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Geachte heer van Nieukerken,

Hierbij stuur ik u de rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de RUD Drenthe over het 
eerste halfjaar 2018 (januari t/m juni). Er wordt in deze rapportage aandacht besteed aan de stand van zaken 
ten opzichte van uw uitvoeringsprogramma. In de bijlage vindt u een gedetailleerde lijst met de aantallen voor 
de Drentse en de niet-Drentse Maat op basis van uren voor uw organisatie. Naast de verantwoording over de 
Drentse maat en de niet-Drentse maat wordt ook inzicht gegeven in de algemene werkzaamheden die de RUD 
heeft verricht voor meerdere opdrachtgevers. Dit vindt u onder het kopje 'Algemene projecten RUD’. Indien er 
specifieke projecten zijn voor uw bevoegd gezag worden deze apart benoemd.

Naast de uren besteed aan de Drentse en de niet-Drentse maatproducten wordt in deze rapportage tevens 
inzicht gegeven in het totaal aantal uren betreffende de noodzakelijke projecten en de administratieve 
ondersteuning.

Na het eerste kwartaal is geconstateerd dat de productie van de RUD aanzienlijk achterbleef bij de planning 
(jaarprogramma 2018). Naar aanleiding van deze constatering zijn er door de RUD maatregelen getroffen die 
als doel hebben om de productie te verhogen. In de onlangs verschenen voorjaarsrapportage zijn we hier 
uitvoerig op ingegaan.

Algemeen
Vanaf 2016 werkt de RUD voor een groot aantal taken volgens de Drentse Maat Over deze producten wordt 
conform het uitvoeringsprogramma gerapporteerd over de aantallen afgeronde opdrachten. Voor een aantal 
werkzaamheden is (nog) geen eenduidig uitvoeringsniveau vastgelegd, de niet-Drentse Maat Voor deze 
producten is in de jaarprogramma's het aantal uren vastgelegd en wordt in deze rapportage verantwoord over 
het aantal bestede uren.

Urenbesteding Tynaarlo
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Drentse maat
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Drentse Maat 

Vergunningen

Prochict
Drentse Maat

Afgeronde 
Jaarpr. 2018 aantallen 
op aantallen kwl

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren
107 Maatwerkvoorschrift milieu
108 Vooroverleg milieu
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit
110 Intrekken van een verdunning
111 Meldingen Activiteitenbesluit
112 Melding niet inrichtinggebonden
113 Ontheffing verboden
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu
115 Advisering rijksprocedures
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De ingekomen vergunningaanvragen zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis 
van: complete aanvraag, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Enkele aanvragen zijn in 
behandeling.

De ingekomen meldingen milieu zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis van: 
complete melding, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Op dit moment zijn ca 8 meldingen 
Activiteitenbesluit in behandeling.

Toezicht en Handhaving

Product
Drentse Maat

116 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 1.
117 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 2.
118 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 3.
119 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 4.
120 Klachten

Afgeronde
Jaarpr. 2018 aantallen 
op aantallen kwl

% kwl van 
totaal

Afgeronde
aantallen
kw2

0%
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) 0%
ï 17%
f 37%
l 10%
5 2Tc

Administratieve controle
Opleveringscontrole
Totalen:

El

Regulier toezicht

Vanaf begin 2018 wordt het milieutoezicht in Drenthe volledig branchegericht^ uitgevoerd. Dit houdt o.a. In 
dat met behulp van vooraf vastgestelde digitale checklisten bedrijven door een kleine groep toezichthouders 
met specifieke kennis worden gecontroleerd. Hierbij wordt elke branche in de gehele provincie zoveel 
mogelijk op een uniforme wijze benaderd.
Daarnaast wordt het - door toezichthouders op een beperkt aantal branches in te zetten - minder complex om 
de vakkennis op een hoger en actueel niveau te houden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat in de volle 
breedte gezien de kwaliteit van het werk toeneemt binnen de daarvoor beschikbare uren.
De opstart voor het uitvoeren van branchegericht toezicht heeft de toezichthouders in het eerste kwartaal 
aanzienlijk meer tijd gekost dan was voorzien. Zo moesten er onder andere over de branches heen uniforme 
afspraken worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit is een van de 
redenen dat de productie in het eerste kwartaal van 2018 fors lager was dan begroot.
In het 2e kwartaal zien we een duidelijke verbetering van het aantal uitgevoerde controles.

