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Rapportage l®*® halfjaarcijfers 2019

Geachte heer van Nieukerken,

Hierbij stuur ik u de rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de RUD Drenthe over het 
eerste halfjaar 2019 (januari t/m juni). Er wordt in deze rapportage aandacht besteed aan de stand van zaken 
ten opzichte van uw uitvoeringsprogramma. In de bijlage vindt u een gedetailleerde lijst met de aantallen voor 
de Drentse en de niet-Drentse Maat op basis van uren voor uw organisatie. Naast de verantwoording over de 
Drentse maat en de niet-Drentse maat wordt ook inzicht gegeven in de algemene inhoudelijke 
werkzaamheden die de RUD heeft verricht voor meerdere opdrachtgevers. Dit vindt u onder het kopje 
‘Algemene projecten RUD’. Indien er specifieke projecten zijn voor uw bevoegd gezag worden deze apart 
benoemd.

Na de focus op versterking van de productie in 2018 heeft het bestuur besloten in 2019 en 2020 ook gericht te 
gaan werken aan toekomstbestendigheid en toegevoegde waarde van de RUD Drenthe. Om in 2021 klaar te 
zijn voor de Omgevingswet en tegelijkertijd de eigen organisatie en financiën op orde te hebben moet er nog 
veel gebeuren. Voor deze opgave is er een ontwikkelprogramma opgesteld. De rapportage over de voorgang 
van het ontwikkelprogramma vindt niet plaats in deze rapportage maar maakt onderdeel uit van de 
periodieke rapportage op concernniveau. Die rapportage heeft u, conform de vastgestelde planning-en-control 
cyclus, onlangs ontvangen.

Algemeen
Vanaf 2016 werkt de RUD voor een groot aantal taken volgens de Drentse Maat Over deze producten wordt 
conform het uitvoeringsprogramma gerapporteerd over de aantallen afgeronde opdrachten. Voor een aantal 
werkzaamheden is (nog) geen eenduidig uitvoeringsniveau vastgelegd, de niet-Drentse Maat Voor deze 
producten is in de jaarprogramma's het aantal uren vastgelegd en wordt in deze rapportage verantwoord over 
het aantal bestede uren.
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Drentse Maat 

Vergunningen

NR ProductJP

101 Omgevingsvergunning Milieu > Oprichtingsvergunning
102 Omgevingsvergunning Milieu • Revisievergunning
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen
105 Omgevingsvergunning Milieu * OBM
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren
107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier
108 Vooroverleg milieu
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit
110 Intrekken van een vergunning
111 Melding Activiteitenbestuit
112 Melding niet inrichtinggebonden
113 Ontheffing verboden
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu
115 Advisering rijksprocedures
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De ingekomen vergunningaanvragen zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis 
van: complete aanvraag, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Enkele aanvragen zijn in 
behandeling.

De ingekomen meldingen milieu zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis van: 
complete melding, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Op dit moment zijn ca 7 meldingen 
Activiteitenbesluit in behandeling.
Opvallend is dat - gelet op het jaarprogramma - weinig meldingen voor behandeling aan de RUD zijn 
aangeboden.

Vergunningen algemeen

Wasplaatsen
In de eerste helft van 2019 is door de RUD op verzoek van de provincie Drenthe veel aandacht besteed aan het 
uitwerken van de praktijkrichtlijn erfemissies. In de praktijkrichtlijn zijn enkele voorbeelden van 
toekomstbestendige wasplaatsen opgenomen die kunnen worden toegepast bij een gemiddelde akkerbouwer. 
De praktijkrichtlijn is verspreid onder de gemeenten en waterschappen. De waterschappen zijn druk met het 
uitvoeren van erfbezoeken bij agrarische bedrijven. Regelmatig wordt de RUD om advies gevraagd. Tot op 
heden hebben wij bij ongeveer 16 gevallen vooroverleg gevoerd en/of advies gegeven in de gebieden van de 
waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. Binnen de gemeente Tynaarlo hebben zich in het eerste half 
jaar geen gevallen voorgedaan. Er is één melding op grond van het Activiteitenbesluit afgehandeld.

