
 
 

Geachte colleges, 

 
Het algemeen bestuur RUD Drenthe heeft op 19 december 2022 de uniforme uitvoerings- & 
handhavingstrategie (U&H-strategie) behandeld in haar vergadering. Het document bevat de meerjarige 
strategie op het gebied van milieu en bodem vergunningverlening, toezicht en handhaving en legt daarmee 
een beleidsmatige/strategische basis onder het uitvoeringsniveau van de taken die zijn overgedragen aan de 
RUD Drenthe. In deze brief leest u meer over de inhoud van de U&H-strategie en het proces van vaststellen en 
het daarbij betrekken van uw raden/staten.  
 
Het opstellen van de strategie is verplicht, maar ook belangrijk 
Een vastgestelde U&H-strategie is een belangrijke mijlpaal. Deze strategie is namelijk het beleidsmatige 
fundament onder de uitvoering van de milieutaken. Op de Drentse deelnemers (gemeenten en provincie) rust 
een wettelijke plicht om gezamenlijk een uniforme U&H-strategie op te stellen voor de basistaken die bij de 
RUD Drenthe zijn belegd. De U&H-strategie Drenthe is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse 
gemeenten, de provincie Drenthe én de RUD Drenthe. In de strategie zijn de huidige werkafspraken en beleid 
vastgelegd. Deze eerste versie legt het fundament voor een betere vertaling van beleid naar de uitvoering, dat 
de komende jaren verder kan uitgroeien.  
 
De herijking Drentse Maat wordt toegevoegd aan de strategie 
Vanaf 2016 wordt gewerkt volgens het uitvoeringsniveau dat was vastgelegd in de zogenaamde Drentse Maat. 
Destijds is gekozen voor een sober en doelmatig uitvoeringsniveau, hoofdzakelijk vertaald in aantallen (input-
gestuurd). Een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie GR RUD Drenthe was het herijken van deze Drentse 
Maat. De eerste fase - het herijken van de kentallen voor het oorspronkelijke uitvoeringsniveau - heeft plaats 
gevonden. De tweede fase - het herijken van het ambitieniveau (mate van dienstverlening, prijs vs kwaliteit) -
dient nog plaats te vinden. De basis voor dat ambitieniveau ligt in de U&H-strategie: daarin wordt immers 
bepaald welke milieudoelen de gezamenlijke deelnemers willen bereiken. Een onderdeel hiervan is ook het 
bestuurlijk vastleggen van risico’s en prioriteit en het daarbij bepalen van de ondergrens. Jaarlijks wordt dit 
bij de vaststelling van het jaarprogramma opnieuw beoordeeld. Al deze factoren dragen bij aan het maken van 
heldere resultaatafspraken over de kwaliteit van de uitvoering en de kosten daarvan. De herijking geeft 
daarmee een belangrijk richtinggevend kader voor de uitvoering van het werk. De herijkte Drentse maat 
wordt daarmee een integraal onderdeel van de U & H strategie. Zowel vanuit het AB als vanuit raden/staten 
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wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit proces, zodat beter inzicht ontstaat in het milieurendement 
van de uitvoerende milieutaken.  
 
Vaststelling door college en verzoek tot gesprek met raad/staten 
De vaststelling van de U&H-strategie is een collegebevoegdheid, omdat het de uitvoering betreft van het door 
uw raden/staten vastgesteld milieubeleid. Na vaststelling dient deze ter informatie te worden aangeboden 
aan uw raden/staten. Het verzoek is om de strategie na vaststelling ter  aan te bieden aan uw raad/staten, 
waarbij de raden/staten worden uitgenodigd om aandachtspunten mee te geven over de herijking van het 
kwaliteitsniveau van uitvoering binnen de Drentse maat. De agendering van dit onderwerp in uw 
raden/staten is vooral ook bedoeld om uitleg te geven over het proces waarin de U&H-strategie wordt 
vertaald in een herijking van het kwaliteitsniveau van uitvoering dat gehanteerd zal worden binnen de 
Drentse maat. De werkgroep heeft inmiddels de eerste gesprekken gevoerd over deze herijking. De 
raden/staten worden vervolgens in de conceptfase betrokken bij de verdere uitwerking hiervan. Dit verzoek 
lichten wij hierna toe. 
 
Wens om meer op inhoud in gesprek te gaan met raden/staten 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2022 is de wens uitgesproken om meer op inhoud het 
gesprek te voeren met raden/staten. De herijking van de Drentse Maat leent zich hier bij uitstek voor, mede 
ook omdat hierin beleidsmatige / kwalitatieve keuzes te maken zijn en deze rechtstreeks verbonden zijn met 
de omvang van de uitvoerende taken. Dit bepaalt uiteindelijk de (hoogte van de) financiering. Ook vanuit de 
zienswijzen van raden/staten op de begrotingen komt het nadrukkelijke verzoek naar voren om betrokken te 
worden bij het proces en de totstandkoming hiervan. Het is daarom wenselijk dat raden/staten direct aan de 
voorkant betrokken worden en ook gedurende het proces betrokken blijven.  
 
De herijking van de Drentse maat is ook een onderwerp dat is opgenomen in de gespreksnotitie RUD Drenthe 
die is aangeboden aan de Drentse griffiers. Deze notitie wordt gebruikt als input voor het gesprek dat 
raden/staten voeren met het AB-lid.  
 
Hoogachtend, 
 
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe, 
 
      
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
R.H. Meijer      M. Heidekamp-Prins 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: U & H strategie Drenthe 