1 Er wordt voorlopig gewerkt met de volgende branche-indeling; 'Afval en sloop', 'Agrarisch', 'Automotive', 'Bouw, hout en 
beton', 'Detailhandel en ambachtsbedrijven', 'Horeca, sporten recreatie', 'Metaal', 'Opslag, transport en groothandel', 
'Procesindustrie en water', 'Vuurwerk', 'Woon- en verblijfsgebouwen'en 'Overig'.
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Op nadrukkelijk verzoek van het DB ligt voor 2018 de focus op productie. Daarbij is aangegeven dat - indien 
nodig en mogelijk - op een versoberde manier uitvoering aan de toezichtstaak mag worden gegeven. Dat 
hierdoor aan kwaliteit wordt ingeboet wordt door het bestuur geaccepteerd. Echter, daar waar dit - ter 
beoordeling van de toezichthouder - tot onacceptabele (milieu)risico’s leidt staat het de toezichthouder vrij 
de ruimte te nemen die nodig is om de situatie terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

In het eerste halfjaar is 21% van uw toezichtsprogramma uitgevoerd.
Het aantal door ons uitgevoerde inspecties binnen uw gemeente loopt significant achter. Dit geldt met name 
voor de categorie 2 en 4 bedrijven. In het derde kwartaal zullen wij onze focus meer op uw gemeente richten.

Van de 17 uitgevoerde inspecties zijn er 15 inspecties uitgevoerd overeenkomstig de cyclus zoals deze is 
opgenomen in de Drentse Maat. De andere inspecties betreffen ongeplande inspecties. Deze inspecties komen 
veelal voort uit ingediende klachten of handhavingstrajecten. Ongeplande inspecties hebben een positief effect 
op het aantal afgeronde zaken. Echter het aantal inspecties in het jaarprogramma zijn gestaafd op de 
frequenties die bij de milieurisico’s van de inrichtingen horen. De frequenties zijn vast gelegd in de Drentse 
Maat Het uitvoeren van ongeplande inspecties heeft - met de huidige beschikbare formatie - een verlagend 
effect op het uit kunnen voeren van de geplande inspecties. Het uitvoeren van minder geplande inspecties, 
maar ook door het versoberd uitvoeren van toezicht verrichten wij de taken niet volledig conform uw 
toezichts- en handhavingsbeleid, dit heeft een negatief effect op de te bereiken resultaten.

In het jaarprogramma 2018 zijn binnen het regulier toezicht een aantal prioriteiten onvoldoende of niet 
opgenomen. Dit betreft het toezicht op de bollenspoeiers [zoals in het accounthoudersoverleg is afgesprokenj, 
asbestsaneringen en vuurwerkopslagen. Een voorstel is in voorbereiding waarin met u afspraken worden 
gemaakt over deze benodigde inzet.

Naast het regulier toezicht zijn binnen de Drentse Maat taken uitgevoerd die niet in uw toezichtsprogramma 
zijn opgenomen en derhalve niet zijn verrekend in de productiecijfers. Dit betreft:

Informatie verstrekken 
Advisering
Toezicht bodemaspecten 
Toezicht geluid 
Administratieve controle 
Opleveringscontrole 
Handhavingstoetsen

Uit voorgaande jaren blijkt dat dit gemiddeld 15% van de netto inzet betreft. We bekijken de mogelijkheden 
om dit in de volgende rapportage in concrete aantallen op te nemen.

