
4‐3‐2020 
 
Goedemorgen, 
 
Gisteravond tijdens de raadstafel is een vraag gesteld over energietoezicht van/door de RUD. Ik heb 
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Met vriendelijke groet, 
 

R.B. (Ronald) Mienstra 
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1 Het jaarprogramma 

1.1 Doel van hetjaarprogramma 

Het jaarprogramma 2020 geeft een overzicht van de activiteiten die de RVD Drenthe voor haar 
opdrachtgevers in 2020 zal uitvoeren. Dit programma is in samenspraak met de opdrachtgevers tot stand 
gekomen. De uitvoering is gekoppeld aan de begroting van 2020, waarmee ook de middelen voor de 
uitvoering van de activiteiten zijn geborgd. 

1.2 Verhouding Jaarprogramma 2020 en Ontwikkelprogramma 2019-2020 

Om voor onze opdrachtgevers een toekomstbestendige omgevingsdienst te zijn en te blijven is in 2019 een 
Ontwikkelprogramma gestart. Dit tweejarige programma kent de volgende onderdelen: 

risicogericht werken 
zaakgericht werken LOS 
voorbereiding Omgevingswet 
zelforganisatieteamcoaching 
informatiegestuurd werken 
missie en Visie vaststellen 
digitalisering dossiers 
locatiebestand op orde 

Gedurende de programmaperiode worden er binnen de RVD zowel werkzaamheden in het kader van het 
ontwikkelprogramma als het jaarprogramma uitgevoerd. Beide programma's hebben echter hun eigen 
financiering waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is dat de werkzaamheden voor het ontwikkelprogramma 
niet ten koste gaan van de productie (jaarprogramma). 
Over de inhoudelijk en financiële aspecten van het Ontwikkelprogramma in 2020 vindt nadere besluitvorming 
plaats in het eerste kwartaal van 2020. Dit ontwikkelprogramma met bovengenoemde onderdelen maakt dus 
geen onderdeel uit van het jaarprogramma 2020. 

1.3 Proces van totstandkoming 

In september 2019 is de relatiemanager van de RVD gestart met het voeren van individuele gesprekken met 
de 13 accounthouders om input te krijgen voor het opstellen van het jaarprogramma 2020. Daarnaast is er 26 
september 2019 een bijeenkomst geweest waar de regiegroepleden (medewerkers van de RVD) en 
accounthouders (medewerkers van de gemeenten en provincie) de kaders en randvoorwaarden als basis voor 
dit plan hebben besproken. Voor deze werkwijze is gekozen zodat juist in de voorfase van het opstellen van 
het jaarprogramma een gezamenlijk gedragen basis gelegd kan worden, om vervolgens op effectieve wijze te 
komen tot een beheersbaar en sluitend programma. Vanuit verschillende gremia is tot doel gesteld om vooral 
ook te komen tot een haalbaar jaarprogramma. Naar aanleiding van deze overleggen en de opgave om de 
Drentse maat te herzien is deze op een aantal punten geactualiseerd. Verder is afgesproken dat er in het 
jaarprogramma wordt gewerkt met een realistisch cijfer voor het ziekteverzuim. Verderop in dit programma 
is beschreven wat dit betekent. Het concept-jaarprogramma is op 25 november 2019 in het Dagelijks bestuur 
besproken. 
Hierna is het definitieve jaarprogramma opgesteld voor vaststelling door het Algemeen bestuur op 16 
december 2019. 

1.4 Kwaliteitskader van uitvoering 
Bij de uitvoering van het jaarprogramma moeten met de volgende kaders rekening worden gehouden. 

• Besluit omgevingsrecht 
In het Besluit omgevingsrecht zijn procescriteria verwoord die in acht moeten worden genomen. Deze 
omvatten de stappen binnen de beleidscyclus big-So Belangrijk onderdeel hierin is het vaststellen van een 
binnen Drenthe geldend uniform handhavings- en uitvoeringsbeleid met bijbehorende doelstellingen en de 
registratie, monitoring en evaluatie daarvan. Deze gezamenlijke opgave is op dit moment deels in 
ontwikkeling binnen het Ontwikkelprogramma 2019-2020. 

• Drentse verordening 
Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) zijn door de bevoegde gezagen 
verordeningen vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de kwaliteit van het uitvoeringsniveau van deze vth 
taken minimaal moet zijn. De RVD zal werken binnen de door de bevoegde gezagen vastgestelde kaders zoals 
opgenomen in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hiermee 
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is geborgd dat de uitvoering van de vth taken voldoen aan de continuïteits- en deskundigheidseisen van de 
kwaliteitscriteria. In 2019 zijn landelijk de kwaliteitscriteria versie 2.2 vastgesteld. Voor een aantal 
deskundigheidsgebieden zijn de eisen gewijzigd. De meest relevante wijziging betreft de toevoeging van het 
deskundigheidsgebied Energiebesparing en duurzaamheid. In dit jaarprogramma is te lezen dat de RUD 
sterker wil gaan inzetten op het onderwerp energie. Bij het vormgeven van de uitvoering zullen de 
kwaliteitscriteria in acht moeten worden genomen. 