Stoppersregeling voor varkens- en pluim veebedrijven
Bedrijven die vanaf 2010 geen maatregelen hebben genomen om aan het Besluit emissiearme huisvesting te 
voldoen vallen, met gebruik van alternatieve maatregelen, onder het landelijke gedoogbeleid. Dit 
gedoogbeleid eindigt op 1 januari 2020. Een van de voorwaarden is dat de vergunning wordt ingetrokken.
In dit kader is aan 88 bedrijven in Drenthe een brief gestuurd met het voornemen tot intrekking van de 
vergunning per 1 januari 2020. Binnen de gemeente Tynaarlo zijn er geen bedrijven die aan deze regeling 
deelnemen. De bedrijven hebben de mogelijkheid gehad om aan te geven of ze door willen gaan met het 
houden van varkens, kippen of andere diersoorten. Hierop zijn veel reacties gekomen en we hebben een 
aardig beeld van de stoppers en bedrijven die door willen gaan met varkens, kippen of andere diersoorten.
Wij kregen in dit kader veel vragen over de ontstane situatie rond het programma aanpak stikstof (PAS) en de 
verkoop en/of het opnieuw benutten van ammoniakrechten. Over het laatste is nog geen duidelijkheid. De 
uitspraak van de Raad van State over de PAS is dus van invloed op de voortgang van dit project en het project 
kost hierdoor meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Vanwege de onduidelijkheid in regelgeving zetten wij op 
dit moment de intrekking van de vergunningen per 1 januari 2020 nog niet door. Waarschijnlijk komt in de 
loop van dit najaar meer duidelijkheid.
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Uitstel van de intrekking betekent geen verlenging van het landelijke gedoogbeleid. Met ingang van 1 januari 
2020 mogen geen dieren worden gehouden bij stoppers die geen aanpassingen hebben gedaan. Bedrijven die 
toch door willen met varkens, kippen of een andere diersoort ontvangen binnenkort een brief waarbij zij er op 
worden gewezen dat zij voor 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag of melding moeten indienen.
Hierdoor zullen Lz.L extra aanvragen of meldingen moeten worden behandeld.

Vakantieparken
In Drenthe speelt de bestemmingswijziging van vakantieparken/vakantiewoningen naar permanente 
bewoning. In het accounthoudersoverleg van 25 juni jl. is aangegeven dat de RUD Drenthe een rol kan spelen 
in het beoordelen van de milieuaspecten bij de transformaties van vakantieparken/vakantiewoningen naar 
permanente bewoning. Vanuit het accounthoudersoverleg wordt het aanbod van de RUD omarmd. Wel heeft 
men de behoefte om vooraf geïnformeerd te worden ten aanzien van de totale kosten c.q. kosten per park. In 
het eerstvolgende accounthoudersoverleg wordt dit onderwerp daarom weer geagendeerd. Binnen uw 
gemeente heeft dit project nog niet gespeeld.

Geitenhouderiien
Landelijk zijn de geitenhouderijen in beeld vanwege de problematiek van Q-koorts en longontsteking. Het 
merendeel van de provincies (Drenthe niet] heeft uitbreiding van geitenhouderijen daarom tijdelijk 
opgeschort, totdat meer bekend is over het onderwerp longontsteking. Het RIVM doet in opdracht van het rijk 
onderzoek hiernaar. In 2020 zal een deel van het onderzoek worden opgeleverd.
De RUD heeft dit halfjaar voor diverse gemeenten diverse aanvragen voor uitbreiding van geitenhouderijen 
behandeld. Vanwege de bestuurlijke gevoeligheid is er steeds (bestuurlijk) contact met de gemeenten. De GGD 
brengt advies uit over de gezondheidsaspecten.

Toezicht en Handhaving 
Aanpassen Uitvoeringsprogramma
Aan de accounthouders zijn op 28 mei in het accounthoudersoverleg keuzes voorgelegd om het 
uitvoeringsprogramma aan te passen. Het Jaarprogramma 2019 is niet geheel haalbaar door:

• een blijvend capaciteitstekort,
• onvoorzien toezicht waaraan o.b.v. risico-inschatting prioriteit aan moet worden gegeven
• en de inzet op ons ontwikkelprogramma.

Met de accounthouders is afgestemd om een delen van de Drentse Prioriteiten, het Ketentoezicht en van het 
Energietoezicht niet uit te voeren in 2019. Ondertussen wordt ingezet om het regulier toezicht per 2020 
risicogericht uit te voeren i.p.v. ffequentiegericht

In het accounthoudersoverleg is afgesproken tot de volgende prioritering voor ons regulier toezicht::
1. Calamiteiten/Rampen/Piket;
2. Onvoorzien Toezicht: Bedrijven die onvoorzien extra toezicht behoeven o.a. ongewone voorvallen, 

handhaving;
3. Klachten;
4. Projecten van BG waarvoor opdrachten zijn verstrekt in JP2019;
5. Energietoezicht;
6. Drentse Prioriteiten;
7. Ketentoezicht;
8. Regulier toezicht

