
D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t M i l i e u t a k e n 

R U D Dren the - G e m e e n t e T y n a a r i o 



Dienstverleningsovereenkomst 

Gemeente Tynaario 

Regionale uitvoeringsdienst Drenthe 

De ondergetekenden: 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Tynaario, gevestigd te Vries, ten deze 
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en wethouders, hierbij handelend 
ter uitvoering van hun besluit d.d. 10 december 2013, hierna te noemen: opdrachtgever 

en 

de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
gevestigd te Assen, ten deze vertegenwoordigd door de heer J.J . Vogelaar, hierbij 
handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van 25 november 2013, 
hierna te noemen: opdrachtnemer 

Overwegende dat: 
- de provincie Drenthe en de in deze provincie gelegen gemeenten hebben besloten tot de 
oprichting van een regionale uitvoeringsdienst ter behartiging van de belangen van de 
deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van 
de milieuvoorschriften krachtens de milieuwet- en regelgeving van Infrastructuur en 
Milieu, en voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening en 
advisering krachtens deze wet- en regelgeving; 
- daartoe een gemeenschappelijke regeling is vastgesteld met een openbaar l ichaam; 
- dat uitgangspunt is dat de RUD daarbij de deskundige organisatie is die bijdraagt aan 
een veilig en duurzaam milieu van en voor Drenthe door middel van vergunningverlening, 
toezicht, handhaving en advies; 
- partijen de dienstverlening van de RUD nader invulling wensen te geven in een overeen 
te komen Dienstverleningsovereenkomst; 
- bij aanvang de taakuitvoering door de RUD in overeenstemming met de werkwijzen van 
de opdrachtgever op dat moment zal plaatsvinden; 
- in 2014 partijen zullen werken aan een verdere invulling van professioneel 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap; 
- voorliggende overeenkomst een nadere uitwerking vormt van de opdracht en 
beschrijving van de werkwijze en dient als basis om samen te werken aan de ontwikkeling 
van de RUD; 
- in de bij deze overeenkomst behorende bijlage de huidige uitvoeringspraktijk is 
opgenomen met producten, werkwijzen, kwaliteit, PDC's, UP handhaving; 
- dat jaarlijks door partijen een programma voor de uitvoering van milieutaken zal worden 
vastgesteld; 
- deze overeenkomst niets wijzigt aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van publiekrechtelijke taken; 
- deze dienstverlening plaatsvindt op basis van een zakelijke opdrachtgever-
opdrachtnemerverhouding; 
- deze overeenkomst is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor elk van de partijen 
meerwaarde is verbonden aan de samenwerking in termen van kwaliteitsverbetering, 
efficiency, borging van continuïteit in bedrijfsprocessen en vermindering van de 
kwetsbaarheid; 
- voor de uitvoering van de overeenkomst de mandaatregelingen gelden van zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer, ieder voor diens eigen bevoegdheden, tenzij dit bij of 
krachtens deelovereenkomst anders is geregeld; 
- partijen door deze overeenkomst de wederzijdse rechten en plichten hebben vastgelegd. 

Komen het volgende overeen: 



Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de in deze overeenkomst gebruikte begrippen gelden de volgende omschrijvingen: 

Opdrachtgever: de organisatie aan wie de uitvoering van milieutaken waaronder 
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving is opgedragen (bevoegd gezag). 
Opdrachtnemer: de regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) die de opdracht van de 
opdrachtgever aanneemt. 
Opdracht: de afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarin de 
opdrachtnemer zich verbindt werkzaamheden te verrichten tegen een afgesproken 
vergoeding door de opdrachtgever. 
Diensten: Ingevolge de overeenkomst door opdrachtnemer overeengekomen 
werkzaamheden die door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd. 
Gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst 
Drenthe. 

Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst 
1. De opdrachtgever neemt diensten af van de opdrachtnemer in overeenstemming met 

deze overeenkomst. 
De opdrachtgever verklaart zich bereid deze diensten te verlenen. 

2. De dienstverlening betreft de taken zoals bedoeld in artikel 3 van de 
gemeenschappelijke regeling: 
- Alle milieuvergunningverlening; 
- Alle milieumeldingen; 
- Alle milieutoezicht en handhaving; 
- Alle bodemtaken; 
- Alle milieuspecialismen. 

