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1 Inleiding 
 
 

1.1 Inleiding 
 
Voor u ligt de extra rapportage over de eerste vier maanden van 2019.   
De rapportage over de eerste twee maanden is in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 april jl. 
behandeld en verzonden naar de raden en staten. In de toelichting werd aangegeven dat het lastig is om op basis 
van deze eerste twee maanden een doorrekening te maken voor de rest van het jaar.  
Het dagelijks bestuur  heeft besloten om deze extra rapportage toe te voegen over de eerste vier maanden om 
het gesprek over de eindejaarsprognose op basis daarvan aan te kunnen gaan. 
 

1.2 Resultaten tot nu toe: productie en financiën, de organisatie in beweging 
 
In de afgelopen periode van vier maanden is de organisatie gestart met het opzetten van het Ontwikkeltraject. 
Tussentijds wordt het LOS en Zaakgerichtwerken ge-herimplementeerd. Daarbij worden door zgn.  procesteams 
de processen en het systeem doorlopen,  om oplossingen te zoeken om het werken met dit systeem te 
vereenvoudigen door aanpassingen in het systeem of duidelijke werkafspraken.  
Gemiddeld liggen de productieaantallen hoger dan in een vergelijkbare periode vorig jaar. De reeds vorig jaar 
ingezette verbeterde monitoring en control op productie geeft een goed beeld van het behalen van de 
productiedoelstellingen waardoor een eindejaarsprognose beter is te geven.  
 
 
Vanuit de provincie is er een opdracht bij de RUD neergelegd vanwege een WOB-verzoek. Deze opdracht heeft 
een grote impact op de capaciteit (reeds 1200+ uren), er wordt input geleverd door mensen verdeeld over de 
hele organisatie. Dit zorgt voor een afwijking van het jaarprogramma 2019. Om de continuïteit te waarborgen 
om de gevraagde productie te kunnen blijven leveren wordt de extra inzet zoveel mogelijk gecompenseerd met 
tijdelijke inhuur.  
Het reeds in 2018 ingezette teamcoachingstraject door bureau Zuiderlicht werd ook in het eerste trimester 
doorgezet. Daarbij zijn er o.a. in de teams werkafspraken gemaakt die verder tijdens het Ontwikkeltraject op 
impact onderzocht gaan worden.  Voor teams Toezicht en Handhaving is er bijvoorbeeld  uitgekomen dat er voor 
de vele administratieve handelingen door toezichthouders, nu werkzaamheden door frontofficemedewerkers 
worden uitgevoerd waardoor er meer tijd is voor hun core business, nl.  ‘toezichthouden’. Het daarnaast 
ingezette traject voor Strategische Personeels Planning (SPP)  zal helpen de formatie en bezetting van de 
organisatie beter af te stemmen op de inhoudelijke opgave.  
 

1.3 Conclusie 
De RUD heeft de productie en de bedrijfsvoering beter op orde. Vanwege de extra opdrachten en het hoge 
ziekteverzuim is er een achterstand in productie. Gedeeltelijk wordt dit opgelost door voor ziektevervanging en 
voor de ureninzet voor  de extra opdrachten te compenseren met inhuur van capaciteit. Dit lukt niet in alle 
gevallen. Het vinden van kwalitatief goede (inhuur) medewerkers is gelet op de krapte op de arbeidsmarkt lastig. 
We zien ons daarom genoodzaakt tot het afschalen van het Jaarprogramma met een omvang van 3.700 uur op 
het gebied van toezicht. Het voorstel is om binnen het Jaarprogramma minder in te zetten op de Drentse 
Prioriteiten, het Ketentoezihct en het Energietoezicht, zodat ruimte ontstaat voor het uitvoeren van het binnen 
het Jaarprogramma nog onvoorziene toezicht. 
Er is extra aandacht en begeleiding bij het juist en tijdig boeken van bestede uren op de juiste producten. Om de 
sturing op de productie zo goed en adequaat mogelijk te kunnen uitvoeren is er een regiegroep productie 
ingesteld. Deze komt op geregelde tijden samen om de productie en de samenhang te bespreken en bij 
afwijkingen bij te sturen. In deze rapportage is een voorstel tot aanpassing van het jaarprogramma voor Toezicht 
opgenomen om de scheefgroei en achterstanden op te heffen en de productie op de realiteit aan te passen. De 
financiële functie is in control, vanuit het financieel systeem heeft men nu een actueel dashboard waarop direct 
de actuele stand van zaken te zien is en waarop direct geacteerd kan worden.  
Resumé, met de aanpassing van het Jaarprogramma 2019 en met de inzet van het Ontwikkelprogramma doet de 
RUD z’n best om aan verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen en een realistische opgave te hebben. 
Een realistische en haalbare opgave voor de hele organisatie kan vertaald worden naar realistische en haalbare 
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jaarplanningen voor medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op het werkplezier van de medewerkers en 
kan bijdragen aan het terugdringen van het te hoge ziekteverzuim.  
 

