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Het algemeen bestuur van de RUD Drenthe heeft op 19 december 2022 de uniforme uitvoering- & 
handhavingsstrategie (U&H strategie) behandeld in haar vergadering.  
 
De U&H strategie Drenthe is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse gemeenten, de provincie 
Drenthe en de RUD Drenthe. In de strategie zijn de huidige werkafspraken en beleid vastgelegd. 
 
Als bijlagen bij deze brief vindt u de aanbiedingsbrief aan de colleges en gedeputeerde staten van 
Drenthe en de U&H strategie met bijlagen.  
 
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 plaatsgevonden. 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 bepaald welke milieudoelen de gezamenlijke deelnemers willen bereiken en 
zijn de huidige afspraken en het huidige beleid vastgelegd. Deze U&H strategie wordt u ter kennisname 
toegezonden. 
 
Hierna volgt de herijking van de Drentse Maat. Deze herijking heeft een belangrijk richtinggevend kader 
bij de uitvoering van het werk door de RUD. Een onderdeel hiervan is namelijk het bestuurlijk vastleggen 
van risico’s, het stellen van prioriteiten het daarbij bepalen van de ondergrens.  
 
Op het moment van herijking Drentse Maat willen wij met uw raad een fundamentele discussie voeren 
over de (milieu) handhaving door de RUD en wat eventuele wijzigingen in prioritering en/of ambitieniveau 
nu concreet betekenen voor onze gemeente.  
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