag van 
een (sub)branche. Het risico bestaat uit 3 pijlers: het milieurisico (weging 1), het ondermijningsrisico (weging 0,5) en 
het risico van maatschappelijk en bestuurlijke impact (weging 1). Het gemiddelde van de 3 pijlers bepaald voor een 
subbranche het uiteindelijke risico. De risico’s zijn bepaald in 2019 en zijn in 2020 verfijnd. De risico’s staan voor een 
langere tijd vast en zijn opgenomen in de nog vast te stellen U&H-strategie. De mate van naleving wordt bepaald 
door data-analyse en bestaat uit een gemiddelde van de milieuscore en naleving. Het uiteindelijke risico per 
(sub)branche wordt bepaald door het gemiddelde van het risico en de naleving.  
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Tabel 5: uitvoering van het jaarprogramma 

In bijlage 4.1 t/m 4.13 is deze verdeling per opdrachtgever opgenomen. Onderstaande tabel 5 bevat het 

totaaloverzicht.  

6.7 Risico’s bij de taakuitvoering  
  
Bij het maken van keuzes over het uitvoeringsniveau, het aanbrengen van prioritering en door gebruik van de 

opschalingsmethodiek voor wat betreft de omvang van het JP 2023 ontstaan risico's. We benoemen deze met 

bijbehorende beheersmaatregel.  

Risico 1: Uitvoerbaarheid extra opdrachten   

Zoals u leest in bijlage 2 is een lijst van de nu bekende extra opdrachten overeengekomen Deze extra uren 

(6.650 uur) moeten boven op de reguliere productie en het vastgestelde uitvoeringsniveau worden 

gerealiseerd. De beschikbaarheid van capaciteit hiervoor is een risico. Extra opdrachten kunnen, op basis van 

milieu hygiënische en/of bestuurlijke risico’s, eventueel voorrang krijgen op andere taken. Dit gebeurt dan 

altijd na overleg met de opdrachtgever(s). Het effect van een dergelijke keuze op het totaal uit te voeren 

programma dient te worden besproken. 

Risico 2: Uitvoerbaarheid vraag gestuurd (meer)werk  

Realisatie 

01-01-2023

Realisatie 

31-12-2023 Prioriteit
Vraag 

gestuurd

Prognose 

aantallen

91.390 95.858

Totaal 6.155 6.455

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 2.572 2.697 1 ja 1.349

122 Melding calamiteit bodem 44 46 1 ja 6

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 82 86 1 ja 17

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 1.986 2.083 2 nee 417

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 17 18 1 ja 7

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 1.454 1.525 2 nee 763

Totaal 54.583 57.252

116 RGT 36.324 38.100 2 nee

120 Klachten 6.313 6.621 1 ja 602

127 Beoordelen eMJV’s 1.004 1.053 2 nee

128 Ketentoezicht 3.469 3.639 2 nee

400 Asbest 7.474 7.839 1 ja

Totaal 30.652 32.151

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 1.564 1.641 1 ja 20

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 3.465 3.635 1 ja 44

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 2.612 2.739 1 ja 78

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 2.131 2.236 1 ja 43

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 1.196 1.255 1 ja 33

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 562 589 2 nee 29

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 844 886 1 ja 42

108 Vooroverleg milieu 3.575 3.750 1 ja 417

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 69 72 1 ja 5

111 Meldingen milieu 12.256 12.855 1 ja 1.169

112 Melding niet inrichting gebonden 320 335 1 ja 335

113 Ontheffing verboden 201 211 1 ja 30

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 1.857 1.948 1 ja 1.948

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

47.428 49.746

Totaal 47.428 49.746

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 324 340 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 746 782 3 nee

200 Bodem 24.030 25.205 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 5.018 5.263 1 ja

500 Juridische ondersteuning 2.376 2.492 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 14.329 15.030 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 457 479 1 ja

901 Ontheffing TUG 148 155 1 ja

18.610 19.520

Totaal 18.610 19.520

10000 Administratieve Ondersteuning 15.750 16.520 1 en 2 deels

17000 Energie 2.860 3.000 1 en 2 deels

157.428 165.124

Jaarprogramma 2023
Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Drentse maat

Totaal

Totaalniet Drentse maat

Totaal
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Alhoewel vraag gestuurd (meer)werk bijna altijd voor gaat op extra opdrachten bestaat er een risico dat we 

deze vraag niet kunnen uitvoeren. Mocht dit ontstaan dan koppelen we dat aan de desbetreffende 

opdrachtgever terug. Vooralsnog gaan we er van uit dat we de vraag uitvoeren. Basis is ook hier de afweging 

van milieu hygiënische en/of bestuurlijke risico’s.  Omdat de urgentie per onderwerp verschilt, worden dit 

soort keuzes afgestemd via het opdrachtgeversoverleg.  Gepland meerwerk bij de complexe VTH-taken in 

2023 is recent geïnventariseerd en geraamd op 2.600 uur. 