• Bodem 
Voor de uitvoering van de bodemtaken gelden de kwaliteitskaders vanuit het Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het Besluit bodemkwaliteit en het convenant bodem. 

• Drentse Maat 
In de Drentse Maat is op basis van kentallen bepaalt wat de kwantitatieve, en in mindere mate ook de 
kwalitatieve, uitvoering van de vth taken moet zijn van de basistaken van de RUD Drenthe. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat uitvoering in 2020 zal plaatsvinden conform de geactualiseerde versie van de Drentse 
maat. In paragraaf 3.3 wordt hier verder op ingegaan. 

1.S Monitoring van het jaarprogramma 

In de rapportages van 2019 hebben we een begin gemaakt met het aanbrengen van onderscheid tussen de 
ramingen die betrekking hebben op vraag gestuurde producten en ramingen die gebaseerd zijn op planbare 
producten. 
In het eerste kwartaal van 2020 wordt samen met de accounthouders verder gesproken over de vorm en 
inhoud van de rapportages en de daarin op te nemen indicatoren. 

1.6 Aanvullende wettelijke programmeringen 

Separaat aan dit jaarprogramma worden nog andere aanvullende uitvoeringsplannen vastgesteld, namelijk 
voor de uitvoering van: 

• Taken Wet bodembescherming 
Voor de uitvoering van de bodemtaken ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) en het convenant bodem 
zijn de gemeente Emmen en de provincie Drenthe bevoegd gezag. De RUD voert de meerjarenprogramma's 
bodem en ondergrond 2016-2020 voor beide bevoegde gezagen uit. In dat kader stelt de RUD voor 
(sanerings)projecten uitvoeringsplannen op. De uren voor uitvoering van deze taken zijn in het 
jaarprogramma meegenomen. 
Een van de projecten is onder andere de "Warme overdracht Bodemtaken", Dit project is meegenomen in het 
project Omgevingswet dat onderdeel is van het ontwikkelprogramma. 
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2 De beschikbaarheid van middelen voor uitvoering 

2.1 De begroting 2020 

Op 8 juli 2019 is door het Algemeen bestuur de begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting vormt het 
financiële kader voor dit jaarprogramma. Door binnen dit kader te programmeren is ook de financiële 
uitvoerbaarheid van het programma geborgd. 

• Huidig ziekteverzuim hoger dan begroot 
In de afgelopen jaren is zowel in de jaarprogramma's als in de begrotingen gerekend met een ziekteverzuim 
van 4%. Dit ziekteverzuimpercentage is de doelstelling van de RUD. Het ziekteverzuim ligt de afgelopen jaren 
echter aanmerkelijk hoger. De verwachting is dat het ziekteverzuim in 2020 terug te brengen is naar 8%. 
Aangezien er geen financiële ruimte is om het verschil tussen 4% (begroot) en 8% (verwacht) op te vangen zal 
dit betekenen dat er mindere productieve uren beschikbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat er keuzes moeten 
worden gemaakt over welke werkzaamheden wel en niet worden uitgevoerd. Deze afschaling wordt 
uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

• Mogelijkheid tot extra opdrachten 
Een aantal collectief of individueel gewenste activiteiten past niet binnen de begroting. Deze activiteiten 
kunnen alleen worden uitgevoerd als extra opdracht, waarbij de betreffende deelnemers de daarvoor 
benodigde middelen leveren. Het leveren van de middelen is echter nog geen garantie dat een opdracht 
uitgevoerd kan worden, aangezien alle beschikbare uren binnen het jaarprogramma worden benut. Per 
opdracht zal de haalbaarheid en uitvoerbaarheid worden getoetst. Een overzicht en korte beschrijving van de 
reeds bekende extra opdrachten is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarprogramma. 

Op basis van onze begroting 2020 is het aantal productieve uren voor het primaire proces van onze 
organisatie bepaald. 

Tabell : De beschikbare productieve uren in 2020 

Formatie RUD 2020 Productieve uren 
Totaal incl. inhuur 138.68'4 
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3 Onze activiteiten in 2020 

3.1 Algemeen 

Overeenkomstig het bestuurlijk afgestemd werkproces om te komen tot het jaarprogramma met de daarbij te 
onderscheiden kaders en uitgangspunten, wordt de uitvoering van onze activiteiten in het programmajaar 
2020 onderverdeeld in: 
• De uitvoering van ons primair proces, onderverdeeld in de Drentse Maat, niet-Drentse Maat en de daarbij 

behorende inhoudelijke administratieve ondersteuning. 
• De mogelijkheid van extra opdrachten. Voor de uitvoering van de extra opdrachten zullen de betreffende 

deelnemers de bijbehorende middelen ter beschikking moeten stellen. 

Al onze producten zijn opgenomen in onze producten- en dienstencatalogus 2020. 