2 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 mei 2019 
 
 

2.1 Algemeen 
 
De Staat van baten en lasten tot en met april geeft de realisatie afgezet tegen de definitief vastgestelde 
begrotingswijziging 2019. De afwijkingen realisatie 2019 t.o.v. de begrotingswijziging 2019 worden op 
hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De RUD Drenthe heeft haar verplichtingen vanaf januari afgestemd op de 
begrotingswijziging 2019 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2019 horen. De 
cijfers van de begrotingswijziging 2019 zijn 4/12 deel van de jaarbegroting.  
Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 2.4 blijkt ons positieve resultaat van € 172K. Dit 
positieve resultaat tot en met april komt met name door :  
 
- lager dan geraamde personeelskosten (250K) 
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (83K) 
- het uitblijven van onvoorziene uitgaven (42K) 
- een incidentele last (frictiekosten) van (-147K) 
 
De onderdelen van het Ontwikkelprogramma 2019-2020 komen op stoom. Het geraamde budget zal naar 
verwachting volledig nodig zijn.  
 

2.2 Onze baten  
 
De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:  
 
• De baten uit deelnemersbijdragen  
De ontvangen deelnemersbijdrage loopt in lijn met de vastgestelde begrotingswijziging 2019.  
 
• De baten uit leges  
De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 voor. In de begrotingswijziging was aan 
baten tot en met april  € 74 K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 94K aan baten binnen gekomen.  
 
• De baten uit projecten (extra opdrachten)  
De baten uit de projecten lopen boven  onze verwachting op basis van de begrotingswijziging. Tot en met april 
was er aan projectbaten € 78K  geraamd. In werkelijkheid is  er voor € 230K aan projectbaten gedeclareerd. 
 
• Overige baten  
De RUD Drenthe verwacht geen overige baten en ligt hierdoor in lijn met de begroting.  
 

2.3 Onze lasten 
 
De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):  
1. personeelskosten  
2. bedrijfsvoeringskosten  
3. legeskosten  
4. projectkosten  
5. onvoorzien  / incidenteel 
De totale lasten tot en met april  waren lager dan de begrotingswijziging 2019 (afgerond € 111K). 
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• Personeelskosten  
De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel 
in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten tot en met april zijn afgerond € 3.485K. 
Ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 is dit 2,8% lager doordat de vacature ruimte niet kan worden 
ingevuld vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze kosten ook een 
incidentele last aan frictiekosten van € 147K is opgenomen.   
 
• Bedrijfsvoeringskosten  
De bedrijfsvoeringskosten liggen € 83K lager dan de begrotingswijziging 2019 (werkelijk gemaakte kosten € 
788K t.o.v. € 871K geraamd). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere uitgaven voor licentie en ict-
kosten. De verwachting is dat deze kosten later in het jaar wel gemaakt gaan worden. 
 
• Legeskosten  
De werkelijke legeskosten bedragen tot en met april 2019 € 66K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 
58K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking wordt veroorzaakt doordat er meer provinciale 
legesaanvragen zijn. Daarbij dient bedacht te worden dat leges vooraf in rekening worden gebracht.  
 