Risico 3: Inzetbaarheid van medewerkers   

De inzetbaarheid van medewerkers is onderhevig aan invloeden van buitenaf, zoals zwangerschapsverlof, 

ouderschapsverlof en ziekte. Een formatieplaats wordt dan niet meer volledig ingevuld. Wij kennen een vrij 

hoog percentage uitval. Voor 2023 hanteren we een gemiddeld verzuimpercentage van 9%. Hierbij houden 

we rekening met langdurig ziekteverzuim en met verloop. We zien in de praktijk dat binnen specifieke 

taakvelden de exacte verzuimomvang hoger of lager uitvalt. We denken dat door te rekenen met dit 

realistisch percentage ten opzichte van eerdere ramingen, we de impact beheersbaarder maken.  

Risico 4: Gekwalificeerd personeel  

We zien de laatste jaren om diverse redenen een redelijk groot verloop en moeten om onze opdrachten te 

kunnen blijven uitvoeren nieuwe mensen aantrekken. De arbeidsmarkt is krap en ervaring leert ons dat het 

langer duurt voordat gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Hierdoor kan het zijn dat we tijdelijk personeel 

moeten inzetten op basis van een hoger inhuurtarief. Als deze situatie zich voordoet kan dat op termijn leiden 

tot hogere kosten of vermindering van de kwaliteit (weglekken van kennis). Wij zullen ons maximaal inzetten 

om te voorkomen dat producten niet kunnen worden uitgevoerd en dat deze producten worden uitgevoerd 

door medewerkers die niet aan de gewenste kwaliteitscriteria voldoen. 

Risico 5: Wijziging van wetgeving 

Bij het van kracht worden van de Omgevingswet is niet precies te voorspellen welke invloed dit heeft voor de 

afhandeling van zaken. We gaan uit van een begroting neutrale implementatie. Ook de effecten van 

overdracht van bodemtaken is nog niet volledig verwerkt. Zodra duidelijk is wat dit betekent voor de 

uitvoering (in uren en voor de begroting) dan zullen we dit melden in het eigenarenoverleg.   

6.8 SPUK-subsidie (specifieke uitkering) 
In het kader van versterking van het interbestuurlijk programma VTH is eind 2022 een additionele SPUK-

regeling aangevraagd bij het Rijk. Toekenning van de gelden aan de RUD Drenthe moet nog plaatsvinden en 

wordt verwacht in het begin van 2023. Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van de subsidieaanvraag 

weergegeven. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij naar de bijlage 6. 

- Als pilot wordt een gezamenlijk traject FUMO/ODG/RUD Drenthe ingebracht: de tweede fase van de 

arbeidsmarktcampagne en een Young Professional programma. Doel is om over voldoende capaciteit 

te beschikken benodigd voor de uitvoering van het jaarprogramma. De pilot draagt bij aan de werving 

van voldoende geschikt (te maken) personeel; 

- Opleidingen ter versterking van VTH-kennisopbouw en kennisdeling.  

- Implementatie Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet. De Landelijke Handhavingsstrategie 

wordt aangepast aan de gewijzigde wetgeving en veranderende werkwijzen die deze met zich 

meebrengt. Dit gedeelte van de aanvraag is ingediend ten behoeve van de bestuurlijke afstemming 

en aansluitend de implementatieopgave. 

- Openbaarmaking handhavingsbeschikkingen. Het openbaar maken van deze beschikkingen wordt, 

vanaf begin 2023 (werkelijke verplichtingsdatum moet nog worden bepaald), een verplichting vanuit 

de Wet open overheid (Woo, gedeeltelijk in werking vanaf 1 mei 2022). Met een toekenning van deze 

aanvraag kunnen wij hier in voorzien zonder dat er directe extra kosten voor onze opdrachtgevers 

ontstaan.  
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Bijlage 1: Herijking kentallen Drentse Maat  
  

  
   

Noot: De kentallen DM 2022 zijn exclusief uren bezwaar & beroep en handhaving, het totaal moet daarvoor 

worden verhoogd met 3600 uren.  
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Bijlage 2: Extra opdrachten en gepland meerwerk: opgave en kosten per opdrachtgever 2023  
  
 

 
 

  

Deelnemer

Extra 

opdrachten 

uren

Extra 

opdrachten 

€

Gepland 

meerwerk 

uren

Gepland 

meerwerk 

€

Totaal extra 

opdrachten en 

meerwerk

Gemeente Aa en Hunze 300  €             34.563 300  €            34.563  €               69.126 

Gemeente Assen 100  €             11.521 75  €               8.641  €               20.162 

Gemeente Borger-Odoorn 325  €             37.443 375  €            43.204  €               80.647 

Gemeente Coevorden 100  €             11.521 1.075  €          123.851  €            135.372 

Gemeente Emmen 1.100  €           126.731 200  €            23.042  €            149.773 

Gemeente Hoogeveen 100  €             11.521 100  €            11.521  €               23.042 

Gemeente Meppel 250  €             28.803 0  €                      -    €               28.803 

Gemeente Midden-Drenthe 0  €                      -   350  €            40.324  €               40.324 

Gemeente Noordenveld 125  €             14.401 125  €            14.401  €               28.803 

Gemeente Tynaarlo 100  €             11.521 0  €                      -    €               11.521 

Gemeente Westerveld 150  €             17.282 0  €                      -    €               17.282 

Gemeente De Wolden 150  €             17.282 0  €                      -    €               17.282 

Provincie Drenthe 3.850  €           443.559 0  €                      -    €            443.559 

Totaal 6.650 766.147€            2.600 299.546€           1.065.693€          

Noot: er kunnen afrondingsverschillen zitten in bovengenoemde totalen
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Bijlage 3: Rekenkundige financiële toedeling JP 2023  
  
Onderstaande tabellen geven per deelnemer de verschillen weer tussen de deelnemersbijdrage uit de 
begroting 2023 en de deelnemersbijdrage uit het jaarprogramma. Dit zowel in euro's als in aantallen uren. De 
verschillen tussen zowel de bijdragen als de uren worden op individueel niveau verklaard.  

