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1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij  
 

De gemeente Tynaarlo is één van de dertien deelnemers in de Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe (RUD). De overige deelnemers zijn de provincie Drenthe en de overige 11 Drentse 
gemeenten. Zij voert voor de deelnemers milieutaken uit: afhandeling 
vergunningaanvragen/meldingen, toezicht en handhaving, bodemtaken en alle overige 
milieuspecialismen. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, hele en 
schone leefomgeving in Drenthe. 
 
Het belang van de gemeente Tynaarlo in de RUD is ca. 3,3% van de totale begroting.  
 
De RUD bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit een 
vertegenwoordiging vanuit elke gemeente en de provincie. Het dagelijks bestuur bestaat uit het AB 
lid van de Provincie en een AB-lid uit de regio’s Noord, Zuid-oost en Zuid-west. De RUD heeft 
daarnaast een Directeur benoemd.  
 
Daarnaast is er een Raad van Opdrachtgevers, bestaande uit vier secretarissen. Deze geeft advies 
aan de bestuursorganen en de directeur. 

 

2. (Wettelijk) kader  

De RUD is opgericht op grond van het Besluit omgevingsrecht. Dat schrijft gemeenten en 
Provincies voor om een deel van de milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Het 
betreft, met name, de voorbereiding/afhandeling van vergunningen en meldingen en het toezicht 
erop. In Drenthe is ervoor gekozen om het milieu brede takenpakket onder te brengen bij de RUD.  
 
Wet- en regelgeving waar de RUD mee werkt zijn bijvoorbeeld: Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, Wet milieubeheer, bodemwetgeving, regelgeving omtrent externe veiligheid, 
energie, luchtkwaliteit, geluidshinder etcetera. Uiteraard is de Wet gemeenschappelijke regelingen 
op de RUD van toepassing.  

 
3. Uitgangspunten voor de op te stellen begroting  

De kaderbrief benoemt een aantal risico’s die gevolgen kunnen hebben. De kans erop en de 
beheersmaatregelen worden in de kaderbrief nog niet uitgewerkt, dat gebeurt in de begroting. 

1. Evaluatie van de Drentse maat kan andere inzichten geven 
2. Herijking verrekensystematiek 
3. Actualisatie locatiebestand 
4. Project digitale aanlevering 
5. Project verbeteren bodeminformatie- en beheersysteem 
6. Wegvallen rijks- en provinciebijdragen 
7. Nieuwe of uitbreiding taken 
8. Hogere opleidingskosten 
9. Kosten door personele regelingen 

 

4. Indexen  
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% Lopende 
begroting  

2021 2022 2023 2024 

Prijsindex 1,5 % 1,8 % Onbekend Onbekend Onbekend 
Indexatie loonkosten 3,5 % 2,9 % Onbekend Onbekend Onbekend 
Rente lang geld op te nemen Onbekend Onbekend    
Rente kort geld op te nemen Onbekend Onbekend    

 
De RUD berekent op basis van de lasten in de begroting een gewogen gemiddelde waarmee ze 
de begroting indexeert (90% loonindex, 10% prijsindex). Daarmee ontstaat een gewogen 
indexering van 2,8%. 
 

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid   

Omschrijving  Kosten (structureel of incidenteel) 
Overdracht bevoegd gezag bodemtaken van 
Provincie naar gemeenten 

Onbekend, structureel 

Wegvallen rijks financiering externe veiligheid Onbekend structureel 
Aanbestedingstraject zaaksysteem Onbekend, structureel 
Implementatie Omgevingswet Onbekend, structureel 
Verder invoeren/optimaliseren Risicogericht 
toezicht 

Onbekend, structureel 

 

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij  

In de kaderbrief 2021 zijn geen ken-/stuurgetallen opgenomen. Bij de aanlevering van de begroting 
2021 (omstreeks april) worden deze toegevoegd opgenomen en berekend op basis van de actuele 
cijfers.  

In de kaderbrief is reeds opgenomen dat de reservepositie onder druk staat, doordat onttrekking aan 
de reserves zijn gedaan ter dekking van de kosten van het ontwikkelprogramma. Hierdoor staat het 
weerstandsvermogen onder druk. Deze informatie is reeds bij de deelnemers bekend. 

De budgetverantwoording is geen onderdeel van de kaderbrief. Bij de begroting is dit wel opgenomen. 

 
7. Opmerkingen vanuit financiën   

In de kaderbrief 2021 zijn diverse onzekerheden en risico’s te lezen die mogelijk invloed gaan 
hebben op de hoogte van de deelnemersbijdrage. Op dit moment heeft de RUD de risico’s nog niet 
gekwantificeerd en is vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen voor de gemeente Tynaarlo zijn. 
 
Het ziekteverzuim blijft hoger dan de norm. In de begroting houdt de RUD daar nu rekening mee. 
Dit ondervangt een mogelijke tussentijdse extra bijdrage als gevolg van ziektevervanging. Ook voor 
2021 blijft het verwachte ziekteverzuim boven de norm (6% t.o.v. 4%), 
 
De beperkte reservepositie blijft een aandachtspunt. Tegenvallers kunnen in slechts zeer beperkte 
mate zelfstandig door de RUD worden opgevangen.  
 
Allesomvattend blijft het belangrijk om door de RUD op de hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen binnen de organisatie zodat de deelnemers vroegtijdig geïnformeerd zijn over 
eventuele (financiële) tegenvallers. 

 
8. Concept reactie college 

De kaderbrief bevat een aantal onzekerheden die reden zijn tot zorg. Deels komt dat door landelijke 
ontwikkelingen; de invoering van de Omgevingswet geeft ons allemaal een hoop werk te doen. De 
afgelopen periode heeft de RUD daar een waardevolle bijdrage in geleverd. Het is belangrijk dat we 
elkaar daarin het komende jaar blijven vinden. 
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Andere onzekerheden betreffen het wegvallen van rijks financiering en overdracht van 
bevoegdheden van provincie naar gemeenten. Het gaat daarbij om werk dat de RUD nu al uitvoert, 
maar straks, bij gelijkblijvend uitvoeringsniveau, door gemeenten moet worden bekostigd. Het is 
zaak dat wij zo snel mogelijk, in ieder geval in het eerste kwartaal van 2020, de financiële gevolgen 
daarvan vernemen, dan kunnen wij besluitvorming het meenemen in onze eigen begroting. 
 
We blijven het belangrijk vinden dat de RUD ons actief op de hoogte houdt van de voortgang van 
het Ontwikkelprogramma en de uitvoering van het jaarprogramma. Eventuele, belangrijke, 
afwijkingen moeten zo snel mogelijk aan ons worden medegedeeld. 

 

Bijlagen: 

1. Aanbiedingsbrief; 
2. Kaderbrief 2021. 

 