• Projectkosten  
De projectkosten bestaan ut de volgende projecten:  
1. Project / Doorontwikkeling LOS  

Het project / doorontwikkeling LOS heeft tot en met april €75K aan kosten gehad. Deze kosten liggen in lijn 
met de begroting.  

2. Project Ontwikkelprogramma 
De kosten die tot en met april voor het ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt zijn (€ 358K) bestaan 
uit : 

         
Programmamanagement €   78K 
Locatiebestand op orde €   35K 
Zaakgericht werken/LOS € 183K 
Invoering SPP €   12K 
Teamcoaching €   43K 
Digitalisering dossiers €     7K 
Totaal € 358K 

 
Het geraamde budget voor 2019 zal naar verwachting volledig nodig zijn.  

3. Overige projecten  
De kosten van overige projecten zijn € 230K. (begroot € 79K). Deze projecten worden in opdracht van de 
bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen groter zijn dan 
begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten).  

 
• Onvoorzien / incidenteel  
Onder de personeelskosten is een bedrag aan frictiekosten opgenomen van € 147K. Ter gedeeltelijke dekking 
van deze frictiekosten zal de post onvoorzien gebruikt worden. 
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2.4 Staat van onze baten en lasten tot en met april 2019 
 
In onderstaande tabel zijn zowel de werkelijke bedragen 2018 als de bedragen van de gewijzigde begroting 1/3 
van het jaarbedrag. 
 
Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met april 2019 

 
 
 
 
 
 
 

  

Bedragen x €1000
2018      

(Werkelijk)

2019 (Begrotings-

wijziging)

2019 (tot en 

met april)

Afwijking tov 

gewijzigde 

begroting

Totale baten 4.801 5.120 5.174 55

Deelnemersbijdragen 4.653 4.962 4.850 -112

Reguliere deelnemersbijdrage 4.267 4.288 4.288 0

Correctie niet-Drentse Maat 62 65 65 0

Incidentele deelnemersbijdrage 213 221 139 -82

Projectbaten Ontwikkelprogramma 110 388 358 -30

Legesopbrengsten 52 74 94 20

Projectbaten 96 83 230 147

Overige baten                                  -                                -                             -                                     -   

Totale lasten 4.807 5.113 5.002 111

Personeelslasten 3.694 3.588 3.485 103

Loonsom primair proces 2.364 2.714 2.333 381

Loonsom overhead 451 569 515 54

Doorbelasting aan projecten -136 -489 353

Frictiekosten 45 0 147 -147

Inhuur primair proces 611 176 670 -494

Inhuur overhead 27 31 201 -170

Doorbelasting inhuur aan projecten 0 0 -35 35

Reiskosten 88 104 80 24

Opleidingen 54 66 28 38

Algemene kosten 54 66 35 31

Bedrijfsvoeringskosten 740 871 788 83

Materieel (Toolbox) 4 10 9 1

Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe 555 603 603 0

Huur zaaksysteem/licentie LOS 52 53 49 4

Overige licentie- en ICT-kosten 72 77 51 26

Overige bedrijfsvoeringskosten 57 127 76 51

Legeskosten 36 58 66 -8

Projectkosten LOS 133 83 75 8

Projectkosten 96 83 230 -147

Projectkosten Ontwikkelprogramma 108 388 358 30 

Onvoorzien 0 42 0 42 

Incidentele lasten -  -  -  - 

Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves -6 7 172 165
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3 Ons Personeel 
 

3.1 Fte en inhuur 

 
Op 1 januari 2019 was de bezetting 111 fte. Voorgenomen is inhuur terug te brengen en voor structurele 
werkzaamheden deze te vervangen door vaste bezetting. De prognose is dat medio juli deze wordt uitgebreid 
met 9 fte. Op 1 mei 2019 is de formatie 114 fte, opgevuld door 126 medewerkers. Waar nodig zal voor de 
projecten uit het Ontwikkelprogramma, extra opdrachten en projecten, capaciteit (grotendeels ter vervanging 
van interne medewerkers) worden ingehuurd naar daadwerkelijk te maken uren en kosten. 
Ook bij de inzet van eigen medewerkers voor het ontwikkelprogramma speelt het probleem dat de voor hun 
vervanging benodigde inhuur niet altijd beschikbaar is op de markt. In voorkomende gevallen zal nadrukkelijk 
worden afgewogen of dit probleem wordt opgevangen binnen het ontwikkelprogramma of binnen het reguliere 
werk.  
 