In het eerste halfjaar zijn 15 hercontroles voor u uitgevoerd. Dit is 39% hoger dan waar in de Drentse Maat 
rekening is gehouden.

Klachten en ongewone voorvallen
In de eerste helft van 2018 hebben wij 11 milieu gerelateerde klachten voor u afgehandeld. De klachten 
hebben meestal betrekking op het ondervinden van geurhinder. Het aantal klachten blijft achter met hetgeen 
is geprogrammeerd. Het ontvangen van milieu gerelateerde klachten is sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden en wat er zich op dat moment in de omgeving voordoet

In het eerste halfjaar van 2018 hebben twee bedrijven, op basis van hoofdstuk 17 Wet milieubeheer, gemeld 
dat er in het bedrijf een ongewoon voorval heeft plaatsgevonden. De melding is gedaan omdat het bedrijf 
verwachtte dat er milieurisico’s bestonden. De meldingen zijn door ons afgehandeld en de betreffende 
bedrijven hebben passende maatregelen genomen.

Ketentoezicht
In het begin van het jaar is veel tijd gestoken in het organiseren van de werkzaamheden en het opstellen van 
projectplannen. Dit is in eerste instantie gebeurt voor de thema’s 'co-vergisting' en 'asbest'. Later in het jaar 
wordt eventueel het thema 'schrootverwerking' opgepakt. Dit thema is gerelateerd aan het thema 'wit- en 
bruingoed'dat in 2017 is opgepakt
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Binnen het thema 'co-vergisting' zijn inmiddels nagenoeg alle vergisters in Drenthe bezocht Daarbij zijn geen 
grote overtredingen geconstateerd. De komende tijd wordt de focus gelegd op aanverwante schakels zoals 
enkele transporteurs en/of primaire ontdoeners.
Bij Vlsfeest'heeft in de eerste helft van 2018 de focus gelegen op mogelijke illegale saneringen. Daarbij is bij 
acceptanten nagegaan van welke locaties zij asbest hebben ontvangen en is nagegaan of hiervoor ook een 
sloopmelding is gedaan. Dit proces loopt nog en heeft al enkele illegale saneringen opgeleverd waarvoor een 
proces-verbaal is opgemaakt
Vanuit de markt hebben wij signalen ontvangen dat AVI-bodemassen op termijn een probleem kan gaan 
vormen omdat de toepassingseisen wijzigen en er daardoor minder vraag wordt verwacht Wij zijn dan ook nu 
al bezig ons te oriënteren op dit mogelijke ketenprobleem. Hoewel dit oorspronkelijk niet één van de geplande 
thema's binnen ketentoezicht voor 2018 is, is het goed om ook aandacht te besteden aan potentiële 
problemen.
Doordat de focus momenteel zeer sterk ligt op het verhogen van de productie binnen de Drentse Maat zitten 
we in de situatie dat er niet optimaal aandacht kan worden besteed aan ketentoezicht De tijdbesteding blijft 
dermate achter dat niet te verwachten valt dat de volledige 2.400 uur zal worden benut Over de eerste helft 
van 2018 zijn er 700 uren besteed.

Toezicht op asbest
Tot op heden zijn er Drenthe-breed circa 1.400 sloopmeldingen binnengekomen. Deze zijn allemaal 
getoetst Het is de verwachting dat aan het eind van het jaar circa 2.200 sloopmeldingen zijn ontvangen. De 
verwachting is dat er dit jaar circa 3.200 startmeldingen binnenkomen. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het aantal startmeldingen geen afgeleide is van het aantal sloopmeldingen. 
Het aantal startmeldingen ligt veel hoger omdat bijvoorbeeld in 2017 een sloopmelding is ingediend maar dat 
er pas in 2018 wordt gestart met het slopen. Soms worden voor een locatie ook meerdere startmeldingen 
ingediend omdat gefaseerd over soms meerdere jaren wordt gesloopt. Halverwege 2018 zijn inmiddels ruim 
800 saneringslocaties bezocht
In de sloopmeldingen en de inventarisatierapporten zijn de geconstateerde tekortkomingen in overleg met de 
toezichthouders direct opgelost, dit mede om de voortgang niet te frustreren. Op de saneringslocaties zijn tot 
op heden 3 boete-rapporten opgemaakt en 57 tekortkomingen geconstateerd. Niet voor elke overtreding 
wordt een boeterapport opgemaakt Veel overtredingen worden ter plekke tijdens de controle opgelost

