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Onderwerp 
Oprichting regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). 
 
Gevraagd besluit 

1. Het college toestemming te verlenen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de 
Drentse gemeente en de provincie Drenthe voor de uitvoering van milieutaken.  

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De 12 gemeenten en de provincie Drenthe willen een uitvoeringsdienst voor milieutaken oprichten. De 
RUD gaat functioneren als een backoffice organisatie van de partners. Door de RUD Drenthe komt er 
meer samenhang in de structuur van vergunningverlening en handhaving op provinciaal niveau. Dit 
leidt tot een meer eenduidige aanpak van bedrijven, waardoor ongerechtvaardigde verschillen worden 
weggenomen. De vorming van de RUD verbetert de aanpak van omgevingsproblemen die de grenzen 
en de jurisdictie van bestuursorganen overschrijden. Dit zal onder meer tot uitdrukking komen bij de 
zogenaamde ketenhandhaving, bijvoorbeeld het transport van afvalstoffen en (vervuilde) grond. De 
landelijke RUD’s bieden een beter uitgangspunt voor een goede informatie-uitwisseling die de aanpak 
van zware en georganiseerde milieucriminaliteit kan verbeteren.  
 
Door de schaalgrootte van de RUD is het mogelijk om specialismen verder te ontwikkelen en om een 
kwaliteitslag op medewerkersniveau te realiseren. Door de omvang van de uitvoeringsdienst neemt de 
kwetsbaarheid af en verbetert de continuïteit van de uitvoering. De landelijke kwaliteitscriteria stellen 
eisen aan deze aspecten.    
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt 
aan de voorbereiding van een RUD in Drenthe. Eind 2012 hebben zij uitgesproken dat dit het beste 
kan op basis van een gemeenschappelijke regeling. Daarbij is een verklaring getekend dat in juni aan 
de raden een besluit wordt gevraagd over het instellen van de gemeenschappelijke regeling RUD. In 
de tussentijd is gewerkt aan het bedrijfsplan om duidelijkheid te krijgen over financiële gevolgen en het 
kwaliteitsniveau van de uit te voeren taken.  
 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 1 lid 2, gaan colleges van burgemeester 
en wethouders niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de 
gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. Er is geen sprake van strijd met het recht of met het algemeen belang.  
 
Wat ging er aan vooraf 



In 2009 hebben Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen een overeenkomst gesloten (package 
deal) om de kwaliteit van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te 
verbeteren. Het Rijk heeft aangegeven dat dit moet gebeuren door de oprichting van RUD’s. De 12 
Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt aan de 
voorbereiding van een RUD in Drenthe. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Vanaf het begin van de samenwerking om tot een RUD in Drenthe te komen, zijn de tussentijdse 
besluitvormingsmomenten gebruikt om over het proces te communiceren. De planning is dat ons 
college op 2 juli a.s. een definitief besluit kan nemen tot het aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling en het vaststellen van het bedrijfsplan. Dat moment wordt gebruikt om via de 
gemeentepagina en door middel van een persbericht het besluit bekend te maken.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het bedrijfsplan hebben wij in de tussentijd voorgelegd aan de ondernemingsraad. Nadat zij advies 
hebben uitgebracht, zullen wij het bedrijfsplan definitief vaststellen  
 
Er is een Sociaal Statuut voorbereid om de rechtspositionele overgang van de betrokken 
medewerkers naar de RUD Drenthe te borgen en te garanderen. Werkgevers en vakbonden hebben 
een Bijzonder Georganiseerd Overleg gevormd waarin afspraken over het  Sociaal Statuut worden 
gemaakt. De verwachting is dat het onderhandelaarsakkoord elk moment kan worden gesloten.  
 
Nadat uw raad toestemming heeft gegeven, nemen wij een definitief besluit over het aangaan van de 
gemeenschappelijke regeling met de andere partners. Daarna wordt door de RUD Drenthe i.o. door 
middel van een implementatieplan de verdere voorbereiding en realisatie van de RUD ter hand 
genomen. De planning is dat de RUD Drenthe 1 januari 2014 operationeel is.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De bijdrage van de gemeente Tynaarlo aan de RUD bedraagt in 2014 en 2015 € 365.623,-. De 
vervallen salarislasten bij onze organisatie bedragen € 212.362,- en de vervallen overheadkosten 
bedragen ongeveer € 20.000,-. Niet alle overheadkosten van de personele formatie die overgaat naar 
de RUD kunnen direct vervallen. Denk aan de kosten van huisvesting, management en financiële en 
personele ondersteuning. Het verminderen van deze overheadkosten zal pas op termijn mogelijk zijn. 
Dat betekent dat voor de komende twee jaar € 133.260,- aan dekking gerealiseerd moet worden (€ 
365.623,- minus € 212.362,- minus € 20.000,-). Het bedrag van € 133.260,- kan grotendeels worden 
beschouwd als frictiekosten.  
 
Over de frictiekosten is afgesproken dat deze ten laste komen van de latende organisaties. Emmen en 
de provincie ontvangen van de RUD een vergoeding voor het beschikbaar stellen van huisvesting en 
ICT-diensten. Ook vanuit andere latende organisaties wordt personeel aangetrokken voor de RUD. 
Voor deze partners geldt dat zij in 2014 en 2015 een bijdrage leveren aan de dekking van de 
frictiekosten van de overige partners. Tynaarlo ontvangt daardoor ruim € 30.000,- in 2014 en een 
vergelijkbaar bedrag in 2015.  
 
De kosten die nog gedekt moeten worden bedragen voor onze organisatie in 2014 en 2015 ongeveer 
€ 100.000,-. In de op te stellen perspectievennota wordt daarvoor een dekkingsplan opgenomen. In de 
begroting 2013 is een bedrag van € 100.000,- opgenomen als dekking van frictiekosten RUD. Bij het 
dekkingsplan wordt bekeken hoe dit bedrag kan worden ingezet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vanaf 2016 zal de kostentoerekening aan de partners plaatsvinden aan de hand van een door de 
RUD op te stellen productenboek, op basis van een nog af te spreken minimum uitvoeringsniveau, de 
Drentse Maat. De RUD stapt dan over naar een vorm van outputfinanciering. De Drentse Maat zal te 
zijner tijd door de 13 colleges moeten worden vastgesteld. Het Drentse minimum uitvoeringsniveau 
moet passen bij de Drentse milieuproblematiek en de regionale situatie en moet financieel realistisch 
zijn. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