Artikel 3 Kwaliteitseisen 

1. Dienstverleningsconcept. 
Opdrachtnemer voert vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst de 
overeengekomen werkzaamheden uit in overeenstemming met de bij opdrachtgever 
gebruikelijke werkwijze. Opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer daarvoor 
tijdig alle relevante informatie en bedrijfsmiddelen. 
De daarvoor in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan vermeld op bijlage 1. 

2. Kader taakuitoefening 
1. Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de aan hem opgedragen taken binnen 
de kaders van wet- en regelgeving, waaronder begrepen het ter zake opgestelde 
beleid van de opdrachtgever. In bijlage 2 zijn de relevante beleidskaders van 
opdrachtgever opgenomen. 
2. Opdrachtgever treedt bij nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met 
opdrachtnemer over de gevolgen daarvan op uitvoeringsniveau, indien dat beleid raakt 
aan de taken en bevoegdheden die opdrachtnemer uitvoert. 

3. Kwaliteit dienstverlening 
1. Partijen spannen zich in om met ingang van 1 januari 2016 te komen tot een 
kwaliteit van dienstveriening, uitgedrukt in termen van outputkwalltelt die per product 
en dienst van de RUD Drenthe wordt geleverd, nader geduid als "De Drentse maat". 
2. Partijen streven naar een efficiencyverbetering voor opdrachtnemer en 
opdraciitgever door standaardisatie en uniformering van de dienstverlening door 
opdrachtnemer. 
3. Partijen starten daartoe in 2014 nader ovedeg waarbij opdrachtnemer nadere 
voorstellen aan opdrachtgever doet over: 
a. de met Ingang van 2015 te leveren kwaliteit van dienstverlening; 
b. de met Ingang van 2016 te leveren kwaliteit van dienstverlening. 

4. Productenboek 
De producten waarop deze overeenkomst betrekking heeft worden vastgelegd In het 
bij deze overeenkomst behorende productenboek, bijlage 3. Partijen kunnen een 



wijziging en/of aanvulling van het productenboek overeenkomen. 

5. Werkprocessen 
Uitvoering van de overeengekomen diensten vindt plaats in overeenstemming met de 
daarvoor opgestelde en bij deze overeenkomst behorende werkprocesbeschrijving, 
bijlage 4. 

6. Toegang informatievoorzieningen 
1. Opdrachtgever stelt de ten tijde van de Ingang van deze overeenkomst de bij 
opdrachtgever beschikbare informatievoorzieningen, systemen en applicaties, 
benodigd voor de uitvoering van de overeengekomen taken beschikbaar aan 
opdrachtnemer. 
2. Opdrachtgever houdt de onder 6.1. bedoelde voorzieningen voor rekening van 
opdrachtgever in stand tot opdrachtnemer heeft voorzien in een generiek 
geautomatiseerd systeem voor uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 
Opdrachtnemer spant zich In om uiterlijk 1 januari 2016 te voorzien In een generiek 
geautomatiseerd systeem, zoals hiervoor bedoeld. 
3. Opdrachtgever verleent de daarvoor In aanmerking komende medewerkers van 
opdrachtnemer via een internetportaal toegang tot de in lid 1 bedoelde systemen, 
opdat opdrachtnemer ook werkplek- en locatieonafhankelijk de overeengekomen 
opdrachten kan uitvoeren. 

7. Werkplek' 
1. Opdrachtgever stelt aan opdrachtnemer ter beschikking ten minste één fysiek 
beschikbare werkplek en daarbij behorende voorzieningen in de hoofdvestiging van 
opdrachtgever voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 
2. Opdrachtgever draagt zorg voor toegang tot en de mogelijkheid van het gebruik van 
de bij opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 
noodzakelijke systemen en applicaties. 
3. Opdrachtgever Is verantwoordelijk voor het gebruik door of vanwege opdrachtnemer 
van de daarbij benodigde licenties en gebruiksrechten en beheerwerkzaamheden In 
welke vorm dan ook. 

Artikel 4. Uitvoeringsprogramma 

1. Opdrachtgever stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma van activiteiten op waarin een 
programmering wordt opgenomen over de kwantiteit (hoeveelheden en uren) van de 
uit te voeren taken, dat als basis dient voor de uitvoering van de opgedragen diensten 
door opdrachtnemer. 

2. Opdrachtgever stuurt het uitvoeringsprogramma uiterlijk 1 oktober voorafgaande van 
het jaar waarop het betrekking heeft aan de opdrachtnemer. 