Binnen het Regulier toezicht is verder geprioriteerd (per Bevoegd Gezag):
1. Gat 3 en 4 bedrijven waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd: aspectcontroles 

waar mogelijk en integrale controles waar nodig;
2. Gat 4 bedrijven industrie, aspectcontroles volgens Drentse Maat;
3. Gepland toezicht van bedrijven waar de RUD nog geen toezicht heeft uitgevoerd, na risico- 

inschatting en volgens Drentse Maat;
4. Rest volgens Drentse Maat

Deze prioritering heeft consequenties. Het onvoorziene toezicht leidt voortdurend tot een aanpassing in de 
uitvoering. Bij bevoegde gezagen waar veel extra onvoorzien toezicht moet worden uitgevoerd betekent dit 
onvermijdelijk uitstel van regulier toezicht
Een belangrijke consequentie is tevens een andere wijze van verantwoorden. Afgesproken is om in elke 
rapportage het onvoorziene toezicht te verantwoorden en de daarvoor benodigde aanpassing in het
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uitvoeringsprogramma per bevoegd gezag. De voorgestelde prioritering is hierbij leidend. Onze 
registratiesystemen zijn hierop per 1 juli aangepast, om vanaf de 9-maands rapportage steeds specifieker te 
kunnen verantwoorden.

Vanwege de extra opdrachten en het hoge langdurig ziekteverzuim is er een achterstand in productie. 
Gedeeltelijk wordt dit opgelost door inhuur voor ziektevervanging en de extra opdrachten. Dit lukt niet in alle 
gevallen. Het vinden van kwalitatief goede (inhuur) medewerkers is gelet op de krapte op de arbeidsmarkt 
lastig. We zagen ons daarom genoodzaakt om instemming te vragen tot het afschalen van het jaarprogramma 
met een omvang van 3.700 uur op het gebied van toezicht In afstemming met de accounthouders is 
voorgesteld om binnen het Jaarprogramma minder in te zetten op de Drentse Prioriteiten, het ketentoezicht 
en het energietoezicht Met deze aframing is de beschikbare formatie (inclusief inhuur) overeenkomstig het in 
het Jaarprogramma opgenomen aantal uren voor regulier toezicht
Op basis van risico-inschatting wordt prioriteit gegeven aan zaken die niet zijn opgenomen in het 
Jaarprogramma maar wel worden gevraagd; voorbeelden zijn calamiteiten, ongewone voorvallen, 
handhavingszaken, extra opdrachten en extra toezicht naar aanleiding van klachten. De inzet op dit 
onvoorziene toezicht is per bevoegd gezag zeer verschillend en wordt verrekend binnen de afspraken van de 
uitvoeringsprogramma’s in het Jaarprogramma. Uitgangspunt hierbij is dat de beschikbare toezichturen 
evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen. Bij een aanpassing in het uitvoeringsprogramma 
betreft het dus een aanpassing op de aantallen producten die kunnen worden uitgevoerd binnen de (nog) te 
besteden uren per bevoegd gezag. De totale productie is voor wat betreft de aantallen geraamd op 70-80% 
van de oorspronkelijke Jaarplanning 2019. De aanpassing op het Jaarprogramma wordt na bespreking met de 
accounthouders verwerkt in de 9-maands rapportage. In het bestuurlijk overleg van 8 juli j.1. is hiermee, en 
met de afschaling van 3.700 uur op het gebied van toezicht, ingestemd.
Wij blijven voor u doen wat nodig is, brengen de formatie op orde en verbeteren de kwaliteit van ons toezicht

Regulier toezicht
In de onderstaande tabellen is de productie over 2019 weergegeven. Het toezicht in het jaarprogramma 2019 
is gebaseerd op de Drentse Maat De genoemde aantallen betreffen geheel afgeronde controles. In de aantallen 
zijn de onvoorziene controles voortkomend uit o.a. ingediende klachten en/of handhavingstrajecten 
opgenomen.
Het uitvoeren van onvoorziene controles is niet opgenomen in het jaarprogramma en vraagt om een andere 
tijdsinzet dan volgens de kentallen van de Drentse Maat Een herijking van de Drentse maat en het beoordelen 
van capaciteit voor het risicogerichte toezicht gepland voor dit jaar, moeten tot een inbedding van onvoorzien 
toezicht leiden. Daarnaast is net als voorgaande jaren gebleken dat de kentallen uit de Drentse Maat voor de 
geplande controles op de categorie 2 bedrijven in de meeste gevallen ontoereikend zijn. De herijking van de 
Drentse maat moet na evaluatie, voorzien in realistische kentallen.
Het besluit van 8 juli tot afschaling van het Jaarprogramma op het gebied van toezicht wordt verwerkt in de 9- 
maandsrapportage. Dit zijn mede oorzaken voor de afwijkingen to.v. het Jaarprogramma in het aantal 
uitgevoerde controles to.v. de bestede uren.
Een andere bekende oorzaak is het niet op orde zijn van de brongegevens. Zo wijken de aantallen bedrijven 
per categorie af van de werkelijke aantallen. In de verantwoording is dit verschil alleen zichtbaar bij het 
toezicht op categorie 4 bedrijven omdat we alleen die bedrijven elk jaar inplannen. Zo zijn in het 
jaarprogramma meer categorie 4 bedrijven in aantallen benoemd dan er in werkelijkheid zijn. Dit verschil 
ontstaat doordat het jaarprogramma is gebaseerd op het locatiebestand van 2014. Om deze discrepantie op te 
lossen is het project'Locatiebestand op orde’ in het Jaarprogramma 2019 opgenomen.