 
Tabel A: Maakt inzichtelijk hoe de deelnemersbijdrage zoals becijferd in de begroting 2023 zich verhoudt tot de 
deelnemersbijdrage in het jaarprogramma 2023 
 

 
Tabel B: Geeft weer hoe de beschikbare uren in de begroting 2023 zich verhouden tot de beschikbare uren in het 
jaarprogramma 2023 
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Hierbij wordt per deelnemer aandacht besteed aan het terugdraaien van verschuiving van bodemtaken 

tussen gemeenten en de provincie, het deels terugdraaien van de verschuivingen van milieulocaties tussen 

gemeenten en provincie, de invloed van de stijging van het uurtarief en de invloed van het afnemen van meer 

of minder uren.  De provincie blijft in 2023 de uitvoering van de bodemtaken waarvoor gemeenten na 

inwerkingtreding Omgevingswet het bevoegd gezag worden financieren, dit is verwerkt in kolom G. 

  

Tabel C: Verklaart meer in detail de verschillen tussen de deelnemersbijdrage in de begroting 2023 en de deelnemersbijdrage in 
het jaarprogramma 2023 

 

Tabel D: Verklaart meer in detail de verschillen tussen de beschikbare uren in de begroting 2023 ten opzichte van de 
beschikbare uren in het jaarprogramma 2023 
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Tabel E: Geeft een nadere verklaring van de invloed van het gestegen uurtarief op de deelnemersbijdragen.  
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Bijlage 4.1 t/m 4.13: Totaaltabel uren per opdrachtgever (13 stuks) 

Gemeente Aa en Hunze  
 

 

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag 

gestuurd

Prognose 

aantallen

3.785 3.970

Totaal 631 661

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 146 153 1 ja 76

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 8 8 1 ja 2

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 436 457 2 nee 91

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 41 43 2 nee 21

Totaal 1.590 1.668

116 RGT 807 846 2 nee

120 Klachten 176 184 1 ja 17

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 172 181 2 nee

400 Asbest 435 456 1 ja

Totaal 1.564 1.640

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 65 69 1 ja 1

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 0 0 1 ja 0

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 185 194 1 ja 6

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 206 216 1 ja 4

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 140 147 1 ja 4

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 0 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 3 3 1 ja 0

108 Vooroverleg milieu 90 94 1 ja 10

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 575 603 1 ja 55

112 Melding niet inrichting gebonden 6 7 1 ja 7

113 Ontheffing verboden 153 161 1 ja 23

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 140 147 1 ja 147

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

1.001 1.050

Totaal 1.001 1.050

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 15 16 3 nee

200 Bodem 333 349 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 155 163 1 ja

500 Juridische ondersteuning 153 161 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 344 361 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

671 704

Totaal 671 704

10000 Administratieve Ondersteuning 516 541 1 en 2 deels

17000 Energie 155 163 1 en 2 deels

5.457 5.723

Aa en Hunze
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Assen 

  

 
  

 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

4.728 4.959

Totaal 480 503

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 293 307 1 ja 154

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 9 9 1 ja 2

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 115 121 2 nee 24

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 63 66 2 nee 33

Totaal 2.830 2.968

116 RGT 1.586 1.664 2 nee

120 Klachten 280 293 1 ja 27

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 290 304 2 nee

400 Asbest 674 707 1 ja

Totaal 1.418 1.488

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 8 9 1 ja 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 0 0 1 ja 0

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 16 17 1 ja 0

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 100 104 1 ja 2

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 35 36 1 ja 1

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 0 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 41 43 1 ja 2

108 Vooroverleg milieu 102 107 1 ja 12

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 987 1.035 1 ja 94

112 Melding niet inrichting gebonden 80 84 1 ja 84

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 48 51 1 ja 51

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.983 3.129

Totaal 2.983 3.129

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 6 6 3 nee

200 Bodem 1.541 1.616 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 366 384 1 ja

500 Juridische ondersteuning 148 155 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 922 967 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.550 1.626

Totaal 1.550 1.626

10000 Administratieve Ondersteuning 1.126 1.181 1 en 2 deels

17000 Energie 424 445 1 en 2 deels

9.261 9.714

Assen
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Borger-Odoorn 
 

 
 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

5.431 5.697

Totaal 542 569

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 242 254 1 ja 127

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 1 1 1 ja 0

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 261 274 2 nee 55

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 38 40 2 nee 20

Totaal 3.234 3.392

116 RGT 1.975 2.071 2 nee

120 Klachten 574 602 1 ja 55

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 191 201 2 nee

400 Asbest 494 519 1 ja

Totaal 1.655 1.736

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 23 24 1 ja 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 236 248 1 ja 3