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel sloopmeldingen er per Drents bevoegd gezag in de eerste helft 
van 2018 zijn binnengekomen [en getoetst) en hoeveel slooplocaties er zijn bezocht

Aantal getoetste 
sloopmeldingen

Aantal bezochte 
slooplocaties

Aa en Hunze 79 15
Assen 181 30
Borger-Odoom 100 41
Coevorden 251 123
De Wolden 98 76
Emmen 31 265
Hoogeveen 160 100
Meppel 141 36
M-Drenthe 147 52
Noordenveld 124 17
Tynaarlo 1 16
Westerveld 101 36
Provincie 3 0

Totaal 1417 807

Momenteel wordt de werkwijze tb.v. het asbesttoezicht intern geëvalueerd. Hierover zullen wij in overleg 
gaan met onze opdrachtgevers. Dit is mede noodzakelijk omdat het aantal sloopmeldingen en het aantal 
startmeldingen veel groter is dan in het jaarprogramma is opgenomen.
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Het aantal sloopmeldingen is afhankelijk van de opdrachten die u ontvangt via de OLO en door u in het portaal 
in LOS worden geplaatst voor afhandeling door de RUD. Het uitvoeren van toezicht is afhankelijk van het 
aantal startmeldingen die door de RUD worden ontvangen.

Handhaving
Bij een veetransportbedrijf in Yde is een handhavingstraject gestart wegens het niet keuren van de 
vloeistofdichte vloer van de tankplaats.

Handhavingstrajecten bij een drietal bedrijven in Tynaarlo (indienen melding en afvoeren afval), Zuidlaren 
(plaatsen vetput) en Zeijen (afdekken mestsilo en gerelateerde overtredingen) hebben ertoe geleid dat de 
overtredingen zijn opgeheven.

Bodem

Product
Drentse Maat

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit
122 Melding calamiteit bodem artikel 27
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering

Afgeronde
Jaarpr. 2018 aantallen 
op aanullen kwl 

40
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Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit is in overeenstemming met het geprognotiseerde aantal. En het 
toezicht op de meldingen ligt net boven de 50 % en komt dus overeen met de opdracht. Het aantal 
geprognotiseerde calamiteiten bodem blijft achter. De vraag is of de calamiteiten wel gemeld worden bij het 
bevoegd gezag of dat de meldingen niet gedaan worden maar dat er wel saneringen plaats vinden.

Bijzondere projecten in Tynaarlo
Sanering van Wijk en Boerma, de vorig jaar uitgevoerde grondsanering is nagenoeg weer aangevuld met 
'schone’ grond. De insitu sanering is in uitvoering. Ook is er toezicht verricht op een grote sanering uitgevoerd 
door de NS ter hoogte van de spoorsloot in Tynaarlo. Daarnaast is bodem inzet verricht bij veel 
rioleringsklussen en natuurlijk de nieuwbouw bij de Borchsingel.
Verder waren er 7 aanvragen voor de aanleg van een WKO waarop wij toezicht hebben verricht bij de 
uitvoering.