3.2 Raming besteding van de beschikbare uren op hoofdlijnen 

TabelZ : Totale vraag aan uren t.b.v. realisering van de programmering ZOZO 

Onderdeel Productieve uren 
af erond 

Uitvoering taken Drentse Maat DM 77.948 
Aframin t. .v. ho er ziekte ercenta e -4.200 
Uitvoerin taken Niet- Drentse Maat- roducten nDM 
Administratieve ondersteunin voor DM en nDM 

De uitvoering van het afgeschaalde jaarprogramma past hiermee binnen de begroting. 

3.3 Producten en diensten Drentse Maat 

• Herijking Drentse maat 
Sinds 2016 wordt voor een groot aantal taken conform de Drentse maat gewerkt. Hierdoor bestaat er voor het 
hele werkgebied van de RUD een uniform uitvoeringsniveau. Bij het bepalen van de Drentse maat is gewerkt 
met de informatie die destijds beschikbaar was. De afgelopen jaren is gebleken dat de Drentse maat op een 
aantalonderdelen niet het juiste aantal producten per deelnemer voorspeld. In het jaarprogramma 2020 zijn 
de aantallen meer in overeenstemming met de uitvoeringspraktijk gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het 
realiteitsgehalte van het jaarprogramma aanzienlijk toeneemt. 

Voor het vraaggestuurde werk (bijvoorbeeld meldingen, vergunningaanvragen en klachten) is het gemiddelde 
aantal keren dat om een dergelijk product is verzocht in de periode 2017-2019 (eerste 3 kwartalen) gebruikt 
als uitgangspunt. 

Nadat in 2016 de Drentse maat was bepaald zijn later ook de werkzaamheden voor asbestverwijdering bij de 
RUD ondergebracht. Over het uitvoeringsniveau en de bijhorende financiën zijn uniforme afspraken gemaakt. 
In het jaarprogramma zijn deze werkzaamheden voor het eerst onder de Drentse maat gebracht. Inhoudelijk 
heeft ditgeen gevolgen. 

• Drentse Prioriteiten 
Met de doorontwikkeling van frequentiegericht toezicht naar risicogericht toezicht is besloten om de uren 
voor risicogericht toezicht te laten bestaan uit de uren voor de Drentse Prioriteiten en het Regulier Toezicht 
zoals deze waren opgenomen in de Drentse maat. 
In de Drentse Maat waren voorheen prioriteiten opgenomen waarvoor bij het toezicht op inrichtingen extra 
tijd beschikbaar is indien zo'n prioriteit bij het desbetreffende bedrijf speelt. 
De vastgestelde prioriteiten binnen de Drentse maat waren Afval, Lucht (gezondheid), Bodem en Externe 
Veiligheid. In het jaarplan 2018 en 2019 is het grootste deel van de uren voor de Drentse Prioriteiten 
afgeschaald. 
Voor Bodem en Afval gaat het om aspecten die nu zijn opgenomen in de reguliere inzet binnen risicogericht 
toezicht. De prioriteit externe veiligheid speelt maar bij een beperkt aantal bedrijven. De meeste daarvan 
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vallen onder de BRZO en/of RIE4. Beide categorieën worden sinds 1 januari 2019 apart ingepland via de 
Noordelijke BRZO ROD. Daarmee is externe veiligheid ook geborgd en is er minder noodzaak hier bovenop 
nog prioriteit aan toe te kennen. 
Lucht blijft prioritair vanwege de aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen(ZZS). In opdracht van de 
provincie wordt hiervoor in 2020 een plan voorbereid. 
Energietoezicht is in dit jaarprogramma derhalve expliciet benoemd als prioriteit omdat alle andere thema's 
onderdeel zijn van het reguliere toezicht of anderszins zijn belegd. Voor extra energietoezicht is 1.253 uur 
opgenomen. Andere prioriteiten zijn wettelijke verplichtingen, inspecties op de vuurwerkopslagen en 
projectmatig toezicht op vergistingsinstallaties. (zie hieronder bij noodzakelijke afschaling toezicht). 

• Noodzakelijke afschaling toezicht 
Een inkrimping van het takkenpakket van 4.200 uren is nodig om het ziekteverzuim van 8% op te vangen. Het 
ziekteverzuim is het grootst in het team Toezicht & Handhaving. Het werk gerelateerde ziekteverzuim is sterk 
afgenomen, helaas is het totale ziekteverzuim niet genormaliseerd. De afschaling wordt gerealiseerd binnen 
het Risicogericht Toezicht, Ketentoezicht en Klachten. 
Naast het meer reguliere werk dient in het jaarprogramma ruimte te worden gezocht voor een aantal 
wettelijke verplichtingen evenals door onze opdrachtgevers benoemde prioritaire taken. Dit betreft de 
volgende zaken: 

1. Wettelijke verplichtingen: 
a. Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies (ca. 150 controles) 
b. Toezicht Stoppersregeling 

2. Door opdrachtgevers benoemde prioriteiten: 
a. Inspecties vuurwerkopslagen 
b. Extra Energietoezicht 
c. Projectmatig toezicht vergistingsinstallaties 

Voor het uitvoeren van deze verplichtingen en prioritaire taken is 4.953 uur geraamd. Hiervoor zijn geen extra 
uren beschikbaar, daarom worden ook deze uren afgeschaald binnen Risicogericht Toezicht. Dit betekent dat 
er vanwege deze extra werkzaamheden (4.953 uur) en het hogere ziekverzuim (4.200 uur) in totaal voor 
9.153 uur moet worden afgeschaald op Risicogericht Toezicht. 

