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Deelnemerspecifieke voorjaarsrapportage 2020

Geachte heer Popken,

Hierbij stuur ik u de "Deelnemerspecifieke voorjaarsrapportage 2020" over de voortgang van de 
werkzaamheden van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden (januari t/m april 2020]. Anders dan in het 
accounthouderoverleg is afgesproken, is door het dagelijks bestuur van de RUD besloten deze 
deelnemersrapportage los te koppelen van de concernrapportage. 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 en uren voor de Drentse en de nlet-Drentse Maat voor uw organisatie. 
Indien er specifieke projecten zijn voor uw bevoegd gezag worden deze apart benoemd.
Deze specifieke rapportage is gericht op afwijkingen en bijzondere informatie.

Indien er nog aanvullende vragen zijn kunt u contact opnemen met onze relatiemanager dhr. H. Wieling, 
e-mailadres; h.wieling@ruddrenthe.nl

Vertrouwende u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
namens RUD Drenthe
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M. Heidekamp - Prins 
Directeur
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Deelnemerspecificatie voorjaarsrapportage 2020 gemeente Tynaario

Peildatum: 30 april 2020.

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het jaarprogramma en eventuele extra opdrachten. Uitgangspunt voor 
het vermelden van bijzonderheden en afwijkingen is het beeld dat is geschetst in de concernrapportage.

Voor toezicht is daarbovenop nog binnen de werkgroep rapportages afgesproken om de nieuw gebruikte indicatoren ook 
inzichtelijk te maken op het niveau per deelnemer. Gelet op het geringe aantal zaken is het nog niet mogelijk om bijvoorbeeld 
conclusies te trekken uit een vergelijking van de toezichtinformatie op deelnemerniveau en op concernniveau.

1 Inzet op hoofdlijnen

De weergeven uren DM en NDM zijn inclusief het toebedeelde deel administratieve ondersteuning.

Jaarprogramma 2020
JP2020 Realisatie %t.o.v.

Uren Uren JP2020

Drentse Maat (DM)

Niet Drentse Maat (NDM)

3.177 789 25%

55%

2 Bijzonderheden uitvoering Drentse Maat

Totaal inzet
uren

Administratieve ondersteuning Drentse Maat 130

2.1 Vergunningen

Nr.

101

Product Jaarprogramma 2019

Omgevingsvergunnina Milieu - Oprichtingsvergunnirig

Aantal
zaken

afgerond

Aantallen

JP2020 Zaken in

o
Aantallen behandeling

3 1

Totaal inzet

6

Uren

JP2020
(UREN)

%tov
JP2020
(UREN)

0 JP=0
102 Omgevngstergunning Milieu - Revsievergunning 1 1 2 22 263 8%
103 Omge«ngsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijzigin 0 1 0 0 53 0%
104 Omgevingsvsrgunning Milieu - Veranderen 0 2 2 0 131 0%
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 0 0 0 0 26 0%
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 2 0 0 0 27 0%
107 MaatwerkvDorschrifl Milieu 1 1 2 30 141 21%
108 Vooroverleg milieu 0 3 1 2 106 2%
109 Besluit Geliikwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 0 0 0 JP=0
110 Intrekken van een vergunning 0 0 0 0 18 0%
111 Meldingen milieu 4 20 8 77 616 12%
112 Melding niet inrichting gebonden 2 4 0 0 4 0%
113 Ontheffing verboden 0 0 0 0 5 0%
114 Informatieverstrekking bedrijfeactiviteit en milieu 7 8 2 24 35 68%
115 Adusering Rijksprocedures

Totaal
o o o o

160
3

1.426
0%

11%

• Opvallend is dat er relatief weinig uren zijn geboekt maar dat er wel conform het jaarprogramma 
geproduceerd is.