In het eerste halQaar is 35% van uw toezicht programma 2019 uitgevoerd (in aantallen zaken), in uren is 38% 
besteed. Het toezicht op de categorie 2 bedrijven vraagt net als voorgaande jaren meer inzet dan de 
normering van de Drentse Maat Bij de evaluatie van de Drentse Maat wordt dit aspect ingebracht

In de eerste helft van 2019 hebben wij 10 milieu gerelateerde klachten voor u afgehandeld. Het aantal 
klachten blijft achter met hetgeen is geprogrammeerd.
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NR ProductJP

B
116 Toelicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1
117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3
119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5
120 Klachten
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Branchegericht toezicht
Sinds vorig jaar wordt het milieutoezicht in Drenthe volledig branchegericht uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat 
alle bedrijven per branche door een groep toezichthouders met specifieke kennis worden gecontroleerd. 
Hierbij wordt elke branche in de gehele provincie op een uniforme wijze benaderd en wordt data gegenereerd 
tb.v. de Landelijke Handhavingsstrategie, Inspectieview en Risicogericht Toezicht Deze branchegerichte 
benadering heeft primair tot doel om de kwaliteit van ons toezicht te verhogen en de efficiency en effectiviteit 
te verbeteren.

Ketentoezicht en Drentse Prioriteiten
Met de accounthouders is op 28 mei afgesproken om ketentoezicht uit te voeren op de thema’s asbest en co- 
vergisting.
Als Drentse Prioriteiten zijn in dit zelfde overleg de volgende onderwerpen benoemd:

1. Inventarisatie Mestopslagen;
2. Toezicht en Handhaving Vuurwerkopslagen;
3. Landelijke Handhaving Strategie (LHS);
4. Systeemgericht Toezicht;
5. Doormelden ongewone voorvallen bij top-bedrijven aan ILT.

De inventarisatie van de Mestopslagen is nagenoeg afgerond.
Voor de controle van de vuurwerkopslagen is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt ter informatie 
geagendeerd voor het accounthoudersoverleg na de zomer.
Bij elk toezicht wordt de matrix voor de LHS ingevuld. Zo verzamelen we data ter voorbereiding op Risico 
gestuurd toezicht Tegelijk worden meer zaken tegelijkertijd strafrechtelijk en bestuursrechterlijk 
gehandhaafd.
De overige 2 onderwerpen worden regulier uitgevoerd.

Energietoezicht
Om meer inzicht te krijgen in de energiebesparing bij bedrijven en daardoor meer informatie gestuurd en dus 
effectiever toezicht te kunnen houden worden bedrijven verplicht informatie aan te leveren. In het 
Activiteitenbesluit is dit als volgt geformuleerd:
Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf 
jaar of minder. Degene die de inrichtingdrijft meldt uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar 
aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
Ons energietoezicht richt zich op

• Toezicht en handhaving op aanlevering van informatie. Omdat de informatieplicht nieuw is zullen 
lang niet alle bedrijven uit eigen beweging tijdig de gevraagde informatie aanleveren.

• Controle van de juistheid van de aangeleverde informatie.
De wetgeving is van toepassing voor alle bedrijven met een energieverbruik > 50.000 kWh of 25.000 m3 
aardgasequivalenten (met uitzondering van de Glastuinbouw, ETS bedrijven en Categorie C-bedrijven). 
Landelijk gaat het om ca. 100.000 bedrijven. In Drenthe betreft het enige duizenden bedrijven. De controles op 
de juistheid van de informatie vindt daarom steekproefsgewijs plaats.
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Toezicht op asbest
Bij ontvangst van de sloopmeldingen worden risicogericht keuzes gemaakt voor toezicht tijdens de uitvoering 
en de beoordeling van de asbestinventarisatierapporten. Dit is overeenkomstig de afspraken zoals vorig 
najaar met u besproken in het accounthoudersoverleg en vastgelegd in het Jaarprogramma.
In de eerste helft van 2019 zijn 656 meldingen getoetst waarvan 45 meldingen niet voldeden.