Niet-Drentse Maat

Product
Niet Drentse Maat 

200 Bodem
300 Geluid, luchten externe veiligheid 
400 Asbest
500 Juridische ondersteuning 
600 Milieuspecialistische taken 
700 Projecten

1300 Projecten niet in UVP/bodemsaneringsprojecten 
Totalen;

Jaarpr. 2018 Gerealiseerd % kwl van 
op uren e uren kwl totaal

Gerealiseerd %kw2vM 
e uren kw2 totaal
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458
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96.5
17.5 
0,25

21
0

39,25
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1696
21%

S%
1%

75%
096

3925%

82,25
68.5

20,75
0

6.25

Totaal (kw 1
t/m4 % v.h. totaal

1696
1596

696
096

1896
096

62596

163,75
165

38,25
0,25

45,5
193

33%
36%
11%

1%
93%

0%
4550%

32%

Bodem
De inzet op gebied van bodemadvisering blijft achter op het programma.
De RUD heeft de gemeente geadviseerd over de bodemaspecten die van belang zijn voor de voorgenomen 
herbestemming, herinrichting en nieuwbouw. Verder zijn reguliere werkzaamheden uitgevoerd, zoals 
beoordeling bodemonderzoeken in het kader van bouwaanvragen. Er zijn in deze periode zeven aanvragen 
afgehandeld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. Er wordt doorlopend bodemadvies gegeven 
La.v. meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen van omgevingsvergunningen. De adviezen hebben 
betrekking op de maatregelen en voorzieningen die bedrijven moeten treffen op plekken waar zij 
bodembedreigende activiteiten verrichten.
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Daarnaast worden door ons nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoeken beoordeeld die bedrijven laten 
uitvoeren om te kunnen vaststellen of een bodembedreigende activiteit heeft geleid tot een 
bodemverontreiniging, onder andere bij de locaties,
opslag pluimveemest Bunnerveenseweg 5 Bunne, tankstation Tamoil Hoofdweg 44 Helde, tankstation Total 
Groningerstraat 126 De Punt, aanleg Mestzak Paasveen Tynaarlo.
Er is een dump geleverd van het bodeminformatiesysteem voor Nazca-i. In het kader van 
bodeminformatiebeheer is in januari is een start gemaakt met de invoer van de rapportages van 2017. 
Hiervoor is Antea aangetrokken die het project samen met EcoSelect uitvoert Binnen de RUD hebben we 
invoerafspraken gemaakt en wordt een start gemaakt met het optimaliseren van de data.

Op dit moment is een enquête online voor de gebruikers van de huidige Nota bodembeheer met 
bodemkwaliteitskaarten. Tot nu toe hebben 28 van de 73 genodigden de enquête ingevuld. Na de 
zomervakanties zullen de resultaten verzameld worden en zal gekeken worden of er noodzaak is tot 
aanvullende interviews.

De aanbesteding voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten is vrijwel afgerond. Er is een keuze gemaakt 
uit twee inschrijvers, het opstellen van de kaarten is gegund aan Royal HaskoningDHV. Half september zal 
gestart worden met het opstellen van de bodemkwaliteitskaarten.

Geluid, lucht en externe veiligheid
In het eerste halfjaar is de inzet lager geweest dan in het jaarprogramma was voorzien. De inzet vindt met 
name plaats op het gebied van geluidsadvisering. Er zijn 11 geluidsadviezen afgerond. Het betrof in de 
afgelopen periode bijvoorbeeld een geluiadvies voor de bouw van een woning langs de N386, kavelinrichting 
langs de A7 en een geluidklacht in een nieuwbouwwijk. Daarnaast heeft de gemeente bij de RUD geïnformeerd 
of de RUD werkzaamheden ten aanzien van geluidontheffingen (12-dagelregeling} kan uitvoeren. Deze vraag 
speelt in verschillende mate ook bij andere gemeenten waardoor het voornemen is om deze vraag gezamenlijk 
met alle gemeenten te bespreken.