In de volgende tabel is een totaaloverzicht weergegeven van de werkzaamheden die we extra uitvoeren en de 
werkzaam waarop we afschalen. 

Tabel 3 : Extra werkzaamheden en afschaling toezicht (in uren) 

5.00 
7.00 
1.000 

Totaal Extra 4.953 

Ketentoezicht 2.392 -1.500 892 
Klachten 3.973 -1.000 2.973** 
Risicogericht 33.873 -6.653 27.220 
Toezicht* 
Totaal Ati eschaald -9.153 - 9.153 

Verschil tussen -4.200 
extra en afschalin 

*De uren voor Risicogericht Toezicht bestaan m.i.v. 2020 uit de uren voor Regulier Toezicht en Drentse 
Prioriteiten zoals die in de oude systematiek beschikbaar waren. 
**In voorgaande jaren werden extra controles voortkomend uit klachten binnen het reguliere toezicht 
uitgevoerd. In 2020 worden extra controles voortkomend uit klachten ten laste gebracht van dit onderdeel. 
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Tabel4 : De geraamde/geplande producten 
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In de bijlagen 1-13 zijn de uitvoeringprogramma's per opdrachtgever weergeven. 

• Van Frequentiegericht Toezicht naar Risicogericht Toezicht 
In 2019 is projectmatig, vorm en inhoud gegeven aan Risicogericht Toezicht om in 2020 hiermee te kunnen 
starten. Het doel is om toezichtcapaciteit daar in te zetten waar dat het meest nodig is gelet op risico 
inschatting en milieurendement. Er is een Drentse (milieu)risicomatrix en een bestuurlijk afwegingskader 
vastgesteld om keuzes in het jaarprogramma uit te werken. In de risicomatrix zijn vier effecten opgenomen: 
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• Milieu-effecten 
• Bestuurlijke impact 
• Ondermijning 
• Naleving 
De risicomatrix is voor 2020 per opdrachtgever uitgewerkt en gebruikt bij de programmering voor 2020 . Het 
is een 'Drentse' risicomatrix omdat de matrix in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers is ontwikkeld en 
gescoord. De matrix is opgebouwd uit een vijftal hoofdbranches met de bijbehorende subbranches. De te 
bezoeken subbranches zijn per opdrachtgever weergegeven in bijlage 15 "Te inspecteren subbranches per 
opdrachtgever, op basis van RGT". 
Sinds twee jaar werkt het team Toezicht en Handhaving branchegericht. Per branche wordt een uniform 
brancheplan geschreven. In de brancheplannen zijn de bijbehorende subbranches opgenomen en beoordeeld 
welke, op basis van de risicomatrix, welke prioritaire milieu-effecten er bestaan. Per prioritair milieu-effect 
wordt beoordeeld welke wijze van toezicht en interventie de beste methode is om naleving te bevorderen. 

De matrix wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Elk jaar wordt deze systematiek gebruikt om te komen 
tot risicogericht toezicht. 

De volgende afspraken c.q. kaders zijn bestuurlijk vastgelegd: 
1. De kentallen voor toezicht volgens de Drentse Maat worden losgelaten. Voor de planning van toezicht in 
2020 is een rekengetal aangehouden. De ureninzet wordt gemonitord. 
2. Het uitvoeren van de inspecties start in de meest risicovolle branches. Wanneer er ruimte is in de 
planning worden op basis van risicoprioritering aanvullende inspecties uitgevoerd. 
3. De toeziehtsuren per opdrachtgever komen overeen met de financiële bijdrage. 
4. Halfjaarlijks wordt een data-analyse uitgevoerd m.b.t. naleefgedrag. 

Wij verantwoorden de komende jaren steeds specifieker de effecten van ons toezicht, zodat meer zichtbaar 
wordt wat onze bijdrage is aan een schoner en veiliger Drenthe. Dit doen wij door in de brancheplannen de 
registratie, monitoring en evaluatie van de bevindingen van de controles mee te nemen. Hierbij te denken aan 
de registratie van de naleving; aantallen hercontroles, handhavingszaken, aard en omvang van overtredingen. 

Verwacht wordt dat door de risicogerichte benadering er ten opzichte van voorgaande jaren een toename zal 
zijn van o.a. het aantal hercontroles, proces verbalen en lasten onder dwangsom. Een belangrüke 
randvoorwaarde hiervoor is een up-to-date locatiebestand en een toereikende registratie inzake de naleving. 
Datakwaliteit is bepalend voor een optimale risicosturing. 

