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Geachte Raadsleden,

In maart stuurden wij u ons jaarverslag VTH 2020 toe. Daarin informeren wij u over de werkzaamheden 
die wij op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving hebben uitgevoerd in 2020. In de 
begeleidende brief geven wij aan dat de RUDD over haar taken zelfstandig een verslag opstelt. Inmiddels 
hebben we dat verslag ontvangen.

Rapportage RUDD
Hierbij sturen wij u het jaarverslag toe van de werkzaamheden die de RUDD in 2020 voor Tynaarlo heeft 
uitgevoerd. De RUDD stelt ook een concern breed jaarverslag op. Die ontvangt u zo spoedig mogelijk 
van ons. 

Wat valt op
Voorgaande jaren was het beeld vaak dat er minder uren dan begroot aan Tynaarlo werden besteed. Dat 
beeld is in 2020 anders. Dat komt enerzijds omdat we het aantal uur naar beneden hebben bijgesteld op 
basis van een meerjaarsgemiddelde. Anderzijds zien we dat er in 2020 meer bodemzaken zijn uitgevoerd 
omdat er enkele grote projecten zijn uitgevoerd binnen ons grondgebied. Een voorbeeld daarvan is een 
project van het waterschap waarbij de kades worden aangepakt.

Met de invoering van Risicogericht toezicht (Rgt) geeft de RUDD ook een mooi inzicht in de aard van de 
overtredingen die zijn geconstateerd. Voor Tynaarlo zijn bijvoorbeeld het niet tijdig onderhouden en/of 
laten keuren van stookinstallaties en afwijken van verleende milieuvergunning/-afgehandelde 
milieumelding, de meest voorkomende overtredingen.

Overtredingen hebben geleid tot één daadwerkelijk opgelegde last onder dwangsom. Er waren eind 2020 
nog zes openstaande handhavingszaken. De meeste overtredingen zijn beëindigd zonder dat er 
daadwerkelijk een beschikking vereist is. 

Investering in de samenwerking
Een terugkerend onderwerp in de verslaglegging van de RUDD, is de samenwerking tussen de 
organisaties. De onderlinge verhoudingen tussen de medewerkers zijn altijd goed geweest. Het “weten 
wanneer we elkaar op moeten zoeken” bleek in de loop der jaren wat weggezakt. Een gevolg daarvan 
was dat de RUDD laat bij een vergunning traject werd betrokken. 

Vanuit de RUDD is het initiatief genomen om hierover met diverse medewerkers van beide organisaties 
over van gedachte te wisselen. Een actie die daaruit voort is gekomen is dat we sinds maart van dit jaar 

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



een lijst met binnengekomen aanvragen toesturen aan de RUDD. Die geeft aan of er mogelijk sprake is 
van milieurelevante aspecten. Onze medewerkers zijn dan tijdig op de hoogte dat de RUDD 
geraadpleegd moet worden.

In de periodieke overleggen die onze medewerkers met de RUDD hebben, bespreken we of dit het 
gewenste resultaat oplevert. Eerste ervaringen zijn positief. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris a.i. burgemeester
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