Inventarisatie legionella-risico’s bij afvalwaterzuiveringen
In 2017 is duidelijk geworden dat ook afvalwaterzuiveringen (awzi'sj een risico kunnen vormen bij het 
verspreiden van legionella. Naar aanleiding van nog een geval van een legionella uitbraak in Noord-Brabant is 
het ministerie van I&W in 2018 begonnen (uitgevoerd door de omgevingsdiensten en het RIVMJ om de risico’s 
van legionellagroei bij awzi's in beeld te brengen.
Een eerste inventarisatie door de RUD Drenthe heeft in Drenthe vijf bedrijven opgeleverd die mogelijk in 
beeld komen voor een verhoogd risico van legionellaverspreiding. De bevoegde gezagen zijn hierover in juli 
geïnformeerd.

Komende zomer start de RUD Drenthe een project waarin aanvullende informatie wordt verzameld om een 
completer beeld van de awzi's te verkrijgen, zodat een beter onderbouwde inschatting kan worden gemaakt of 
er sprake is van een verhoogd risico op legionellagroei en -verspreiding. Daarna wordt bij installaties met een 
verhoogd risico onderzocht welke maatregelen eventueel nodig zijn om het verspreidingsrisico te beperken 
en wordt bekeken hoe dit geregeld kan worden in de milieuvergunning. Als het risico verhoogd blijkt te zijn, 
worden monsters genomen om te onderzoeken of legionella aanwezig is.
De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, worden vergoed op basis van declaraties bij Omgevingsdienstnl.

Handhaving
Er is juridisch geadviseerd over de legaliseringsmogelijkheden bij een veehouderij in Tynaario, die in 
afwijking van de omgevingsvergunning in werking was. Bij een ander agrarisch bedrijf in Tynaario is een 
handhavingstraject gestart in verband met het ontbreken van de kwaliteitsverklaring van de mestsilo en van 
de afdekking.
Verder zijn handhavingstrajecten ingezet bij een 2 tal bedrijven om keuringen van stookinstallaties en bij een 
bedrijf om een melding op grond van het Activiteitenbesluit af te dwingen.

Bodem

NR Product JP

122

Totaal
Drentse maat 

2019
Q1 Q2

40121 Melding Besluit bodemkwaliteit 40
122 Melding ongewoon voorval art.27/art.30Wbb 5
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 5
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 20
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 2

totaal

16

Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit loopt achter ten opzichte van de prognose in het 
jaarprogramma. De toezicht op de meldingen vindt later plaats omdat de werkzaamheden later worden 
uitgevoerd. Daarom komt het percentage toezicht op de meldingen niet overeen met de opdracht. Het aantal 
geprognotiseerde toezicht niet ernstige gevallen bodemsaneringen en calamiteiten bodem blijft achter. De 
vraag is of deze zaken wel gemeld worden bij het bevoegd gezag.

Er is een klacht over een illegale stort in bosperceel binnengekomen. Het bosperceel blijkt in eigendom te zijn 
van GAE en de stort bevat auto-onderdelen en asbest met mogelijk nog ander stort materiaal. Hiervoor is 
onderzoek gedaan en overleg geweest met GAE en de melder.

Er is veel grondverzet geweest bij het project aanleg van de rotonde bij Tynaario.
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Bijzondere projecten in Tynaarlo
Graafwerkzaamheden op nazorg locatie: Er is een bouwvergunning afgegeven zonder een bodem toets en er 
zijn afspraken gemaakt achteraf over de nazorglocatie aan de Burg. J.G. Legroweg.

Niet-Drentse Maat

NR Product JP

O
200 Bodem
300 Geluid, lucht en externe veiligheid 
400 Asbest
500 Juridische ondersteuning 
600 Milieuspecialistische taken 
700 Projecten

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk

901 Ontheffing TUG

1001 Toezicht ontbranden vuurwerk

1101 Toezicht TUG

1300 Projecten niet in UVP
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Bodem
De inzet op gebied van bodemadvisering ligt ver boven de prognose van het jaarprogramma.
De RUD heeft de gemeente geadviseerd over de bodemaspecten die van belang zijn voor de voorgenomen 
herbestemming, herinrichting en nieuwbouw. Verder zijn reguliere werkzaamheden uitgevoerd, zoals 
beoordeling bodemonderzoeken in het kader van bouwaanvragen. Er wordt doorlopend bodemadvies 
gegeven La.v. meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen van omgevingsvergunningen. De adviezen hebben 
betrekking op de maatregelen en voorzieningen die bedrijven moeten treffen op plekken waar zij 
bodembedreigende activiteiten verrichten.