Het updaten van het locatiebestand is opgenomen in het Ontwikkelprogramma. In het Ontwikkelprogramma 
2020 is de implementatie inclusief een verbreding en verdieping van het Risicogericht Toezicht voorzien. 
Het product Risicogericht Toezicht komt in de plaats van de volgende in het jaarprogramma 2019 opgenomen 
producten: 
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 1 tot en met 5 
Toeslag regulier toezicht Drentse Prioriteiten 

• Ketentoezicht 
Bij ketentoezicht zetten wij in 2020 in op de thema's afval/asbest en biomassa-vergisting. 

• Energietoezicht 
Gelet op het landelijk energieakkoord, klimaatdoelstellingen en de collegeprogramma's, is het logisch om 
uitvoering te geven aan de taken voor energietoezicht. De uitvoering van deze taken werden in 2017 gedekt 
uit aanvullende (Rijks)financiering via de gemeentefondsen. De gemeenten stelden deze extra middelen ter 
beschikking aan de RUD. Gedurende 2018 waren deze aanvullende middelen niet beschikbaar en heeft de RUD 
de werkzaamheden moeten afschalen. Voor 2019 is door het rijk lopende het jaar opnieuw financiering 
beschikbaar gesteld en zijn de werkzaamheden weer opgepakt. 
In 2020 zijn (nog) geen extra middelen beschikbaar gesteld, desondanks is in het jaarprogramma 1.253 uur 
expliciet opgenomen voor Energietoezicht. Binnen risicogericht toezicht kan op basis van risico-inschatting 
meer uren worden besteed aan Energietoezicht. Wellicht specifiek bij kantoorgebouwen en grote bedrijven. 

• Beoordeling elektronische milieujaarverslagen (e-M]V)expliciet opgevoerd in 2020 
De beoordeling van de elektronische milieujaarverslagen is niet voorzien in de Drentse Maat en is net als vorig 
jaar expliciet in beeld gebracht. De uren worden geschreven op een aparte projectcode. 

• Asbest: beoordelingen en toezicht 
Voor de uitvoering van onze asbesttaken is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden in 2020 en de 
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bijbehorende uren. Deze inschatting is gedeeld met de accounthouders is gebaseerd op onze bijgestelde 
werkwijze. In totaal is er 3609 uur gepland. 

3.3.1 De actualisatie voor vergunningen op basis van wettelijke plicht 
Bij de actualisering worden de wettelijke grondslagen aangehouden. 

a) Actualisatie n.a.v. publicatie BBT-conclusies 
De vergunningen worden actueel gehouden met inachtneming van de actualisatieplicht bij de 
BBT-conclusies (best beschikbare technieken) die geldt binnen 4 jaar na publicatie. Voor 2020 staan de 
agrarische BBT-conclusies op het programma. 

b) Actualisatie n.a. v. LAP3 
Het bevoegd gezag dient binnen een jaar na publicatie van een nieuw LAP, of na een wijziging van een 
bestaand LAP na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van 
afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en indien 
nodig de vergunning(voorschriften) te actualiseren. Op basis van een plan van aanpak wordt hier verder 
uitvoering aan gegeven. 

c) Actualisatie n.a. v. Besluit emissiearme huisvesting 
Uitvoering geven aan het daarin geldende overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2020 voor het aspect 
ammoniak. Het heeft betrekking op bestaande stallen bij varkens- en pluimveehouderijen met een 
vergunning voor 8 mei 2002 met een hogere emissiefactor dan de maximale emissiewaarde of systemen 
waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld. 

3.3.3 Gevolgen uitspraak Programma aanpak stikstof (PAS) 
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak 
stikstof (PAS) zijn projecten stil komen te liggen. De spelregels voor het verlenen van de 
natuurtoestemmingen worden momenteelopnieuw vastgesteld. 
Zodra deze spelregels zijn vastgesteld ligt het in de lijn der verwachting dat er extra aanvragen om vergunning 
worden ingediend dan wel dat lopende aanvragen worden aangepast. Verwacht wordt ook dat de productie 
en uren inzet van vergunningverlening in 2020 hoger zullen zijn. Hoeveel hoger is vooraf moeilijk in te 
schatten. In de loop van 2020 zal beoordeeld moeten worden of dit tot problemen gaat leiden in het tijdig 
afronden van de procedures. 

3.4 Producten en diensten niet- Drentse Maat 

In tabel4 zijn op hoofdniveau de geraamde uren weergegeven van de niet-Drentse Maat-producten. 
De in de tabel genoemde advies-uren zijn exclusief de intern adviserende taak voor de Drentse maat 
producten. Bij de interne advisering is de ( specialistische) inzet gekoppeld aan het betreffende product 
waarbij advies gevraagd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een milieuvergunning een 
beroep gedaan op milieuspecialisten. bodemspecialisten en juristen en worden de uren geboekt op het 
product milieuvergunning. 
Om het realiteitsgehalte van dit onderdeel van het jaarprogramma te vergroten is per deelnemer bepaalt 
hoeveel uren er de laatste 3 jaren gemiddeld zijn geleverd. Dit gemiddelde aantal uren is in dit jaarprogramma 
opgenomen. De vraag of dit financiële eonsequenties (bijvoorbeeld wijziging deelnemersbijdrage) heeft tussen 
de deelnemers wordt verkend door een werkgroep die bestaat uit deelnemers van het eigenarenoverleg. 
Voor het jaarprogramma is het relevant om te constateren dat het totale aantal te leveren uren zowel 
inhoudelijk als financieel (begroting 2020) haalbaar wordt geacht. 
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Tabel 5: De geraamde uren niet-Drentse Maat per hoofdgroep/productnr, voor 2020 

