
Jaarverslag :  
De uitvoering van het jaarprogramma 2020 gemeente Tynaarlo 
 
Peildatum: 31 december 2020  
 

In dit deelnemer specifieke jaarverslag over het programmajaar 2020 geven we inzicht in de uitvoering van ons 

jaarprogramma en de eventuele extra opdrachten. Voor elke deelnemer is een dergelijk specifiek jaarverslag opgesteld.  

Het algemene beeld is geschetst in de concernrapportage (de jaarstukken 2020). In dit verslag gaan we dieper in op onze 

uitvoering voor gemeente Tynaarlo.  

In het eerste gedeelte worden de deelnemer specifieke cijfers weergegeven, gevolgd door onze indruk omtrent de onderlinge 

samenwerking en tot slot wordt meer inhoudelijk ingegaan op het verhaal achter de cijfers. 

 

1 De uitvoering in cijfers 

  

1.1 Hoofdniveau 
 

 
Onder administratieve ondersteuning valt de administratieve inzet vanaf het moment van intake van een zaak, de werkverdeling, de 

administratieve afhandeling en afronding van een zaak. De inzet vanuit de regiegroep jaarprogramma 2020 valt hier ook onder. 
 

1.2 De Drentse Maat 
 

 
 

JP2020
Realisatie 

(uren)

Realisatie 

tov 

JP2020

JP2020
Realisatie 

(uren)

Realisatie 

tov 

JP2020

JP2020 

totaal

Realisatie 

(uren)

Realisatie 

tov 

JP2020

excl. admin. ondersteuning 3.177 2.582 81% 995           1.147        115% 4.172        3.729        89%

admin. ondersteuning 247 515 209% 77              235           305% 324           750           231%

TOTAAL 3.424 3.097 90% 1.072 1.382 129% 4.496 4.480 100%

TOTAAL

JAARPROGRAMMA 2020

DRENTSE MAAT NIET DRENTSE MAAT

Aantal 

zaken 

afgerond

JP2020 

Aantallen

Zaken in 

behandeling

Realisatie 

UREN

JP2020 

(UREN)

% tov JP2020 

(UREN)