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 86 90 1 ja 3

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 157 165 1 ja 3

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 69 72 1 ja 2

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 68 72 2 nee 4

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 6 6 1 ja 0

108 Vooroverleg milieu 100 105 1 ja 12

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 812 851 1 ja 77

112 Melding niet inrichting gebonden 8 8 1 ja 8

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 91 95 1 ja 95

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

1.342 1.407

Totaal 1.342 1.407

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 5 5 3 nee

200 Bodem 254 267 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 245 257 1 ja

500 Juridische ondersteuning 112 117 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 726 762 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

783 821

Totaal 783 821

10000 Administratieve Ondersteuning 593 622 1 en 2 deels

17000 Energie 190 199 1 en 2 deels

7.556 7.925

Borger-Odoorn
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Coevorden 
 

 
  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

8.537 8.955

Totaal 651 683

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 262 275 1 ja 138

122 Melding calamiteit bodem 41 43 1 ja 5

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 3 3 1 ja 1

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 171 179 2 nee 36

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 2 2 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 171 180 2 nee 90

Totaal 5.068 5.316

116 RGT 3.397 3.563 2 nee

120 Klachten 620 650 1 ja 59

127 Beoordelen eMJV’s 65 68 2 nee

128 Ketentoezicht 268 281 2 nee

400 Asbest 719 755 1 ja

Totaal 2.818 2.956

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 198 208 1 ja 3

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 279 293 1 ja 4

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 99 104 1 ja 3

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 156 163 1 ja 3

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 104 109 1 ja 3

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 6 6 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 123 129 1 ja 6

108 Vooroverleg milieu 193 202 1 ja 22

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 1 1 1 ja 0

111 Meldingen milieu 1.432 1.502 1 ja 137

112 Melding niet inrichting gebonden 27 29 1 ja 29

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 201 210 1 ja 210

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

1.789 1.876

Totaal 1.789 1.876

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 10 11 3 nee

200 Bodem 362 380 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 320 336 1 ja

500 Juridische ondersteuning 149 157 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 946 993 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.169 1.226

Totaal 1.169 1.226

10000 Administratieve Ondersteuning 948 994 1 en 2 deels

17000 Energie 221 232 1 en 2 deels

11.495 12.057

Coevorden
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente De Wolden 
 

  
 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

5.794 6.077

Totaal 245 257

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 103 108 1 ja 54

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 2 2 1 ja 0

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 79 83 2 nee 17

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 62 65 2 nee 32

Totaal 2.982 3.128

116 RGT 2.099 2.202 2 nee

120 Klachten 180 189 1 ja 17

127 Beoordelen eMJV’s 10 11 2 nee

128 Ketentoezicht 241 253 2 nee

400 Asbest 451 473 1 ja

Totaal 2.567 2.692

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 294 309 1 ja 4

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 305 320 1 ja 4

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 155 162 1 ja 5

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 402 421 1 ja 8

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 94 99 1 ja 3

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 14 14 2 nee 1

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 60 63 1 ja 3

108 Vooroverleg milieu 86 90 1 ja 10

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 17 18 1 ja 1

111 Meldingen milieu 1.032 1.082 1 ja 98

112 Melding niet inrichting gebonden 3 3 1 ja 3

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 105 110 1 ja 110

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.104 2.206

Totaal 2.104 2.206

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 9 10 3 nee

200 Bodem 266 279 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 266 279 1 ja

500 Juridische ondersteuning 152 159 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.410 1.479 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.062 1.114

Totaal 1.062 1.114

10000 Administratieve Ondersteuning 974 1.022 1 en 2 deels

17000 Energie 88 92 1 en 2 deels

8.959 9.397

De Wolden
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Emmen  
  

 

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

16.714 17.531

Totaal 1.282 1.344

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 705 740 1 ja 370

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 8 8 1 ja 2

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 311 326 2 nee 65

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 258 270 2 nee 135

Totaal 10.000 10.488

116 RGT 6.764 7.095 2 nee

120 Klachten 1.282 1.345 1 ja 122

127 Beoordelen eMJV’s 82 86 2 nee

128 Ketentoezicht 606 636 2 nee

400 Asbest 1.265 1.327 1 ja

Totaal 5.433 5.698

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 231 242 1 ja 3

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 602 631 1 ja 8

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 67 71 1 ja 2

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 518 544 1 ja 10

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 270 284 1 ja 7

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 57 59 2 nee 3

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 424 444 1 ja 21

108 Vooroverleg milieu 518 543 1 ja 60

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 22 23 1 ja 2

111 Meldingen milieu 2.491 2.613 1 ja 238

112 Melding niet inrichting gebonden 17 18 1 ja 18

113 Ontheffing verboden 19 20 1 ja 3

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 196 206 1 ja 206

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

8.326 8.733

Totaal 8.326 8.733

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 363 381 3 nee

200 Bodem 4.368 4.581 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 1.200 1.259 1 ja

500 Juridische ondersteuning 315 331 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 2.079 2.181 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

3.686 3.867

Totaal 3.686 3.867

10000 Administratieve Ondersteuning 3.114 3.267 1 en 2 deels

17000 Energie 572 600 1 en 2 deels

28.726 30.130

Emmen
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Hoogeveen 

  