Daarnaast worden door ons nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoeken beoordeeld die bedrijven laten 
uitvoeren om te kunnen vaststellen of een bodembedreigende activiteit heeft geleid tot een 
bodemverontreiniging.
Voor een aantal locaties hebben wij een bodemadvies verstrekt We hebben onder andere een bodemadvies 
gegeven over de bouw van een woning ter plaatse van een voormalig boerenerf en over het bouwen van 
stallen/bijgebouw ter plaatse van een akker. Daarnaast hebben wij een verhardingen- en bodemonderzoek 
begeleid voor de herontwikkeling van het terrein van de Prins Bernardhoeve. Voor onder andere de 
werkzaamheden bij diverse scholen (OBS De Westerburcht, OBS De Ekkel) hebben we bodeminformatie 
verstrekt en geadviseerd wat men met de vrijkomende grond kan doen. Daarnaast hebben we bij 
gemeentelijke transacties bodeminformatie verstrekt

WKO
Er zijn 16 meldingen afgehandeld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.
In het eerste halfjaar van 2019 zijn voor alle Drentse gemeenten samen 75 meldingen voor de aanleg van 
gesloten bodemenergiesystemen afgehandeld.
Er is in alle gemeenten een stijgende trend te zien. Gezien de huidige energietransitie mag verwacht worden 
dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen.
De meldingen voor de gesloten bodemenergiesystemen worden door ons ook geregistreerd in het Landelijk 
Grondwater Register (LGR). Door het opnemen van het bodemenergiesysteem in het LGR kan bij eventuele 
nieuwe initiatieven in de omgeving rekening worden gehouden met bestaande systemen. Dit om te 
voorkomen dat bodemenergiesystemen elkaar negatief gaan beïnvloeden waardoor het doelmatig 
functioneren wordt geschaad.
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Project Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten
Het afgelopen half jaar is uitvoering gegeven aan de evaluatie van de Nota bodembeheer en de 
bodemkwaliteitskaarten. Door het uitvoeren van een enquête is informatie verzameld over de werking van de 
Nota bodembeheer. De enquête is verspreid bij overheden en marktpartijen die zich met grondverzet 
bezighouden.

Vervolgens is nieuwe nota met bodemkwaliteitskaarten gemaakt Hiervoor is een workshop gehouden met 
beleidsmedewerkers, accounthouders en civiele medewerkers van diverse gemeenten. Samen met de in de 
enquête verzamelde informatie is dit in de nieuw opgestelde Nota bodembeheer verwoord.
Voor het maken van de bodemkwaliteitskaarten is door een adviesbureau een data-analyse uitgevoerd van 
alle bekende data (uitgevoerde bodemonderzoeken) uit ons bodeminformatiesysteem.

Inmiddels zijn zowel de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten gereed en kunnen deze worden 
vastgesteld in de Raden en Staten van de deelgenomen gemeenten en de provincie.

PFAS
In het eerste halfjaar waren we in afwachting van het door het ministerie van l&W op te stellen Tijdelijk 
Handelingskader PFAS. Op 8 juli 2019 heeft de minister het Tijdelijk Handelingskader toegezonden aan de 
Tweede Kamer en is dit beleidskader dat de normstelling en onderzoeksplicht bij hergebruik van grond met 
de stoffen PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS omvat, van kracht geworden. Dit beleidskader zal worden 
vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit.

De consequenties van dit beleidskader zijn verstrekkend. Per direct is de grondmarkt zeer terughoudend 
geworden. Op korte termijn betekent het ook dat de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten niet meer 
gebruikt kunnen worden zonder aanvullende bemonstering en analyse op PFAS. Om stagnatie te voorkomen 
heeft de provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld om in het tweede halfjaar de ontstane situatie op te 
lossen.

Geluid, lucht en externe veiligheid
In het eerste halfjaar is de inzet lager geweest dan in het jaarprogramma was voorzien. De inzet vindt met 
name plaats op het gebied van geluidsadvisering. Er zijn 6 geluidsadviezen afgerond. Het betreffen veelal 
adviezen met betrekking tot ruimtelijke procedure en bouwplannen waarvoor de hoge geluidsbelasting een 
aandachtspunt is.

Opgemerkt moet worden dat de uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de gemeente op het 
gebied van externe veiligheid worden uitgevoerd grotendeels niet in het overzicht zijn opgenomen. In de 
afgelopen periode zijn adviesaanvragen van de gemeente ontvangen en afgerond ten aanzien van een 
hogedrukgasleiding in de nabijheid van ligplaatsen voor woonschepen en de veiligheidsaspecten van opslag 
van groengas bij een tankstation. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode de Beleidsvisie 
Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo mogen opleveren.
De ureninzet voor deze werkzaamheden wordt veelal in rekening gebracht bij de provincie Drenthe omdat zij 
in het kader van programma Impuls externe veiligheid budget ontvangen van het rijk. De provincie heeft een 
deel van dit budget beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. De verwachting is dat voor 2020 nog budget 
beschikbaar wordt gesteld, zij het dat deze bijdrage lager zal dan in de voorgaande jaren. Zoals het er naar 
uitziet zal in 2021 deze bijdrage vervallen.