200 Bodem 25.903 
8.653 300 Geluid, lucht en externe veiligheid 

500 Juridische ondersteuning 993 
6.531 600 Mi I i eus peci a I i sti s che ta ken 
1.806 700 Pro] ecten 
1.059 801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 
350 9010ntheffingTUG 

618 1.001 Toezi cht ontbra ndi ng vuurwerk 
57 1.101 Toezi cht TUG 

1.201 Boa's (Vrijveld toezicht) (alleen voor Emmen) 2.348 

2.654 1.300 I Extra werk BG 

3.5 Administratieve ondersteuning aan het primair proces 

Bij de behandeling van alle zaken heeft de Frontoffice (onderdeel van het team Bedrijfsbureau) een 
belangrijke taak bij de intake en de administratieve afronding. De Front-office zorgt ervoor dat de kwaliteit 
van de registratie verbetert en de administratieve werkzaamheden voor de inhoudelijke medewerkers 
beperkt blijven. In 2020 is het doelom te kijken of we hier nog extra stappen in kunnen zitten. Hierbij wordt 
ook ten doel gesteld om de werkzaamheden meer te koppelen aan de afzonderlijke producten van de 
individuele opdrachtgevers. Hierdoor kan beter inzichtelijk worden gemaakt dat het geen overhead uren zijn. 
maarproductieve uren. Deze productieve uren worden ingeschat op een totaal van 10.000 uur. 
De werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de periodieke rapportages en de sturing op het 

_j_aarprogramma komen ook ten laste van deze post. Hiervoor is er binnen de RUD een regiegroep opgericht. 

3.5.1 Individuele extra opdrachten 

Naaste de reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit de reguliere deelnemersbijdrage bestaat de 
mogelijkheid om extra opdrachten bij de RUD te beleggen. Deze extra opdrachten dienen wel aanvullend op 
reguliere deelnemersbijdrage door de opdrachtgevers worden gefinancierd. De ervaring leert dat extra 
opdrachten niet altijd voor aanvang van een nieuw programmajaar bekend zijn maar zich ook lopende het jaar 
voordoen. De opdrachten voor ZZS, Impuls, BRZ, Prolander en Asbestdaken zijn inmiddels bij de RUD 
neergelegd. 

• PilotZZS 
Ten behoeve van de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de provinciale inrichtingen is in 
2019 door de FUMO, ODG en de RUD in gezamenlijkheid een projectplan opgesteld. Specifiek willen de 
provincies voor 1 januari 2021 per inrichting inzage hebben in de aanwezige, gebruikte en naar de lucht 
geëmitteerde ZZS. Daarnaast willen de provincies ook inzage in de (in)directe ZZS-lozingen naar water. De 
provincies hebben met het rijk afspraken gemaakt over de uitvoering van deze werkzaamheden. De provincie 
Drenthe heeft extra budget beschikbaar gesteld aan de RUD om deze extra werkzaamheden uit te voeren. 
ZZS doen zich naar verwachting niet alleen voor bij de provinciale inrichtingen. Gemeenten hebben echter 
geen speciale afspraken met het rijk gemaakt over de aanpak hiervan. Met de ervaringen die worden 
opgedaan bij de provinciale inrichtingen zal door ons in 2020 ook het gesprek op gang worden gebracht om te 
bepalen op welke wijze met ZZS moet worden omgegaan met de gemeentelijke inrichtingen. 
• Impulse 
Voor de uitvoering van werkzaamheden externe veiligheid heeft de provincie Drenthe opnieuw 1200 uur 
beschikbaar gesteld De provincie ontvangt in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 
budget van het rijk. De benodigde uren voor externe veiligheid boven deze 1200 uur zijn per deelnemer ten 
laste gebracht van de niet Drentse maat (productgroep 300). 
De verwachting is dat 2020 het laatste jaar is dat er via het programma Impuls nog budget door het rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Wel zijn VNG, IPO en IenW via het Bestuurlijk Omgevingsberaad in gesprek met 
elkaar over nieuwe financiering voor de periode 2021-2024. In de Kaderbrief 2021 hebben wij deze 
ontwikkeling ook beschreven. 
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• Prolander(voorheen Dienst Landelijk Gebied) 
Voor het geven van bodemadvies en het beoordelen van bodemrapporten voor Prolander wordt de ureninzet 
bij Prolander in rekening gebracht. 