TOTAAL VERGUNNINGEN EN MELDINGEN 56 45 15 619 1.426 43%

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 0 3 1 34 0

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 2 1 2 105 263

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 3 1 0 35 53

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 2 2 1 37 131

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 0 0 0 1 26

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 2 0 2 38 27

107 Maatwerkvoorschrift Milieu 12 1 0 46 141

108 Vooroverleg milieu 2 3 1 21 106

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 0 0 0

110 Intrekken van een vergunning 0 0 0 0 18

111 Meldingen milieu 16 20 6 167 616

112 Melding niet inrichting gebonden 3 4 0 0 4

113 Ontheffing verboden 0 0 0 0 5

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 14 8 2 137 35

115 Advisering Rijksprocedures 0 0 0 0 3

TOTAAL TOEZICHT EN HANDHAVING 213 54 20 1.638 1.403 117%

116 Toezicht (RGT+Extra) 50 1.189 1.008

120 Klachten 30 20 252 158

128 Ketentoezicht 16 48

27 Beoordelen eMJV’s 0 0

400 Asbest 133 0 181 189

TOTAAL BODEM 149 71 0 325 347 94%

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit 73 44 0 132 86

122 Melding calamiteit bodem 0 0 0 0 66

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 0 4 1 0 18

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 37 22 4 113 52

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 0 6 26

126 Toezicht gebiedsgericht milieu 39 2 1 75 100

Administratieve ondersteuning 0 0 0 515 247 209%
431 427 56 6.719 7.507 89%

TOTAAL DRENTSE MAAT PRODUCTIE 2020 418 3.097 3.423 90%

DRENTSE MAAT PRODUCTEN

                             Aantallen                              Uren



1.3 De Niet-Drentse Maat 
 

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

2 Relatie en samenwerking 

De contacten tussen de Relatiemanager van de RUD Drenthe en de accounthouder en de eigenaar van de 
gemeente Tynaarlo zijn goed.  
De afstemming bij de afhandeling van zogenoemde enkelvoudige zaken, zoals asbestmeldingen is 
vereenvoudigd (minder schakels) waardoor dit proces soepeler loopt. Ook weten medewerkers van Tynaarlo 
de specialisten (bijvoorbeeld geluid) goed te vinden. 
Er zijn echter ook verbeterpunten aan te wijzen. Vanuit de gemeente is een belangrijk aandachtspunt dat de 
RUD Drenthe (op tijd) betrokken wordt bij de zogenoemde multidisciplinaire dossiers waar sprake is van 
milieurelevante activiteiten. Dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende, omdat op de werkvloer niet altijd 
duidelijk is wat de taken/rol van de RUD Drenthe zijn/is. 
Die onduidelijkheid over taken/rol speelde ook in enkele handhavingsdossiers; wie heeft de regie als het om 
zowel overtreding op milieu- als op bouw/ro-gebied gaat? De afspraken daarover zijn in 2020 verduidelijkt: 
de regie ligt in die gevallen bij de gemeente. Dat is ook het geval bij meervoudige vergunningaanvragen. 
In gezamenlijke afspraak heeft de Relatiemanager met de accounthouder en eigenaar van Tynaarlo eind 2020 
hiervoor een verbetertraject voorgesteld. Begin 2021 is dit traject opgestart. Het betreft gezamenlijke 
gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden vanuit beide organisaties. 
Een ander verbeterpunt is/was de trage levering van “bodeminformatieverzoeken” in 2020. Dit is door de 
RUD Drenthe opgepakt. 
 
 
 

3 Bijzonderheden uitvoering Drentse Maat 

3.1 Vergunningen 
 
De ingekomen vergunningaanvragen zijn afgehandeld voor zover dat mogelijk was op basis van: complete 
aanvraag, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Enkele aanvragen zijn in behandeling. Enkele 
vergunningsproducten zijn dit jaar niet aangevraagd. 
  
De ingekomen meldingen milieu zijn afgehandeld voor zover dat mogelijk was op basis van: complete melding, 
alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Op dit moment zijn 6 meldingen Activiteitenbesluit in 
behandeling. 
  
Opvallend is dat er relatief weinig uren zijn geboekt maar dat er wel conform het jaarprogramma 
geproduceerd is, met uitzondering van het aantal afgehandelde oprichtingsvergunningen. 
De producten die doorgezet zijn naar de RUD waren relatief eenvoudig en snel af te handelen. 
 

3.2 Toezicht  
 
Toezicht bij bedrijven 
Wij hebben voor u in 2020 1.189 uren besteed aan milieutoezicht, dit is 118 % ten opzichte van het 
Jaarprogramma 2020. In de najaarsrapportage hebben wij u een prognose gegeven voor het totaal 
uitgevoerde toezichturen 2020. Deze prognose ging er van uit dat wij tussen de 80-85% van de toezichturen, 
zoals deze opgenomen zijn in het jaarprogramma 2020, daadwerkelijk zouden benutten.  Gelet op voorgaande 
blijkt dat we alsnog meer gedaan hebben dan de prognose en de ingebrachte toezichturen zoals deze in het 
jaarprogramma 2020 zijn opgenomen. 

Producten Niet-Drentse Maat
Realisatie 

(uren)

JP 2020  

(uren)
% tov JP2020 

200-Bodem 658 499 132%

300-Geluid, lucht en externe veiligheid 248 377 66%

500-Juridische ondersteuning 196 0 niet gepland

600-Milieuspecialistische taken 37 42 89%

700-Projecten 0 0 0%

1300-Extra werk BG 8 77 10%

Adm. Ondersteuning (NDM) 235 77 304%

Totaal Niet-Drentse Maat 1.383 1.073 129%



  
Voor u hebben wij 50 toezicht zaken afgerond. Van deze zaken zijn er 32 zaken afgerond die vallen onder 
programmatisch toezicht. Deze zaken zijn vervolgens onder te verdelen in 12 zaken die voortvloeien uit het 
afronden van zaken uit voortgaande jaren en 20 RGT-zaken 2020. De andere  18 zaken hebben onder andere 
betrekking op het uitvoeren van opleveringscontroles, hercontroles, controles bij vuurwerkopslagen,  
controles in het kader van handhaving etc.   
   