 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

6.189 6.492

Totaal 421 441

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 206 216 1 ja 108

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 6 7 1 ja 1

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 137 144 2 nee 29

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 3 3 1 ja 1

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 68 72 2 nee 36

Totaal 4.249 4.457

116 RGT 2.824 2.962 2 nee

120 Klachten 440 462 1 ja 42

127 Beoordelen eMJV’s 112 117 2 nee

128 Ketentoezicht 290 304 2 nee

400 Asbest 584 613 1 ja

Totaal 1.520 1.594

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 4 4 1 ja 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 334 350 1 ja 4

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 147 154 1 ja 4

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 14 15 1 ja 0

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 103 108 1 ja 3

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 0 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 54 57 1 ja 3

108 Vooroverleg milieu 170 178 1 ja 20

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 558 585 1 ja 53

112 Melding niet inrichting gebonden 18 19 1 ja 19

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 118 124 1 ja 124

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.740 2.874

Totaal 2.740 2.874

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 10 11 3 nee

200 Bodem 516 541 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 511 536 1 ja

500 Juridische ondersteuning 193 203 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.510 1.583 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.688 1.770

Totaal 1.688 1.770

10000 Administratieve Ondersteuning 1.256 1.318 1 en 2 deels

17000 Energie 432 453 1 en 2 deels

10.617 11.136

Hoogeveen
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen

Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal
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Gemeente Meppel  
 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

6.438 6.753

Totaal 256 268

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 60 63 1 ja 32

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 22 23 1 ja 5

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 49 51 2 nee 10

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 8 8 1 ja 2

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 117 123 2 nee 61

Totaal 4.349 4.561

116 RGT 2.915 3.058 2 nee

120 Klachten 571 599 1 ja 54

127 Beoordelen eMJV’s 51 53 2 nee

128 Ketentoezicht 215 226 2 nee

400 Asbest 595 625 1 ja

Totaal 1.834 1.923

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 36 38 1 ja 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 36 37 1 ja 0

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 52 55 1 ja 2

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 101 106 1 ja 2

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 4 4 1 ja 0

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 5 5 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 42 44 1 ja 2

108 Vooroverleg milieu 455 478 1 ja 53

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 859 902 1 ja 82

112 Melding niet inrichting gebonden 110 115 1 ja 115

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 133 140 1 ja 140

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.135 2.240

Totaal 2.135 2.240

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 64 67 3 nee

200 Bodem 571 599 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 352 369 1 ja

500 Juridische ondersteuning 123 129 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.025 1.075 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.133 1.189

Totaal 1.133 1.189

10000 Administratieve Ondersteuning 932 977 1 en 2 deels

17000 Energie 201 211 1 en 2 deels

9.707 10.181Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Meppel
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Gemeente Midden-Drenthe 

  

  

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

7.827 8.210

Totaal 432 453

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 107 112 1 ja 56

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 1 1 1 ja 0

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 115 121 2 nee 24

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 4 4 1 ja 1

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 204 214 2 nee 107

Totaal 4.852 5.089

116 RGT 2.887 3.028 2 nee

120 Klachten 884 928 1 ja 84

127 Beoordelen eMJV’s 21 22 2 nee

128 Ketentoezicht 365 383 2 nee

400 Asbest 695 729 1 ja

Totaal 2.544 2.668

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 74 77 1 ja 1

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 339 356 1 ja 4

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 145 152 1 ja 4

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 177 186 1 ja 4

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 133 140 1 ja 4

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 4 4 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 4 4 1 ja 0

108 Vooroverleg milieu 98 103 1 ja 11

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 1 ja 0

111 Meldingen milieu 1.374 1.441 1 ja 131

112 Melding niet inrichting gebonden 24 25 1 ja 25

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 171 180 1 ja 180

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

3.033 3.181

Totaal 3.033 3.181

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 21 23 3 nee

200 Bodem 531 557 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 423 444 1 ja

500 Juridische ondersteuning 143 150 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.914 2.007 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

1.389 1.457

Totaal 1.389 1.457

10000 Administratieve Ondersteuning 1.231 1.291 1 en 2 deels

17000 Energie 158 165 1 en 2 deels

12.249 12.847Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Midden-Drenthe
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Gemeente Noordenveld  
 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

4.444 4.661

Totaal 561 588

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 210 220 1 ja 110

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 17 18 1 ja 4

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 171 179 2 nee 36

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 164 172 2 nee 86

Totaal 2.266 2.377

116 RGT 1.128 1.183 2 nee

120 Klachten 395 414 1 ja 38

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 198 208 2 nee

400 Asbest 546 573 1 ja

Totaal 1.616 1.695

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 141 148 1 ja 2

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 2 2 1 ja 0

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 73 77 1 ja 2

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 58 61 1 ja 1

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 30 32 1 ja 1

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 57 60 2 nee 3

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 45 47 1 ja 2

108 Vooroverleg milieu 375 393 1 ja 44

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 15 15 1 ja 1

111 Meldingen milieu 684 717 1 ja 65

112 Melding niet inrichting gebonden 0 0 1 ja 0

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 136 143 1 ja 143

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

1.439 1.509

Totaal 1.439 1.509

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 3 3 3 nee

200 Bodem 514 539 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 337 353 1 ja

500 Juridische ondersteuning 105 110 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 479 503 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