• BRZO 
Binnen Drenthe bevinden zich 5 BRZO-inrichtingen. Daarnaast zijn er 6 zogenaamde RIE4 inrichtingen: 
bedrijven met chemische processen die niet onder de BRZO vallen. Voor al deze bedrijven is de provincie het 
bevoegde gezag. Voor de uitvoering van de vth taken van deze bedrijven zijn de BRZO uitvoeringsdiensten 
aangewezen. Voor Noord Nederland is dit de Omgevingsdienst Groningen (OOG). De RUD-medewerkers 
voeren, onder aansturing van de OOG, wel werkzaamheden uit ten aanzien van deze bedrijven. De bijhorende 
ureninzet wordt in rekening gebracht bij de OOG. 

• Aanpak asbest daken Drenthe 
De werkgroep asbestdaken gaat het stimuleringsprogramma Drenthe asbestdaken herijken nu het 
asbestdakenverbod 2024 er niet komt. De monitoring aan de hand van de asbestkaart blijft plaatsvinden door 
de RUD. Daarnaast is de RUD betrokken bij voorlichting en lokale initiatieven om asbestdaken te verwijderen. 
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Bijlagen 1-13 : Programma per opdrachtgever 

Kanttekening: In het jaarprogramma is gerekend met cijfers achter de komma, in de hier gepresenteerde 
overzichten is gewerkt met afgeronde cijfers. Hierdoor kunnen geringe verschillen zijn 
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Bijlage 14: Kwaliteitskader voor uitvoering van taken 

Het wettelijk kader 

Naast de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH), die op 14 april2016 in werking is 
getreden, is het Besluit verbetering vergunningverlening. toezicht en handhaving op 1 juli 2017 in werking 
getreden. Hiermee is een wettelijk kwaliteitskader ontstaan, dat in acht moet worden genomen bij de 
uitvoering van Wabo-taken. Belangrijk onderdeel hierbij vormen de procescriteria. die de elementen van de 
beleidscyclus big-8 omvat en de volgende hoofdstukken kent: 

Het uitvoerings- en handhavingsbeleid 
De uitvoeringsorganisatie 
De borging van middelenHet uitvoeringsprogramma 
Monitoring 
Rapportage 
Aansluiting op inspectieview 

Binnen het ontwikkelprogramma zullen deze procescriteria nader worden beschouwd en waar nodig worden 
voorzien van inhoud. 

Kwaliteit personeel en organisatie 
Door ieder bevoegd gezag binnen Drenthe (de gemeenteraden en Provinciale Staten) is de Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht op uniforme wijze in 2016 vastgesteld. 
De verordening is getoetst aan de modelverordening en voldoet. Met betrekking tot de uitvoering van de 
milieutaken wordt in deze verordening verwoord dat de uitvoering moet voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1, 
voor zover de uitvoering betrekking heeft op de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die 
met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast. De ROD Drenthe neemt bij de 
uitvoering van de VTH-taken de kwaliteitscriteria 2.1, voor zowel personeel en organisatie als de 
proceskwaliteit in acht, ook bij inhuur en uitbesteding van werk. 

• Inspectieview Milieu 
Omgevingsdiensten zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht tot aansluiting op de landelijke applicatie 
Inspectieview Milieu. Inmiddels zijn wij aangesloten op Inspectieview. maar moet nog wel het nodige werk 

- verricht worden wat betreft datakwaliteit. In deze applicatie, waarbij het toezicht op de bedrijven centraal 
staar, worden de data vanuit alle aangesloten systemen (bij ons het LOS) zichtbaar gemaakt. Inspectieview 
kent verplichte velden. Dit levert een wettelijk kader aan verplicht in te vullen velden binnen LOS op en 
verlangt voor die velden een goede kwaliteit aan data. 

• Uniforme toepassing van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) 
Met de invoering van Digitale Checklisten is tevens gestart met de registratie van toepassing van de LHS. 
Binnen DC worden de geregistreerde overtredingen gekoppeld aan de LHS toets, die moet leiden tot meer 
uniformiteit in de interventies bij bepaalde overtredingen. Hiervoor is in samenspraak met DC een aparte 
checklist ontwikkeld. 

Het Drentse kwaliteitskader 

De Drentse Maat producten 
Met de Drentse Maat wordt bedoeld dat gewerkt wordt overeenkomstig één uniform uitvoeringsniveau. 
Het bereik van de Drentse Maat blijft in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten 
binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals benoemd in de producten- en dienstencatalogus. 
Om die reden wordt gesproken van een Drentse Maat l.O. De sturing is op output. Het LOS en Digitale 
Checklisten voor het toezicht ondersteunen het vormgeven van uniform werken. 

Op basis van het gekozen uitvoeringsniveau is door de ROD Drenthe, in opdracht van de opdrachtgevers, het 
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per opdrachtgever de 
geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende uren per product op jaarbasis doorgerekend. 
Inmiddels vormen de resultaten vanuit het rekenprogramma niet meer de harde cijfers, maar wordt er op 
basis van ervaring bijgestuurd. Het inrichtingenbestand maakt deel uit van het rekenmodel. 
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De 'niet- Drentse Maat-producten' 
Ook voor de niet- Drentse Maat-producten is inmiddels al een bepaalde mate van uniformiteit ontstaan. 
De invoering van het LOS met haar uniforme processen en registratie en de tussen de medewerkers 
onderlinge kwalitatieve afstemming van producten, via de invoering van het vier-ogen-principe (wordt ook 
toegepast bij de Drentse Maat producten), ondersteunt verdere uniformiteit en eenduidigheid. De rapportage 
voor deze producten is in uren. 