3. De opdrachtnemer werkt het van de opdrachtgever ontvangen uitvoeringsprogramma 
uit In een jaarprogramma en zendt dit voor 31 december voorafgaand aan het jaar 
waarop het betrekking heeft toe aan de opdrachtgever. 

4. Partijen kunnen In overleg wijzigingen aanbrengen In het uitvoeringsprogramma. 

5. Opdrachtnemer betrekt het onder 2 genoemde uitvoeringsprogramma bij de 
vaststelling van het jaarprogramma zoals bepaald in artikel 22, lid 1 sub n van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 5 Overleg 

1. Minimaal één keer per jaar overleggen de partijen op secretarls-/dlrectieniveau over 
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de overeenkomst en de samenwerking. 
De directeur van de RUD draagt zorg voor de planning en agendering van dit ovedeg. 



2. Partijen komen overeen dat een ambtelijk overleg op accounthoudersniveau wordt 
uitgewerkt, over de samenwerking op uitvoeringsniveau en de wijze waarop Invulling 
wordt gegeven aan de overeengekomen diensten. De accounthouder van 
opdrachtgever draagt zorg voor de planning en agendering van dit overleg. 

3. Partijen komen overeen dat een ovedeg tussen opdrachtnemer en - op 
portefeuillehoudersniveau - opdrachtgever wordt georganiseerd over de 
taakuitoefening in het algemeen en in welke gevallen en op welke wijze bestuurlijk 
overleg en terugkoppeling plaatsvindt. Onderdeel van dit overleg vormt een 
terugkoppeling naar het bevoegd gezag bij politiek bestuurlijke gevoelige zaken en/of 
gesignaleerde risico's. De uitwerking van dit overleg met afspraken over onder meer 
de frequentie. Inhoud, planning en programmering van dit ovedeg Is opgenomen in 
bijlage 5. 

Artikel 6 Informatieverstrekking en rapportages 

1. Opdrachtgever levert tijdig alle informatie die opdrachtnemer nodig heeft voor zijn 
taakuitoefening digitaal aan, overeenkomstig de daartoe nog tussen de partijen 
overeen te komen voorwaarden. 

2. Opdrachtgever borgt de volledigheid en de betrouwbaarheid van de In artikel 6.1 
bedoelde digitale informatie. 

3. Partijen maken ter uitvoering van het bepaalde in de leden 1 en 2 uitedijk 1 juli 2014 
nadere afspraken over de voorwaarden en de procedure tot digitale informatie-
uitwisseling. 

4. Opdrachtnemer zal, voor de ingevolge deze overeenkomst te vedenen diensten, 
wettelijk verplichte informatie aan daartoe aangewezen instanties verstrekken, 
teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer voert een adequate administratie. 

6. Nadere afspraken over informatieverstrekking, rapportage, en kwaliteitsbewaking 
worden opgenomen in de bij deze overeenkomst behorende bijlage 6. 

7. Opdrachtnemer rapporteert in het kader van de planning- en controlcyclus en daarbij 
vast te stellen documenten zoals de begroting, jaarverslag, jaarrekening en 
voortgangs- en/of bestuursrapportages, alsmede over de voortgang en planning van 
projecten in het kader van bodemsanering, tijdig aan opdrachtgever en besteedt 
daarbij aandacht aan de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 7 Klachten 
1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verslaglegging van meldingen en 

klachten van burgers zoals bedoeld in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet 
bestuursrecht, conform de daarvoor door opdrachtnemer vast te stellen 
klachtenregeling. 

2. Opdrachtnemer rapporteert jaarlijks over de afhandeling van klachten en de daaruit 
voortvloeiende verbetervoorstellen. 

Artikel 8 Kwaiiteitswaarborging en aansprakelijkheid 

1. Indien opdrachtgever constateert dat opdrachtnemer de overeengekomen 
dienstverlening onjuist en/of onvolledig verricht en/of gegevens op onjuiste en/of 



onvolledige wijze verwerkt of behandelt, zal hij daarvan schriftelijk melding maken en 
In overleg treden met opdrachtnemer. 

2. Indien het overleg uit artikel 7.1 niet tot een oplossing leidt, zal opdrachtgever hiervan 
schriftelijke melding doen aan opdrachtnemer, inclusief de aard en de omvang van de 
onjuistheden en/of onvolledigheden. 