759 796

Totaal 759 796

10000 Administratieve Ondersteuning 601 630 1 en 2 deels

17000 Energie 158 166 1 en 2 deels

6.642 6.966Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Noordenveld
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Provincie Drenthe 

 

 

 

  
  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

13.512 14.173

Totaal 38 40

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 1 1 1 ja 1

122 Melding calamiteit bodem 3 3 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 4 4 1 ja 1

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3 3 2 nee 1

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 27 29 2 nee 14

Totaal 8.685 9.110

116 RGT 7.230 7.583 2 nee

120 Klachten 513 538 1 ja 49

127 Beoordelen eMJV’s 664 696 2 nee

128 Ketentoezicht 255 267 2 nee

400 Asbest 25 26 1 ja

Totaal 4.789 5.023

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 349 366 1 ja 4

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 1.117 1.172 1 ja 14

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 1.578 1.655 1 ja 47

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 175 184 1 ja 4

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 0 0 1 ja 0

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 350 368 2 nee 18

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 16 16 1 ja 1

108 Vooroverleg milieu 924 969 1 ja 108

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 5 5 1 ja 0

111 Meldingen milieu 22 23 1 ja 2

112 Melding niet inrichting gebonden 0 0 1 ja 0

113 Ontheffing verboden 28 30 1 ja 4

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 225 236 1 ja 236

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

15.949 16.729

Totaal 15.949 16.729

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 323 339 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 173 181 3 nee

200 Bodem 13.623 14.289 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 173 182 1 ja

500 Juridische ondersteuning 578 606 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 475 498 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 457 480 1 ja

901 Ontheffing TUG 147 154 1 ja

3.320 3.483

Totaal 3.320 3.483

10000 Administratieve Ondersteuning 3.310 3.472 1 en 2 deels

17000 Energie 10 11 1 en 2 deels

32.782 34.384Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Provincie Drenthe
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Gemeente Tynaarlo 

 

 

 

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

3.646 3.824

Totaal 376 394

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 167 175 1 ja 87

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 1 1 1 ja 0

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 90 95 2 nee 19

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 117 123 2 nee 61

Totaal 2.185 2.292

116 RGT 1.307 1.371 2 nee

120 Klachten 178 187 1 ja 17

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 172 181 2 nee

400 Asbest 527 553 1 ja

Totaal 1.085 1.138

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 1 1 1 ja 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 166 174 1 ja 2

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 8 9 1 ja 0

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 3 3 1 ja 0

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 67 71 1 ja 2

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 1 1 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 8 8 1 ja 0

108 Vooroverleg milieu 134 141 1 ja 16

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 6 7 1 ja 0

111 Meldingen milieu 512 537 1 ja 49

112 Melding niet inrichting gebonden 16 17 1 ja 17

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 163 171 1 ja 171

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.286 2.397

Totaal 2.286 2.397

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 4 4 3 nee

200 Bodem 837 877 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 336 353 1 ja

500 Juridische ondersteuning 105 110 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.005 1.054 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

648 680

Totaal 648 680

10000 Administratieve Ondersteuning 521 546 1 en 2 deels

17000 Energie 127 133 1 en 2 deels

6.579 6.901Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Tynaarlo
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Gemeente Westerveld  
  

  

01-01-2023 31-12-2023
prioriteit

vraag-

gestuurd

Prognose 

aantallen

4.345 4.557

Totaal 241 252

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 69 73 1 ja 36

122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 ja 0

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 0 0 1 ja 0

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 48 50 2 nee 10

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 1 ja 0

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 124 130 2 nee 65

Totaal 2.294 2.406

116 RGT 1.407 1.475 2 nee

120 Klachten 219 230 1 ja 21

127 Beoordelen eMJV’s 0 0 2 nee

128 Ketentoezicht 206 216 2 nee

400 Asbest 462 485 1 ja

Totaal 1.810 1.898

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 140 147 1 ja 2

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 50 52 1 ja 1

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 0 0 1 ja 0

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 65 68 1 ja 1

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 146 153 1 ja 4

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 0 2 nee 0

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 19 20 1 ja 1

108 Vooroverleg milieu 330 346 1 ja 38

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 1 ja 0

110 Intrekken van een vergunning 3 3 1 ja 0

111 Meldingen milieu 919 964 1 ja 88

112 Melding niet inrichting gebonden 9 10 1 ja 10

113 Ontheffing verboden 0 0 1 ja 0

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 129 136 1 ja 136

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 1 ja

2.303 2.416

Totaal 2.303 2.416

1001 Toezicht ontbranding vuurwerk 0 0 1 ja

1101 Toezicht TUG 0 0 2 nee

1250 Archief Werkzaamheden (oude benaming ,Extra werk BG) 62 65 3 nee

200 Bodem 314 329 1 en 2 deels

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 333 349 1 ja

500 Juridische ondersteuning 100 105 1 ja

600 Milieuspecialistische taken 1.495 1.568 1 ja

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 0 0 1 ja

901 Ontheffing TUG 0 0 1 ja

752 788

Totaal 752 788

10000 Administratieve Ondersteuning 627 658 1 en 2 deels

17000 Energie 124 130 1 en 2 deels

7.399 7.761Totaal

niet Drentse maat Totaal

Totaal

Westerveld
Drentse maat Totaal

Bodem

Toezicht en Handhaving

Vergunningen
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Bijlage 5: Groeimodel 
 

 
 
De Drentse gemeenten en de provincie hebben de ambitie om de uitvoering van het energietoezicht de komende jaren te intensiveren, mits 

hiervoor ook (deels )financiering vanuit het Rijk volgt. Met de meerjarige SPUK versterking energietoezicht wordt hieraan invulling aan gegeven.   