Juridische ondersteuning
De juridische inzet wordt op een andere wijze ingeboekt Dit betekent dat juridische inzet, zoals bezwaar en 
beroep, geschreven wordt op het hoofdproduct Veelal zijn dit toezicht- of vergunningsverleningsproducten 
die onder de Drentse maat vallen. Rapportage hierover vindt dan plaats onder kopje Drentse maat Dit 
betekent dat de uren besteed aan juridische ondersteuning in het algemeen flink afwijken ten opzichte van de 
planning. De kengetallen voor de uren voor Drentse maat producten moeten hierop nog aangepast worden. 
Dit is echter nog niet mogelijk, omdat deze kengetallen eerst ontwikkeld moeten worden. Over het algemeen 
kan worden gesteld dat de uren voor juridische ondersteuning flink lager zijn dan gepland. Er waren in deze 
periode verder geen bijzonderheden.

Professionalisering Wob
Het proces voor het behandelen van (grote) Wob-verzoeken is efficiënter en geprofessionaliseerd.
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Afgelopen halfjaar hebben onze bevoegde gezagen te maken gehad met een aantal omvangrijke Wob- 
verzoeken met betrekking tot milieu-informatie. De RUD heeft deze Wob-verzoeken opgepakt Gaande dit 
proces werd duidelijk dat het anders en efficiënter moest Hiervoor hebben wij speciale ICT-omgevingen op 
poten gezet (via Emmen) met programma's en ICT-tools die het behandelen van wob-verzoeken makkelijker 
maken. Wij zijn nu bezig om te kijken hoe we deze "Wob-omgevingen" een vaste plek kunnen geven binnen 
onze ICT-structuur.

Verder hebben wij een duidelijke werkinstructie geschreven over wat er wel en niet wordt gelakt bij AVG- 
gegevens. Door deze werkinstructie is dit onderdeel verder geprofessionaliseerd en kunnen meer 
medewerkers dit oppakken. Ook is een inhoudelijke werkinstructie gemaakt waarin staat welke Wob gronden 
er zijn, wat het toepassingsbereik is, en onder welke voorwaarden deze van toepassing zijn. De Wob- 
coördinator beheert deze werkinstructies en past deze aan indien nodig (denk aan ontwikkelingen in de 
jurisprudentie of voortschrijdend inzicht). Met deze werkinstructies in combinatie met een startbijeenkomst 
(kick-off), kunnen onze medewerkers aan de slag met de inhoudelijke beoordeling van de stukken.

Milieuspecialistische taken
In het eerste halfjaar is 1 m.e.r.-advies uitgebracht

Algemene projecten RUD

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)
De invoering van de landelijke handhavingsstrategie (LHS) in de RUD Drenthe is in 2018 gestart In 2019 
wordt dit verder opgepakt Voor het toepassen en invoeren van de LHS zijn in het jaarprogramma uren 
opgenomen. Een herijking van de Drentse maat gepland voor dit jaar, moet tot een inbedding van de LHS 
inzeturen in de kentallen leiden. Het project kan dan worden afgesloten. Toepassing van de LHS zal dan tot het 
reguliere werk behoren. Dit betekent dat als er door ons een overtreding wordt geconstateerd, deze aan de 
hand van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder wordt gelokaliseerd in de matrix van de 
LHS en dat er vervolgens een passende sanctie wordt toegepast Bij zwaardere overtredingen dan wel bij 
structurele overtredingen of crimineel gedrag wordt ook strafrecht ingezet De RUD Drenthe beschikt hiertoe 
over 8 toezichthouders die ook Buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) zijn. De Boa's worden 
gecoördineerd ingezet Waar nodig wordt samengewerkt met de politie en het OM. De toepassing van de LHS 
wordt periodiek besproken in het driehoeksoverleg tussen de drie noordelijke provincies, uitvoeringsdiensten 
(RUD, FUMO, ODG) politie en OM.

Uitspraak PAS
Onlangs is een landelijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak verschenen onder ander over het 
beweiden en bemesten van land. Een landelijke milieuorganisatie was het niet eens dat dit zonder natuurtoets 
plaats vindt De conclusie van de uitspraak is dat activiteiten die gevolgen voor natuurgebieden kunnen 
hebben moeten worden beoordeeld. Het PAS beleid waarop de provincies de Natuurbeschermingswet 
toetsing baseerde is met de uitspraak vernietigd. De impact van de uitspraak is groot Door het wegvallen van 
de drempelwaarde op grond van het PAS, van 0,05 mol, waaronder geen natuurtoets nodig was, heeft 
(vrijwel) elke stikstof emitterende activiteit in de huidige stand van zaken een natuurtoestemming nodig (in 
een natuurbeschermingswetvergunning of verklaring van geen bedenkingen die bij een omgevingsvergunning 
aanhaakt). De spelregels voor het verlenen van deze natuurtoestemmingen worden momenteel opnieuw 
vastgesteld. Een en ander wordt landelijk gecoördineerd en de gemeenten en de RUDD worden over de 
uitkomsten die er zijn op de hoogte gebracht Zo lang er geen duidelijkheid is over deze nieuwe spelregels kan 
(vanwege onlosmakelijke samenhang) ook het afgeven van milieutoestemmingen vertraging oplopen (en 
daarmee de daaraan verbonden omgevingsvergunningen).
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met de accountmanager vanuit de RUD Drenthe voor uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