Opgemerkt moet worden dat de uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de gemeente op het 
gebied van externe veiligheid worden uitgevoerd grotendeels niet in het overzicht zijn opgenomen. Deze uren 
worden namelijk veelal in rekening gebracht bij de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma 
Impuls externe veiligheid 2015-2018 budget ontvangen van het rijk. De provincie heeft een deel van dit 
budget beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. Door het Rijk, IPO en VNG worden momenteel gesprekken 
gevoerd over het verlengen van het programma met een periode van 1 jaar. Financiering na 2019 is (nog) niet 
voorzien.
In het eerste halfjaar zijn 2 adviezen uitgebracht op het gebied van externe veiligheid. Deze adviezen hadden 
betrekking op de bouw van een woning in de omgeving van een LPG-tankstation en de uitbreiding van een 
mestdrogerij.

Juridische ondersteuning
De juridische inzet wordt op een andere wijze ingeboekt Dit betekent dat juridische inzet, zoals bezwaar en 
beroep, geschreven wordt op het hoofdproduct Veelal zijn dit toezicht- of vergunningsverleningsproducten 
die onder de Drentse maat vallen. Rapportage hierover vindt dan plaats onder kopje Drentse maat Dit 
betekent dat de uren besteed aan juridische ondersteuning in het algemeen flink afwijken ten opzichte van de 
planning. De kengetallen voor de uren voor Drentse maat producten moeten hierop nog aangepast worden.
Dit is echter nog niet mogelijk, omdat deze kengetallen eerst ontwikkeld moeten worden. Over het algemeen 
kan worden gesteld dat de uren voor juridische ondersteuning flink lager zijn dan gepland. Er waren in deze 
periode verder geen bijzonderheden.

Milieuspecialistische taken
In het eerste halfjaar zijn 2 m.e.r.-beoordelingen uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele integrale adviezen 
(adviezen bouw en ruimtelijke ordening) uitgebracht
Het aantal uren dat op jaarbasis beschikbaar is voor deze taak is bijna geheel besteed.

Pagina 6



Algemene projecten RUD

Activiteitenbesluit
De doorlichting van de vergunningen in het kader van het project Activiteitenbesluit loopt nog steeds. Doel is 
in kaart brengen welke vergunningen of voorschriften als gevolg van (de vierde tranche) van het 
Activiteitenbesluit zijn komen te vervallen. Ook wordt bekeken of het opstellen van maatwerkvoorschriften 
(onder andere geluid) noodzakelijk is. In dat verband is onlangs aan het accounthoudersoverleg het advies 
voorgelegd om voor dierenkennels in het algemeen geen maatwerkvoorschriften op te stellen, tenzij er 
klachten bekend zijn. De meeste gemeenten hebben dit advies overgenomen. Indien is aangegeven dat 
maatwerk gewenst is, wordt dat voor 1-1-2019 opgesteld. Het opstellen van de maatwerkvoorschriften zelf 
behoort niet tot het project
De doorlichting ligt achter op schema. In het eerste half jaar is ruim % (38%) van de dit jaar nog door te 
lichten vergunningen gecheckt De planning wordt bijgesteld met als doel de doorlichting dit jaar volledig af te 
ronden. De materie is complex, waardoor er veel uitzoekwerk is. Ook het verkrijgen van de milieudossiers 
kost vaak veel tijd.

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)
In het accounthoudersoverleg is afgesproken dat de RUD Drenthe per 1 januari 2018 gaat werken met de 
landelijke handhavingsstrategie (LHS). Dat betekent dat als er een overtreding wordt geconstateerd, deze aan 
de hand van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder wordt gelokaliseerd in de matrix van 
de LHS en dat er vervolgens een passende sanctie wordt toegepast Waar nodig wordt samengewerkt met de 
politie en het OM. De toepassing van de LHS is een andere werkwijze die wel even wennen is en we hebben nu 
nog geen volledig beeld van de consequenties ervan. Een halfjaarlijkse evaluatie bleek met het ontbreken van 
voldoende gegevens niet mogelijk. Ons voorstel is om eind van het jaar met een evaluatie te komen.