Groeimodel versie 13 december 2021

2022 2023 2024

Uitvoeringsniveau 

op basis van 

herijking

Product BG Toelichting
onderdeel 

begroting

buiten 

begroting basis nieuw basis nieuw

116 RGT ov G budget neutrale doorvoering herijking 4.555 0 9.385 0 9.385 3.273 12.658

116 Jur ondersteuning ov G budget neutrale doorvoering herijking (uit 116) 3.500 0 0 3.500 3.500 0 3.500

116 BOA inzet ov G budget neutrale doorvoering herijking (uit 116) 1.330 0 0 1.330 1.330 0 pm
400 Asbesttoezicht ov G meldingen vraaggestuurd per deelnemer 0 4.685 4.685 0 4.685 0 4.685

120 Klachten prov verrekenen provincie 500 pm pm pm

ov G verrekenen per deelnemer pm pm pm 1.133

Energie alle 2022: 6600 hiervan 1200 directe financiering rijk (klein deel is prov.) 0 5.400 5.400 1.600 7.000 1.400 8.400

Extra opdrachten prov altijd per deelnemer verrekend (met besluit) 184 5.416 pm pm pm

ov G altijd per deelnemer verrekend (met besluit) 2.051 3.149 pm pm pm

Omgevingsveiligheid alle doorgerekend 1.063 pm pm pm

Gevelscans alle doorgerekend 1.330 pm pm pm

BOA inzet alle Nacalculatie per deelnemer, na 2022 opnemen begroting? 2.660 pm pm 2.660

Luchtadviseur alle Nacalculatie per deelnemer, na 2022 opnemen begroting? 1.330 pm pm 1.330

Tussenoplossing groeimodel in mindering op RGT (116) -5.010 5.010

Uitvoeringsjaar t.o.v. het basisuitvoeringsniveau (=begroting 2022)
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Bijlage 6: Aanvraag SPUK-gelden 
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Bijlage 7: Definitielijst  

  

Term  Definitie  

Meerwerk  Dit is werk op basis van vraagsturing. Werk wat het geprogrammeerde 
werk (in uren) overstijgt en dus onvoorzien. Volgens de wet moeten we 
dat uitvoeren. Bij dreigend meerwerk overleggen we altijd direct met de 
opdrachtgever. Meerwerk wordt achteraf in rekening gebracht. Het DB 
heeft alle opdrachtgevers geadviseerd hiervoor ruimte op te nemen in 
het JP 2023 of in de eigen begroting. Hierbij kan gedacht worden aan de 
overvraag aan klachten, adviesvragen en vergunningaanvragen ten 
opzichte van de basisafspraken. Het meerwerk door calamiteiten, 
incidenten en rampen wordt ook achteraf in rekening gebracht bij de 
betreffende opdrachtgever. Denk hierbij aan asbestbranden, 
afvalbranden of inzet bij rampen zoals veenbranden of overstromingen.  

Minderwerk Dit is minderwerk op basis van vraagsturing. Werk wat het 
geprogrammeerde werk (in uren) onderschrijdt. Minderwerk wordt 
achteraf verrekend in relatie met eventueel gemaakt meerwerk en extra 
opdrachten.   

Voorziene extra opdrachten  Dit is een lijst van specifieke extra opdrachten welke apart en vooraf een 
uitvoeringsjaar door de BG’s afzonderlijk of gezamenlijk wordt 
gefinancierd.   

Vraag gestuurd Een vraag die vanuit de maatschappij door het BG geheel of in een 
onderdeel wordt doorgezet naar de RUD Drenthe. 

Risicogericht vergunnen  Op basis van risico’s, welke door de aangevraagde activiteiten mogelijk 
ontstaan, wordt urgentie en inzet voor behandeling bepaald.  

Risicogericht toezicht  Op basis van risico’s, welke door de activiteiten mogelijk ontstaan, wordt 
urgentie en inzet voor toezicht bepaald.  

Risicogericht werken  Op basis van risico’s, welke door de activiteiten mogelijk ontstaan, wordt 
urgentie en inzet voor bepaald.  

Drentse Maat De RUD Drenthe is sinds 2016 gaan opereren op een uitvoeringniveau dat 
passend werd gevonden bij de Drentse situatie.   Deze Drentse maat is de 
minimale basis waaraan iedere partner zich conformeert. 
 
Het bevat een minimaal pakket aan producten en diensten, is uitgedrukt 
in termen van outputkwaliteit die per product en dienst van de RUD 
Drenthe is geleverd, en heeft verbinding gemaakt met de competenties 
die dit vraagt van de medewerkers.  
 
Daarvoor wordt op basis van valide en actuele inrichtingsgegevens een 
norm bepaald voor de frequentie, intensiteit en uren voor de 
taakuitvoering.   