Dit jaar zijn we gestart met het risicogerichte toezicht (RGT), gebaseerd op een risicomatrix. In de matrix zijn 
de verschillende branches beoordeeld op risico. In onderstaande tabel is aangeven welke subbranches we, in 
het kader van RGT, gecontroleerd hebben op het naleven van milieuwet- en regelgeving. 
 

 
  
 In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel programmatische toezichtzaken we, per branche, 
daadwerkelijk hebben afgerond.  
 

  
  
Een belangrijk onderdeel hierbij is de naleving. De naleving brengen we in beeld per (hoofd)branche via :  

• Aantal overtredingen gerelateerd aan het mogelijke milieueffect;  
• Top 3 van de veel voorkomende overtredingen.  

  

  
 
Overeenkomstig de Landelijke Handhavingstrategie worden de door ons geconstateerde overtredingen 

beoordeeld op de mogelijke gevolgen van de overtredingen voor het milieu, natuur, water, veiligheid, 

gezondheid en/of maatschappelijke relevantie. Dit doen wij uniform met oog voor de feitelijke 

omstandigheden. Het risico van de beoordeling is ingedeeld in vier klassen welke loopt van een lage 

milieuschade tot onomkeerbare milieuschade. Een voorbeeld van een overtreding met een lage milieuschade 

is het niet jaarlijks uitvoeren van een bedrijfsinterne controle van een vloeistofdichte vloer. Wanneer door ons 

wordt geconstateerd dat er een stookinstallatie in werking is waarbij de emissiewaarden worden 

overschreden is dit een overtredingen met onomkeerbare milieuschade.  

 

  
 
Een bio-vergister in uw gemeente heeft onze specifieke aandacht. Dit bedrijf verwerkt meer afval dan dat is 
vergund. De hoeveelheid afval dat dagelijks wordt verwerkt is dermate veel dat het bevoegd gezag overgaat 
naar de provincie Drenthe. 
Daarnaast vergt ook een locatie aan de Bongveenweg onze aandacht. Op deze locatie wordt mest in mestsilo's 
opgeslagen. Hier is gebleken dat het bedrijf niet in werking is zoals dat is vergund en werd niet aan alle 
verplichtingen voldaan. 



 
Klachten   
De uren die wij hebben ingezet voor het afhandelen van milieuklachten bedraagt 159% van het 
jaarprogramma.   
 
Wanneer er sprake is van een klacht waarbij naast een milieuaspect en andere aspect speelt trekken we op 
met onze ketenpartners. Hierbij kan gedacht worden aan de collega's van de gemeente Tynaarlo, bijvoorbeeld 
als er ook strijdigheden zijn met het bestemmingsplan of met een waterschap als er sprake is van een 
verontreiniging van het oppervlaktewater. 
 
De door ons behandelde klachten worden beoordeeld of de klacht wordt veroorzaakt door het overtreden van 
milieuwet- en/of -regelgeving. Wanneer er sprake is van een overtreding is de klacht gegrond. Anders om is 
deze ongegrond.   
 
In onderstaande tabel is, in percentages, weergegeven wat onze conclusie is geweest.  
 

   
 
In sommige gevallen is bij de klachten de conclusie “n.v.t.” gegeven. Deze conclusie betekent in veel gevallen 
dat de klacht ten onrechte bij ons is binnengekomen. De reden hiervan kan zijn dat het een klacht is die 
getoetst moet worden aan andere wet- en regelgeving dan waarvoor de RUD Drenthe gemandateerd is. Een 
voorbeeld hiervan is het uitrijden van meststoffen, waarvoor de toezichthoudende instantie de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit is. Daarnaast kan de conclusie “n.v.t.” betekenen dat de klacht nog in onderzoek 
is, waardoor er nog geen conclusie kan worden getrokken. 
 
Een agrarisch bedrijf in Zeijen heeft in 2020 voor veel geurklachten gezorgd. Uit door ons ingesteld onderzoek 
blijkt dat de klachten werden veroorzaakt door de aanwezige luchtwasser. 
  