• Er zijn op dit moment nog 18 zaken in behandeling.
Binnen de gemeente zijn enkele agrarische IPPC bedrijven die in het kader van het project BBT conclusies 
agrarisch geactualiseerd worden. Hierdoor zijn er meer actualisatieproducten afgerond dan is opgenomen in 
het jaarprogramma.



2.2 Toezicht

TOEZICHT EN HANDHAVING (ind. Ketentoezicht)

Product Jaarprogramma 2019

2.1
116

Aantal
zak^

afgerond

Aantallen

JP2020 Zaken in
Uren

Totaal inzet JP2020
Aantallen behandeling uren (UREN)

Beoordelen eMVJ s
Toezicht (RGT-*-Extra)

0
10

0
271

0
1.008

%tov
JP2020
(UREN)

JP=0
27%

120 Klachten 3 82 158 52%
128 Ketentoezicht 0 9 48 19%
400 Astjest 33 50 189 26%

De urenbesteding RGT loopt achter op de prognose to.v. het jaarprogramma. Deze achterstand wordt 
mede veroorzaakt door de kanteling van frequentie gestuurd naar risicogericht toezicht Deze kanteling 
vergt een andere manier van werken wat de nodige voorbereiding heeft gekost Daarnaast heeft de 
uitbraak van de Coronacrisis voor uw gemeente een extra nadelig effect op het uit voeren van inspecties. 
Uit de risicomatrix is gebleken namelijk gebleken dat in uw gemeente de subbranche Horeca een 
prioritairebranche is. Kort na de start van de Coronacrisis moesten deze bedrijven sluiten. Het 
inspecteren van een bedrijf dat niet inwerking is, is niet zinvol en zou ook een negatief effect hebben op de 
risicomatrix voor 2021. Per 1 juni jl. is de Horeca weer geopend en zullen wij deze branche met voorrang 
in uw gemeente beoordelen op het naleven van milieuwet- en regelgeving.
Wij hebben 10 toezicht zaken afgerond. Van deze zaken vallen 7 zaken onder regulier toezicht 
De andere 3 zaken hebben betrekking op het uitvoeren van drie hercontroles.
Het aantal uren dat wij hebben ingezet voor het afhandelen van milieuklachten bedraagt 52% van het 
totaal en loopt voor op de prognose. De mogelijkheid bestaat dat het totaal aantal uren die wij nodig zijn 
om milieuklachten voor u af te handelen in 2020 meer zal zijn dan is begroot

Dit jaar zijn we gestart met het risicogerichte toezicht [RGT), gebaseerd op een risicomatrix. In de matrix zijn 
de verschillende branches beoordeeld op risico. Een belangrijk onderdeel hierbij is de naleving. De naleving 
brengen we in beeld per [hoofd)branche via:

Aantal overtredingen gerelateerd aan het mogelijke milieu-effect;
• Top 3 van de veel voorkomende overtredingen.
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel controles we, per branche, hebben uitgevoerd.

Branche

Agrarisch

Aantal
afgeronde zaken

0

Afval, sloppen asbest* 0
Gebouwen en MKB

Industrie, Metaal en Mobiliteit
1
6

* exclusief toezicht op asbestsaneringen

Hieronder hebben wij weergegeven in welke branche door ons overtredingen zijn geconstateerd en de 
urgentie van de overtreding. Tevens is een top 3 weergegeven van de overtredingen waarop handhaving op is 
ingezet

Aantal overtredingen per branche

Risico inschatting 
overtreding

Lage milieuschade 
Geringe milieuschade 
Matige Milieuschade 
Ernstige milieuschade

Top 3 veel voorkomende overtredingen
Bodembeschermende voorzieningen

Aantal overtredingen
4

Opslag agrarische bedrijfsstoffen 1



2.3 Handhaving

Dwang- en strafmaatregelen (vanaf 1 januari tot en met 30 april)