U & H strategie  Het strategisch beleidskader voor de taakuitvoering van de RUD Drenthe 
(Uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie)  

Basisuitvoering Dit is opgesteld in afstemming met de opdrachtgevers en op basis van de 
vastgestelde begroting voor het programmajaar 

Onvoorziene extra opdrachten Dit zijn specifieke extra opdrachten welke niet vooraf een uitvoeringsjaar 
zijn aangegeven.  Deze worden in het uitvoeringsjaar niet uitgevoerd 
tenzij hiervoor een extra opdracht is gegeven. 

Project Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het 
opleveren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van 
doelen en waarbij de belangrijkste werkzaamheden te inventariseren zijn. 
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Productiviteitsnorm De productiviteit wordt bepaald door de beschikbare uren per fte te 
bepalen na aftrek van niet productiviteit. Dit wordt elk jaar opnieuw 
vastgesteld (o.i.v. ziektepercentage en verlof). Voor 2023 is deze bepaald 
op 1.239 uur. 

Groeimodel Een model waarin stapsgewijs (aantal jaren) wordt gewerkt naar het 
gewenste uitvoeringsniveau 

Zelforganiseren Het proces waarbij in een systeem spontaan structuren ontstaan of het 
bieden van ruimte en mogelijkheden om actoren zelf te laten bepalen 
hoe werkzaamheden worden uitgevoerd en wat ieders aandeel daarbij is. 

Begrotingswijziging Een wijziging van de in basis vastgestelde begroting 

Kental Een gemiddeld aantal uren voor een productresultaat 

Deelnemersbijdrage Een bepaalde bijdrage voor eigenaren voor de gemeenschappelijke 
regeling voor het uitvoeren van taken 

Output Een kwantitatief meetbaar effect 

Outcome Een kwalitatief meetbaar effect dat bijdraagt aan het beleid en de visie 

Ontwikkelopgave Vooraf ingeschatte inzet op ontwikkeling van een organisatie 

Opdrachtgever Een van de 12 Drentse gemeenten of provincie Drenthe 
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Bijlage 8: Kaderafspraken 
 

We zien bij de opschaling een aantal belangrijke randvoorwaarden en uitgangspunten, die als vastgesteld 

gegeven met elkaar moeten worden overeengekomen. Het zijn afspraken die aanscherping verdienen, of 

afhankelijkheden die we op het netvlies moeten houden. Dit kader dient jaarlijks te worden geëvalueerd waar 

het de productiviteitsnorm raakt. Dit helpt ons om nog sneller en effectiever toe te groeien naar een 100% 

productie. 

1. Ketenafspraak is ketenafspraak. Een marginaal beschreven, niet tijdig ingediend en niet volledige 

opdracht vraagt veel extra tijd van de RUD. Toepassing van de regionale kwaliteitsafspraken verhoogt 

de kwaliteit van de aanvraag;  

2. Een hechtere samenwerking bespaart ook veel tijd. Verbetering van de voorzijde van het proces gaat 

direct doorwerken in de productiviteitscijfers; 

3. Om efficiëntie van ons werk te verhogen (ook in het werk van de opdrachtgevers) is het van belang 

de afspraken die eerder gemaakt zijn gestand te doen. Dit is een absolute randvoorwaarde. Dit zijn:  

a. Omschrijving van de opdracht. De omschrijving van de opdracht enerzijds en ook de 

begeleidende tekst terug naar de opdrachtgever anderzijds moet volledig zijn. 

b. Kwaliteit/volledigheid en tijdigheid. Voeg de juiste gegevens bij en hanteer de afspraken 

m.b.t. StanDUR en zorg dat bij het doorsturen van de opdrachten naar de RUD  en andersom 

er geen tijdverlies optreedt. 

c. Samenwerking intensiveren. Betrek ons vroegtijdig bij initiatieven bijvoorbeeld bij grote 

bouwplannen en informeer elkaar proactief over de (on)mogelijkheden. 

d. Kwaliteit van de aanvraag. Zorg voor volledige aanvragen en verzoeken vanuit de aanvrager. 

4. Nieuwe productienorm vaststellen/accorderen voor 2023 als kengetal in het rekenmodel (1.239 uur); 

5. Blijvende aandacht voor werving, dit is een variabele factor. Het werven van nieuwe medewerkers als 

gevolg van verloop en ook de groeivraag is erg lastig gebleken. Daarom zetten we in op een 

arbeidsmarktcampagne en de inzet van trainees (boeien en binden). Dit vergt wel inzet van uren. We 

willen trainees zo efficiënt als mogelijk gaan inzetten;  

6. Realistisch ramen. Voor 2023 betekent dat we een ziekteverzuimpercentage van 9% hanteren. 

Percentages blijven steeds schommelen al hopen we voor 2023 wel een significante daling te kunnen 

zien (trendlijn eind 2022); 

7. Hiernaast bestaat een groot deel van het werk van de RUD uit vraag gestuurde producten. Het totaal 

uit te voeren uitvoeringsprogramma is voor een gedeelte afhankelijk van deze vraag (104 producten 

van de 138 producten uit onze PDC zijn vraag gestuurd) waar wij als organisatie geen tot weinig 

invloed op hebben. 

 