Toezicht Asbest  
U heeft voor 2020 189 uur ingebracht voor het houden van toezicht op het juist saneren van asbesthoudende 
materialen. Voor dit product hebben we voor u 181 uur besteed. Hetgeen iets minder is dan is opgenomen in 
het jaarprogramma 2020. Voor laatste genoemde hoeveelheid uren hebben we 107 sloopmelding met 
betrekking tot asbest beoordeeld en afgehandeld. Daarnaast hebben we op 19 locaties toezicht gehouden of 
het saneren van het asbesthoudend materiaal op een juiste wijze werd uitgevoerd.  
  
Toezicht op vuurwerkverkooppunten  
In uw gemeente zijn drie vuurwerkverkooppunten waarvoor u het bevoegd gezag bent. In 2020 zijn deze door 
ons administratief gecontroleerd.  Hierbij hebben wij voornamelijk beoordeeld of er een geldend 
uitgangspuntendocument (UPD)en keuringsdocumenten aanwezig waren. In het UPD zijn de uitgangspunten 
voor de opslag, zoals de hoeveelheid verpakt en onverpakt vuurwerk, de grootte van de ruimte en de wijze 
van opslag vastgelegd. Op basis van deze uitgangspunten worden in het UPD alle voor het goed functioneren 
van de sprinklerinstallatie van belang zijnde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten 
in alle te beveiligen ruimtes omschreven. Voor één locatie was het benodigde Uitgangspuntendocument (UPD) 
vervallen. Het nieuwe UPD is ter beoordeling naar de Veiligheidsregio Drenthe gezonden. Tijdens de 
verkoopdagen op 29, 30 en 31 december is nogmaals gecontroleerd. Daarnaast hebben wij tijdens de 
vuurwerkverkoopdagen twee vuurwerkverkooppunten beoordeeld of deze voldeden aan het tijdelijk verbod 
om vuurwerk te verkopen. Hierbij zijn door ons geen overtredingen geconstateerd. 
 

3.3 Handhaving  
 
Bestuurlijke handhaving per branche  

  
  

Branche

Vooraankondiging 

last onder 

dwangsom

Besluit last onder 

dwangsom

Afval 0 0

Agrarisch 2 1

Gebouwen en MKB 0 0

Industrie, Bouw, Metaal en 

Mobiliteit

0 0

Totaal 2 1



Er zijn in 2020 5 handhavingstrajecten gestart en er is 1 afgehandeld. Er waren op 1 januari 2021 nog 6 
openstaande handhavingstrajecten. Bij een agrarisch bedrijf met meerdere mestbassins is gezamenlijk met de 
gemeente met spoed een last onder dwangsom opgelegd. Omdat daar geen gevolg aan is gegeven is voor het 
milieudeel een bedrag van € 125.000,-- verbeurt. De meest voorkomende overtreding bij deze 
handhavingstrajecten is het inwerking zijn zonder omgevingsvergunning. Bij een mestbassin van een ander 
bedrijf werd niet voldaan aan de afstandscriteria. 
Wegens het uitrijden van papierpulp over landerijen is bij een agrarisch bedrijf proces verbaal opgemaakt. 
 

3.4 Bodem 
 
• Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk)is fors hoger dan de prognose. 73 Meldingen ten 

opzichte van begroot 44. Dit komt door de uitvoering van enkele grote projecten zoals de aanpak van de 
Kades door het waterschap (de Groeve). Op 50% van de meldingen is toezicht gehouden. Door de hogere 
aantal meldingen en uitvoer van toezicht zijn er ook meer uren Bbk gemaakt 

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

 
 

4 Bijzonderheden Niet-Drentse Maat 

 

4.1 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 geen bijzonderheden te melden. 

• Er zijn 25 meldingen afgehandeld voor de aanleg van 25 gesloten bodemenergiesystemen (WKO) 
 

4.2 Milieuspecialistische taken 
 
In 2020 is één MER advies uitgebracht en is één m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen. Daarnaast zijn 8 
integrale adviezen behandeld. Er zijn nog 2 integrale adviezen in behandeling. 
 

4.3 Juridische ondersteuning 
 
Er is in deze periode 1 Wob verzoek binnengekomen en er zijn 2 afgehandeld. De in paragraaf 1.3 benoemde 
uren voor juridische ondersteuning hebben grotendeels betrekking op de behandeling van deze Wob 
verzoeken. 
 