Handhavingsinstrumenten aantal

Vooraankondigingen 0

Dwangsommen 0

Bestuursdwang 0

Strafrechtelijk onderzoek 1

• Workflow handhaving

Gestart vanaf 1 januari Beëindigd voor 1 mei Werkvoorraad 1 mei
Handhavi ngstrajecten

Bijzonderheden:
• In de voorgaande periode is een uitgebreid handhavingsverzoek ingediend over een 

melkrundveehouderij. In deze zaak voert de gemeente de regie. Voor het onderdeel milieu is een 
ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en is er sprake van zicht op legalisatie. 
De gemeente onderzoekt of een buitenplanse ontheffing mogelijk is voor een kuilvoerplaat buiten het 
bouwblok.

• Wegens het verspreiden van papierslib over de bodem door een ondernemer is een strafrechtelijk 
onderzoek gestart. De activiteiten zijn langer geleden uitgevoerd, waardoor een bestuursrechtelijk 
optreden niet meer mogelijk is.

2.4 Bodem

Bodem

Nr.

121

Product Jaarprogramma 2019

Meldingen Besluit bodemkwaliteit

Aantal
zaken

a^erond
14

Aantallen

iP2020 Zaken in
Uren

Totaal inzet JP2020
Aantallen behandeling uren

44 6

(UREN)

36 86

%tov
JP2020
(UREN)

42%
122 Melding calamiteit bodem 0 0 2 0 66 0%
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksan 0 4 2 0 18 0%
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 3 22 2 31 52 60%
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 0 0 26 0%
126 Toezicht gebiedsgericht milieu 17 2 2 21 100 21%

• Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit is conform prognose. Er is geen 50% toezicht gehouden 
omdat de meldingen nog in uitvoering zijn of nog uitgevoerd moeten worden.

• Er is tevens toezicht verricht bij de aanleg van WKO-installaties (mechanisch boren).

3 Bijzonderheden Niet-Drentse Maat

Product 
nr ./groep

200
300
500
600
700
1201
1300
ario

Ni et Drentse Maat (UREN)

Totaal %
Realisatie uren go'ealiseerde
uren2020 ramingJP urentovhetJP

2020 2020
Bodem
Geluid, lucht en externe veiligheid

190
71

499
377

38%
19%

Juridische ondersteuning
Milieuspecialistische taken

196
17

0
42

45724%
41%

Projecten 0 0 0%
Boa’s (Vriiveld toezicht) 0 0 0%
Extra werk deelnemers
Administratieve ondersteuning Niet Drentse Maat

3

m 73
77 4%

995 55%

Algemeen
Het percentage Niet-Drentse maat uren is hoger dan gepland. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een Wob verzoek en 
het feit dat voor juridische ondersteuning, waar Wob verzoeken qua uren verdeling onder vallen, geen uren zijn gepland. 
Het betreffende Wob verzoek is afgerond. Het tekort aan uren zal bij het uitblijven van nieuwe opdrachten voor juridische 
ondersteuning dan naar verwachting niet verder oplopen.



3.1 Bodem

Er zijn voor de gemeente reguliere werkzaamheden verricht in het kader van bodemadvies, 
bodeminformatie en beoordelen van bodemonderzoeken voor onder andere bouwaanvragen en 
bestemmingsplannen.
Er zijn 10 meldingen afgehandeld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (WKO)

3.2 Juridische ondersteuning

Opvallend is dat er geen uren juridische ondersteuning geraamd zijn in het Jaarprogramma. Er zijn wel 
uren gemaakt Dit geeft in de tabel het vreemde hoge percentage.
Voor de gemeente hebben wij bouwstenen opgesteld voor de vaststelling van de Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaarten (PFASJ
Er is een Wob verzoek met betrekking tot op het vliegveld in Eelde toegepast bodemas binnengekomen en 
afgehandeld. Dit verzoek heeft aardig wat tijd gekost (193,5 uur) om af te handelen in verband met de 
hoeveelheid gevraagde gegevens.