3. Opdrachtnemer is verplicht bij geconstateerde onjuistheden en/of onvolledigheden in 
de uitvoering direct de verleende dienstverlening aan te passen en /o f te herstellen en 
daar binnen twee weken schriftelijk over te rapporteren. 

4. Indien opdrachtnemer constateert dat opdrachtgever onjuistheden, onvolledigheden 
constateert in de door opdrachtgever aangeleverde Informatie, of deze overigens in 
strijd handelt met het bepaalde bij of krachtens deze overeenkomst, zal hij daarvan 
schriftelijk melding maken en in overleg treden met opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer waarborgt bij de verlening van diensten continuïteit en kwaliteit, zoals 
vastgelegd in deze overeenkomst. 

6. Partijen voeren een registratie van Incidenten als bedoeld in artikel 8.1. en 8.4. De 
registratie wordt uitgevoerd door opdrachtnemer en wordt minimaal eens per jaar 
besproken In het In artikel 5.1 genoemde overleg. Onder incident wordt verstaan een 
geconstateerde onjuistheid en/of onvolledigheden In de uitvoering van de 
overeengekomen dienstverlening. 

7. Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de 
andere partij in de nakoming van deze overeenkomst, Is de schadelijdende partij 
verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontdekking van 
deze schade, hiervan schriftelijk melding te doen aan de andere partij. 

8. De schade veroorzakende partij Is verplicht na de melding van schade direct 
maatregelen te treffen om de schade te beperken en herstellen en daar binnen twee 
weken schriftelijk over te rapporteren. 

9. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn aansprakelijk jegens elkaar voor schade die het 
gevolg is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van afspraken die zijn 
vastgelegd in deze overeenkomst. 

10. Opdrachtgever kan de uitvoering van overeengekomen diensten opdragen aan derden 
indien opdrachtnemer in gebreke Is In de nakoming van de binnen het kader van deze 
overeenkomst overeengekomen dienstverlening. 

Artikel 9 Vergoedingen, verdeelsleutel en betalingen 

Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer de kosten van de dienstverlening met Inachtneming 
van het bepaalde In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 10 Mandaten/machtigingen 

De bevoegde organen van opdrachtgever verlenen die mandaten en machtigingen die voor 
opdrachtnemer noodzakelijk zijn om de door haar in het kader van deze overeenkomst 
gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

Artikel 11 Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze 

1. Indien zich tussen partijen een geschil voordoet over de inhoud of de uitvoenng van 
deze overkomst is Nederlands recht van toepassing. 



2. Van een geschil Is sprake Indien een van de partijen schriftelijk daarvan kennis geeft 
aan de andere partij. 

3. In geval van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst, zullen partijen in goed 
overleg trachten tot een oplossing te komen. 

4. Indien geen oplossing wordt bereikt door middel van goed overleg, zal middels 
mediation getracht worden tot een oplossing te komen. 
Onder mediation wordt verstaan een vorm van geschiloplossing waarbij een derde, de 
mediator, partijen begeleidt om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor hun 
onderlinge conflict. 
Onder mediator wordt verstaan een door het Nederlands mediation instituut 
gecertificeerd mediator. 

5. Indien mediation niet tot een oplossing leidt, stellen partijen een adviescommissie In. 
Deze adviescommissie bestaat uit: 
a. één lid aan te wijzen door opdrachtgever; 
b. één lid aan te wijzen door opdrachtnemer; 
c. één lid aan te wijzen door de onder a. en b. genoemde leden. 
De commissie brengt een bindend advies uit over het geschil. 
De kosten van een advies worden gelijkelijk over partijen verdeeld. 

Artikel 12 Nietigheid 

De nietigheid of de ontoepasbaarheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst 
Is niet van invloed op de geldigheid of de toepasbaarheid van de overige bepalingen van 
de overeenkomst. Partijen verbinden zich de nietigheid of de ontoepasbaar gebleken 
bepaling zo spoedig mogelijk te wijzigen of te vervangen door een geldige bepaling die het 
beoogde doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

Artikel 13 Wijzigingen 

1. Wijzigingen In de overeenkomst zijn slechts mogelijk na toestemming van 
opdrachtnemer en opdrachtgever. 

2. De wijzigingen genoemd in lid 1 boven treden In werking na ondertekening door 
betrokken partijen van de schriftelijke vastgelegde wijzigingen. 

Artikel 14 Looptijd en ontbinding 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ingaande op 1 januari 2014. 