Omgevingswet
Alle eigenaren/opdrachtgevers en ook wij zijn ons aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet 
Het is nu van belang om daar verdere invulling aan te geven door gewoon 'te doen' want dan pas kunnen we 
gezamenlijk ontdekken wat de komst van de Omgevingswet voor de praktijk betekent en kunnen we daar 
bijvoorbeeld goede werkafspraken over gaan maken. Bij een aantal opdrachtgevers leveren we al een bijdrage 
aan zo’n 'oefenproject', maar we zoeken er meer.
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken hoe we zelf'producten' kunnen ontwikkelen die inhoudelijk van 
belang zijn voor de voorbereiding van onze opdrachtgevers en er wordt momenteel gewerkt aan een 
Implementatieplan om er voor te zorgen dat de RUD Drenthe over ruim twee jaar klaar is voor het werken 
met de Omgevingswet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met de accountmanager vanuit de RUD Drenthe voor uw organisatie.

Met vriendelijke groet.

M. Heidekamp-Prins 
Directeur

Afschrift aan: Ralf Baas, opdrachtgever voor de RUD Drenthe van de gemeente Tynaarlo
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2018
Drentse Maat

Tynaario
mi

Product
Drentse Maat

101 Omgevingsvergunning Milieu • Oprichtingsvergunning
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging
104 Omgevingsvergunning Milieu • Veranderen
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren
107 Maatwerkvoorschrift milieu
108 Vooroverleg milieu
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit
110 Intrekken van een vergunning
111 Meldingen Activiteitenbesluit
112 Melding niet inrichtinggebonden
113 Ontheffing verboden
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu
115 Advisering rijksprocedures
116 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 1.
117 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 2.
118 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 3.
119 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 4.
120 Klachten
121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit
122 Melding calamiteit bodem artikel 27
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 

Totalen:

Jaarpr. 2018 AfjganwMte Klwrlvm Af^ronde Kkw2van
op aantallen aantallen kwl totaal aantallen kw2 totaal
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25%

0%
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33%
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16%
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IE i

Totaal (kW 1
t/m4) %v.h. totaal

0% 1 100%
0% 1 33%
0% 1 50%

33%
33%

0%
0%
S%
0%
0%
9%

133%
0%
4%
0%
0%

11%
21%

0%
25%
28%

0%
0%

40%
0%

16%

100%
33%

0%
25%
17%
0%
0%

13%
167%

0%
15%
0%
0%

17%
37%
10%
27%
53%

0%
0%

60%
0%

27%

c

4-»crs
<

Hercontrole

Administratieve controle 
Opleveringscontrole

Totalen:

Niet Drentse Maat

Product
Niet Drentse Maat

200 Bodem
201 Beschikking Wet Bodembescherming
202 Meldingen Besluit uniforme saneringen

203 Beoordeling verzoeken Warmte en koude opslag
204 Informatieverstrekking bodem

205 Advisering bodem

206 Toezicht bodemsanering en - bescherming

207 Overige Bodemtaken

300 Geluid, lucht en externe veiligheid
301 Hogere waarde procedure

302 Advisering geluid
303 Advisering zonebeheer

304 Advisering lucht

305 Advisering externe veiligheid

400 Asbest
401 Advisering asbestinventahsatierapport 
403 Toezicht regelgeving asbestverwijdering 
SOO Juridische ondersteuning
502 WOB verzoek
503 Juridisch advies

600 Milieuspecialistische taken
601 MER

602 Integraal advies (oriëntatie)

1300 Projecten niet in UVP/bodemsaneringsprojecten 
Extra werk BG 
Totalen:

Jaarpr. 2018 Gerealiseerde % kwl van
op uren uren kwl totaal
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9,5
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0%
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8450%

0%
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1625%
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0%
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Totaal (kW 1 
t/m4
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0
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0
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0
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