Het kwaliteitskader voor bodemtaken 

• SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) 
Daar waar voor de overige Wabo VTH-taken de kwaliteitscriteria 2.1 een kader bieden, is het SIKB het 
afstemmende. uniformerende kader voor de uitvoering van bodemtaken en registratie van bodemgegevens. 
SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte 
kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Werken aan kwaliteitsverbetering 
betekent onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en 
beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). 

• KWAL/BO (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) 
Daarnaast geldt bij het bodembeheer de KW ALIBO-regeling) die is geïmplementeerd in het Besluit 
bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Dit betreft een wettelijke regeling, die beoogt de 
betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan 
werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders. 

• Convenant bodem 
Voor bodemsanering zijn de provincie Drenthe en de gemeente Emmen het bevoegde gezag. Hiervoor stellen 
zij overeenkomstig het vereiste vanuit de Wbb een uitvoeringsprogramma op als onderdeel van hun opdracht. 
Voor 2016 tot en met 2020 zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt in het Convenant bodem en ondergrond 
2016-2020 over de vormgeving en uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Het Convenant geeft 
vervolg aan, en actualisering en verbreding van, het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties 2010-2015. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben op basis van het Convenant 
bodem en ondergrond ieder een meerjarenprogramma 2016-2020 opgesteld dat de RUD Drenthe uitvoert. 
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Bijlage 15 : Te inspecteren subbranches per opdrachtgever, op basis van RGT 

PRIO 1 

Aa en Hunze 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 

PRIO 2 

Sporthallen, zwembaden, sauna's e.d. (SBI 49, 931, 9313, 9604, 8552, 85521, 93299, 59) 
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:De_Wolden 

!PRIO 1 

Bewerkingsinrichten van darmen en vlees (5BI10,101) 

Restaurants, snackbars, kampeerterreinen e.d. 

L E~l_11e!l . .. _ .. _ 

Sporthallen, zwembaden, sauna's e.d. (SBI 49, 931, 9313, 9604, 8552, 85521, 93299, 59) 

:Hoogeveen 
iPRIO 1 
'>" X 1'1"' I._ ,- ~::, _'J"~~{ /t'~~ ";.,~"''!":t .l\<w~ ~ ".i:~¥" 1't'J ,;-> ."".5!: .... ~:l~.) , ,~.J .s- ,~""t J ' _,-:. ~~yl 4.1ii' .... , ~}~{:)111- t2Yi ~ ~~.,., .~:::;'"~)l;~~1'{:'./~ , "t,I'.~ ",~'-,~ '~;~~~1 ~-'::;f1; ,I. ;:~ 

'}~IJ\-' "'~tc),;:r§lf'iîOî!l' ~.I':,'Î€r_.~l\~'hJftr~k)J;;Jij\~]rIliits'J;l~'t';Ü{o),<),,~\~!tîllt~)T';-':',i2:t~:;"""}!}!'(ti;- ·4:4~lf.,:,Q!i.r:})~~:,; 2:"4~:Cfb,,~1",~·*~i' ¥4t:~i 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) I 
Apparatenfabrieken(5BI 26, 27, 28 en 33) 
. . -- .. -.- - - 

:PRIO 2 - ". - 
---- --- - 

. Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven (SBI 303, 3316) 

Restaurants snackbars, kamoeerterreinen e.d. 

ipRIO 1 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 
r - -- - - - _. 

iPRI02 

Grth. In vloeibare en gasvormige brandstoffen (SBI 46712.3) 

r- 

i Midden Drenthe 
, 
:PRIO 1 

~'~r~jf.)1t!~~'f~'-4Tr~~t~~~~*jl~~~h~yt~t\tJ~tijlf~l~l"tt'lR~t~J~~l\~l'~i •• 
, , :' :;" 1 ~ I' ,\ ( > ~ re 1 ~( >-"l' r'" ,( "I ; I j I I 1 I 

Apparatenfabrieken(5BI 26, 27, 28 en 33) 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SBI 563, 5914) 

Slachterijen, broodfabrieken, broodbakerijen, e.d.(5BI 101, 102, 1071, 1072, 1052, 1105, 2219) 

Restaurants, snackbars, kampeerterreinen e.d. _. __ . - " ._- - 
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Noordenveld 

PRIG 1 

Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SSI 563, 5914) 

Handel en reparatie in (vracht)auto's, motoren en autowasserijen (SSI 45, 451, 452, 453, 454, 45202, 
7711, 45205, 77) 

PRIG 1 

Tynaarlo 

Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven (SBI 303, 3316) 
Café's, bars, discotheken, muziekcafé's, bioscopen (SSI 563, 5914) 

Provincie Drenthe 

Alle inrichtingen die onder het bevoegd gezag van de provincie Drenthe vallen 
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