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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.

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
1.
2.

3.
4.
5.

De uitgangspunten voor begroting 2021 (zie bijlage 1)
Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet overheden en de prijsindex
netto materiele overheidsconsumptie uit de Macro Economische Verkenning 2020 van het
CPB.
De productiviteitsnorm blijft net als voor 2021 1.330 uur per FTE, waarbij rekening gehouden is
met een ziekteverzuimpercentage van 6%.
De in 2020 vastgestelde nieuwe verrekensystematiek voor de deelnemersbijdragen
Het inzichtelijk maken van de onafgedekte risico’s in het kader van het lage
weerstandsvermogen

4. Indexen
%
Prijsindex
Indexatie loonkosten
Gewogen index

2021
1,8%
2,9%
2,8%

2022
1,5%
2,4%
2,3%

2023
onbekend
onbekend
onbekend

2024
onbekend
onbekend
onbekend

2025
onbekend
onbekend
onbekend
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5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid
Omschrijving
Overdracht bodemtaken van Provincies naar
gemeenten (pagina 8 en 9)
Evaluatie GR RUD (pagina 9)
Uniform handhavingsbeleid (pagina 9)
Landelijk Programma versterking
omgevingsveiligheid (pagina 10)
Actueel houden locatiebestand
Risicogericht werken (pagina 12)
Zeer zorgwekkende stoffen/fte Luchtadviseur
(pagina 12 en 13)
Extra BOA-capaciteit (pagina 13)
Komst Omgevingswet
Verbeteren informatievoorziening (pagina 14)
Aanbesteding en implementatie zaaksysteem
(pagina 14 en 15)
Nieuwe cao in 2021

Kosten (structureel of incidenteel)
€ 48.550 (voor Tynaarlo) Structureel:
Dekking door een overdracht van rijksmiddelen
van de provincie naar de gemeente.
Onbekend
Onbekend
€ 8.000,- (voor Tynaarlo) Structureel:
Dekking door middelen beschikbaar in het
gemeentefonds.
€ 60.000 (Drenthe breed) Structureel
Geen
€ 95.000 (Drenthe breed) Structureel
€ 150.000 (Drenthe breed) Structureel
Onbekend
€ 80.000 (Drenthe breed) Incidenteel
Tussen de € 100.000 en € 200.000 (Drenthe
breed) Incidenteel
Onbekend

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij
2021 (bijdrage
lopende
begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€ 465.029

2022

€ 551.624

2023

€ 548.984

2024

€ 548.984

2025

€ 548.984

7. Opmerkingen vanuit financiën
De ramingen van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 in bovenstaand overzicht zijn gebaseerd op
de bijdrage in 2021, aangevuld met de verwachte prijs- en loonindexaties van het CPB (gemiddeld
2,3% in 2022, vanaf 2023 voorlopig nihil op basis van de gegevens uit de kaderbrief) en met de
verwachte uitzettingen zoals opgesomd bij het overzicht voor nieuw beleid.
Op basis van een verwacht aandeel van de gemeente Tynaarlo in de gemeenschappelijke kosten
van de RUD van 3,3% bedragen de totale meerkosten als gevolg van nieuw beleid in 2022 t.o.v.
2021circa € 75.000. Tezamen met de verwachte prijsindexatie van 2,3% zal de verwachte
deelnemersbijdrage in 2022 t.o.v. 2021 circa € 87.000 hoger uitvallen.
Hierbij dienen een aantal nuances geplaats te worden:
-Voor de overdracht van bodemtaken en de uitvoering van het landelijk programma versterking
omgevingsveiligheid is de verwachting dat de gemeente hiervoor door het rijk gecompenseerd
wordt voor een bedrag van circa € 55.000. De precieze bedragen en regelingen zijn op dit moment
nog niet bekend.
-In 2020 is de sleutel, waarmee de kosten van de RUD over de deelnemende gemeenten verdeeld
worden, aangepast. Het effect op de gemeentelijke bijdrage is op dit moment niet bekend, maar zal
verwerkt worden in de begroting 2022.
-Het overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan de RUD is een eerste globale inschatting gezien
de onzekerheden die er nog bestaan. In de begroting 2022 zal een gedetailleerde raming van de
gemeentelijke bijdrage opgenomen worden.
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-Er is sprake van een aantal onzekerheden zoals de uitkomsten van de evaluatie van de GR RUD
die mogelijk ook bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend zijn en derhalve tot
nagekomen begrotingswijzigingen kunnen leiden.

8. Concept zienswijze
De kaderbrief laat voor 2022 een aantal extra kostenposten zien. Het is goed dat deze in de brief
naar voren worden gebracht. De gevolgen voor de deelnemersbijdrage worden ons inziens niet
(voldoende duidelijk) naar voren gebracht. Op basis van de huidige verdeling zou het voor Tynaarlo
om een verhoging van rond de € 75.000,- kunnen gaan. Een groot deel (ca. 2/3e) komt door een
verschuiving van de bodemtaken. Een duidelijker beeld van de individuele gevolgen en inzicht in
hoeverre kosten “onvermijdelijk” zijn is wat ons betreft nodig om onze rol te kunnen pakken.
N.B.
De RUD vraagt op dit moment afgerond € 75.000 meer dan door ons geraamd. De cijfers zijn
gebaseerd op de informatie die de RUD in het vierde kwartaal van 2020 tot haar beschikking had.
Inmiddels is er meer informatie. Dit is op 19 februari 2021 in een extra AB aan de bestuurders
gepresenteerd. De RUD werkt aan een addendum op de kaderbrief om ook de raden tijdig te
informeren over de actuele stand van zaken.

Bijlage 1 uitgangspunten begroting 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluatie van de Drentse maat kan andere inzichten geven
Herijking verrekensystematiek
Actualisatie locatiebestand
Project digitale aanlevering
Project verbeteren bodeminformatie- en beheersysteem
Wegvallen rijks- en provinciebijdragen
Nieuwe of uitbreiding taken
Hogere opleidingskosten
Kosten door personele regelingen

Bijlage 2: Kaderbrief 2022
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