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Uitvoering milieutaken toen en nu

Door R. Mienstra, gemeente Tynaarlo

• Kosten (incl. bedrijfsvoering) milieutaken 2011/heden

• Kwaliteitscriteria (milieu)

o Gemeenten (uitgezonderd grote) kunnen niet zelfstandig voldoen 

aan de kwaliteitscriteria (leidt tot zeer hoge kosten en inefficiëntie). 

o Omgevingsdiensten zijn mede hiervoor (bij wet) in het leven 

geroepen, de omvang is gelijk aan de veiligheidsregio.

2011 - eigen uitvoering 2021 – bijdrage aan de RUD Drenthe

Ruim € 800.000,- Circa € 465.000,-



Landelijke aanleiding
omgevingsdiensten

• 2008: Commissie Mans
• Vuurwerkramp Enschede, cafébrand Volendam

• Handhaving omgevingsregels gebrekkig en versnipperd.

• 2009: Package deal 

• Basistakenpakket

• Kwaliteitscriteria

• Gemeenschappelijke regeling

• 2014: Oprichting RUD Drenthe 

• Drentse gemeenten en de provincie zijn eigenaar en opdrachtgever      

(13 deelnemers)

• 2016: Wettelijke basis (taken en omvang)



Doorlichting SeinstraVandeLaar

2014: Oprichting RUD Drenthe

2016: Invoering van de Drenthe Maat (DM) & LOS

2017: Onderzoek SvdL en verbeterplan, focus op 3 prioritaire 

onderwerpen: LOS, Digitalisering en Financiële functie

2018: Eerst focus op productie en financiën

2019: Start ontwikkelprogramma

2020: Groot deel ontwikkelprogramma gereed, beter in control

2021: Evaluatie GR RUD Drenthe & Rapport cie Van Aartsen 



Verrekensystematiek

• Verzoek raden om bestaande verrekensystematiek te herzien 

• Gefaseerde besluitvorming algemeen bestuur met 

tussentijdse zienswijzeprocedure raden/staten

• Op 12 nov 2020 besluit om, obv meerderheid zienswijzen, 

nieuwe verrekensystematiek vast te stellen en niet over te 

gaan tot verrekening over 2018 en 2019



Kaderbrief 2022
Reactie raad Tynaarlo

• Richt je op de basis op orde

• Er is een nieuw zaaksysteem gekocht, invloed niet duidelijk

• Waar is ambitieniveau t.a.v. ziekteverzuim? Streef naar max 5 %

• Wat zijn de financiële gevolgen van de Omgevingswet, ook i.r.t. 

verschuiving bevoegd gezag?

• Inzet klimaatdoelen/energiebesparing is uitbreiding taken waar 

Tynaarlo niet om heeft gevraagd

• Waarom geen samenwerking/afstemming met omliggende 

omgevingsdiensten?

• Waarom kaderbrief niet rechtstreeks naar raad?



Proces begroting 2022

• Kaderbrief + addendum (7 reacties ontvangen)

• 14 april – ontwerpbegroting in vergadering AB RUD Drenthe

• 8 weken zienswijzetermijn raden en staten

• 5 juli – vaststelling begroting

• 3e kwartaal – Begrotingswijziging o.a. financieel effect 

Omgevingswet
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