M. Heidekamp-Prins 
Directeur

Afschrift aan: J. Popken en R. Mienstra, gemeente Tynaarlo
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2019 Tynaario

*
«
*
*

«

Product JP

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichdngsvergunning
102 Omgevingsvergunning Milieu ■ Revisievergunning
103 Omgevingsvergunning Milieu • Milieuneutrale wijziging
104 Omgevingsvergunning Milieu ■ Veranderen
105 Omgevingsvergunning Milieu ■ OEM
106 Omgevingsvergunning Milieu ■ Actualiseren
107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier
108 Vooroverleg milieu
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit
110 Intrekken van een vergunning
111 Melding Activiteitenbesluit
112 Melding niet inrichtinggebonden
113 Ontheffing verboden

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu

115 Advisering rijksprocedures

116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) catl
117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3
119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5

Drentse Maat
Totaal

Drentse maat Q1
2019

Ql%
to.vJP19

119

120 
121 
122

123

124

125

-4-

Klachten 48

Melding Besluit bodemkwaliteit 40

Melding ongewoon voorval art27/art.30 Wbb 5

Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 5

Toezicht Besluit bodemkwaliteit 20
Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering

Totalen: 338

B fl B

0,00X Q

>100% [j| 
24,5354 0 
31,5854 0 
10,0054 I

B

Aantal

0254 Totaal %
to.vJP19 to.v.JP19

t/m 30-06-
D 2019 D

0,0054 0

0,0054 1

5,6654 16

21,0554 10

10,0054 2

83

0,0054

>10054

30,1954

52,6354

20,0054

Totalen [planbaar]: 105 32 30%

Drentse Maat wel uitgevoerd
Hercontrole
Administratieve controle 
Opleveringscontrole
Totalen:

totaa
7
1
0

12

* Planbaar



Niet Drentse Maat (NDM)
NR

200 Bodem

Product JP
JP 2019 (Uren NDM) XQl %Q2

Tynaaiio to.v.JP t.o.v.JP

B B
503 175 35% 152 30% 327 65%

Beschikking Wet Bodembescherming 0 0% 0 0%
Meldingen Besluit uniforme saneringen 0 0%
Beoordeling verzoeken Warmte en koude opslag 0% 50
Informatieverstrekking bodem 40 0% 34
Advisering bodem 0% 62
Toezicht bodemsanering en - bescherming 0 0% 0%
Overige Bodemtaken 9 0% 6 0%

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 458 17% 20% 169 37%
Hogere waarde procedure 0 0% 0 0%
Adviseringgeluid 0% 81
Advisering zonebeheer 0 0
Advisering lucht 1 0% 0 0%
Advisering externe veiligheid 0% 11 0%

400 Asbest 13% 100 28% 41%
Advisering asbestinventarisatierapport 24 0% 57 0%
Toezicht regelgeving asbestverwijdering 24 0% 43 0%

500 Juridische ondersteuning 0% 0%
WOB verzoek 0 0% 0 0%
Juridisch advies 0 0% 0 0%

$00 Milleuspeciaiistische taken 8 13% 17%
mfr 5 0% 0 0%
Integraal advies (oriëntatie) 3 0% 2 0%

700 Projecten 0%

Project Extra Toezicht Talen 0 00% 0%
Controle bedrijven bestemmingsplan 0 00% 0%
Energieproject Emmen 0 0% 0 0%
Octopus en Taskforce Tuinbouw 0 0% 0 0%
Beleidsadvisering implementatie Omgevingswet 0 0% 0 0%
Informatievoorziening Oosterwijk 0 0% 0 0%
Gebiedstoezicht inventarisatie leegstand 0 0% 0 OK
Projert afhandeling brand B&B Oosterwijk WZ 0 0% 0 ox
Geluidsrondes Emmen 0 OX 0 OX
Geurbeleid 0 0OX OX

0 o 0

o o o

Project TT circuit Assen

1300 Projecten niet in UVP

Luchtvaart

Project VAM-berg

Project Noblesse 0 0 0
Inscannen bodem dossiers 0 0 0
ZZS stoffen (PR) 0 0 0
PR Algemene ondersteuning bodemsanering Pr.Drenthe 0 0 0
Extra werk BG

Totaa 1422

11a 2

22% 346 24% 47%