2. De overeenkomst wordt Iedere ieder jaar geëvalueerd. De evaluatie kan tot wijzigingen 
als genoemd in artikel 13, 

3. Ontbinding van de overeenkomst kan plaatsvinden indien: 
- sprake Is van herhaalde toerekenbare tekortkomingen van één der partijen en van de 
andere partij of partijen in redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden dat die 
langer aan de overeenkomst en/of deelovereenkomsten gebonden blijven. 
- één der partijen het beleid ten aanzien van de samenwerking die het onderwerp Is 
van de overkomst wil wijzigingen of beëindigen. 

4. Ontbinding dient per aangetekende brief plaats te vinden, met Inachtneming van de 
volgende opzegtermijnen: 
- ten minste 3 maanden voor de gewenste einddatum wanneer sprake Is van 
herhaalde toerekenbare tekortkomingen; 
- ten minste een jaar vóór 1 januari van de gewenste einddatum in geval sprake is van 
een beleidskeuze van de opdrachtgever leidende tot uittreding uit de 
gemeenschappelijke regeling. 



5. Indien één der partijen de onderhavige overeenkomst opzegt, zullen alle aantoonbare 
kosten die hiermee verband houden, door de opzeggende partij worden vergoed aan 
de andere partij of partijen, tenzij opzegging voortkomt uit herhaalde tekortkomingen 
van deze andere partij of partijen. In dit laatste geval heeft de opzeggende partij recht 
op vergoeding van de aantoonbare schade die door de toerekenbare tekortkomingen 
zijn ontstaan. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend: 

Burgemeester Gemeentesecretaris Directeur RUD 

P. Adema 
Vries 
10 december 2013 

mr. J .P.J . van Muijen 
Vries 
10 december 2013 

J.J . Vogelaar 
Vries 

Bijlagen 
1. artikel 3.1 bedrijfsmiddelen. 
2. artikel 3.2.1 relevante beleidskaders van opdrachtgever. 
3. artikel 3.4 productenboek. 
4. artikel 3.5 werkprocessen. 
5. artikel 5.3 terugkoppeling bestuursorgaan/portefeuillehouder. 
6. artikel 6.6 informatieverstrekking en rapportages (wijze waarop en frequentie). 



Bijlage 1. artikel 3.1 bedrijfsmiddelen 

V a n : Gemeente Tynaario 
A a n : RUD 
D a t u m : 2 december 2013 
O n d e r w e r p : Inventarisatie mllleu-materleel/-materlaal 

Materiaal/materieel RUD Tynaario 
2 geluidmeters en 1 eikbron die niet gekeurd zijn. (Bij keuring zullen ze zeker goedgekeurd 
worden) 
Er Is een statief met verlengkabel voor het doen van metingen op hoogte. Voor het uitlezen 
van de meter Is software van B&K aanwezig 
Software voor het doen van geluidberekeningen: geomilieu, wegverkeer en industrielawaai 
voor op de pc. Daar zit een jaarlijks onderhoudscontract op. 
Veillgheidslaarzen ( = 2) 
Schoenen (=2) 
Jassen (zomer en winterjassen = 3) 
Zaklantaarn ( = 1) 

- Helm. (=1) 
Ipad (=2 keer) 



Bijlage 2. artikel 3.2.1 relevante beleidskaders 

Milieubeleidsplan 2008-2011, gemeente Tynaario, vastgesteld 09-12-2008 
APV gemeente Tynaario 2013 
Handhavingbeleid Gemeente Tynaario, versie 21-11-2012 
Nota prioritering handhavingstaken, versie 15-12-2008 



Bijlage 3. artikel 3.4 productenboek 



Bi j l age 4 . a r t i ke l 3.5 w e r k p r o c e s s e n 



Bijlage 5. artikel 5.3 terugkoppeling bestuursorgaan/portefeuillehouder. 

• De overleggen op portefeuillehoudersniveau vinden in leder geval twee maal per jaar plaats. 
Eén overleg In het voorjaar met betrekking tot jaarrekening en één maal in het najaar met 
betrekking tot de begroting en het jaarplan. Verder kunnen zaken indien noodzakelijk geacht 
door opdrachtgever of opdrachtnemer op portefeuillehoudersniveau besproken worden. 



Bijlage 6. artikel 6.6 informatieverstrekking en rapportages 

Volgt 1̂  kwartaal 2014 
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