3.2 Team coaching  
 
Het ingezette teamcoachingtraject onder begeleiding van het bureau Zuiderlicht is in 2019 verder opgepakt. 
Bottom-up worden er organisatie breed werkafspraken gemaakt. Het effect hiervan zal gaandeweg vruchten 
afwerpen. De teams worden ondersteund in het inzichtelijk krijgen en nader invullen van de inhoudelijke 
(ontwikkel)opgave en de teamdynamiek.  

3.3 Ziekteverzuim 

 
Het totaal ziekteverzuim van de maand april 2019 was 8,37%. Het ziekteverzuim lag tot en met april gemiddeld 
op 9,69% . In de begroting en het jaarprogramma wordt uitgegaan van een norm van 4% (per fte een 
ziekteverzuim van 73 uur), waardoor er geen compensatie mogelijk is voor het deel ziekteverzuim dat hierboven 
ligt. Dit betekent op jaarbasis een extra productieverlies. 
 
Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met april 2019 in categorieën  

Categorie 

Kort (1 - 7 dagen) 0,70 % 

Middel lang (7 - 42 dagen) 0,52 % 

Lang (42 - 365  dagen) 5,82 % 

Extra lang (> 365 dagen) 2,65 % 

Totaal 9,69 % 

 
 
 
In de bovenstaande tabel is de onderverdeling van kort verzuim, middellang verzuim, lang en extra lang verzuim 
tot en met april weergegeven. Wat hieruit opvalt zijn de lage percentages kort en middellang ziekteverzuim. Het 
langdurig ziekteverzuim leidt tot een gemiddeld ziekte verzuim hoger dan de norm. De verwachting is dat het 
verzuimpercentage over 2019 zal blijven afwijken van de begrote 4% en daarmee tot verlies van 
productiecapaciteit zal leiden. 
 

3.4 Verzuimbegeleiding  
 
Sinds medio februari 2019 verzorgt onze arbodienst Verzuimweg niet alleen de verzuimcoaching, maar ook de 
begeleiding op verzuimdossiers. Naast de stappen die genomen moeten  worden vanuit de Wet Poortwachter, 
wordt nu ook directe persoonlijke aandacht geboden aan de medewerker. De verwachting is dat door deze 
intensieve begeleiding, waarbij de juiste aandacht op het juiste moment plaatsvindt, het verzuim wordt 
teruggebracht. Het effect van deze maatregel zal het meest waarneembaar zijn gedurende de eerste twee 
maanden van het verzuim aangezien in deze periode de meeste invloed kan worden uitgeoefend. 
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Figuur 2 : het verloop van de verzuimduur in % tot en met april 2019 afgezet tegen de norm van 4% 

 

 

 
 

4 De uitvoering van onze taken tot en met april 2019 
 

4.1 De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2019 
 
In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau tot en met april 2019.  
 
 
 

 

Tabel 2 : Totaal ureninzet productieve uren op hoofdniveau tot en met april 2019 

 

Uren 
Uren Jaarplan 

2019 

Realisatie uren t/m 30-04-

2019 
% 

Drentse Maat (DM) 81.996 21.371 26,1% 

Niet Drentse Maat (NDM) 54.345 19.133 35,2% 

Adm. Ondersteuning (DM en NDM) 10.000 3.764 37,6% 

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) 3.000 146 4,9% 

Locatiebestand 1.500 373 24,9% 

Zaakgericht werken (LOS) 2.870 1.964 68,4% 

Totaal 153.711 46.751 30,4% 

        

 
 
 

Tabel 3 : Totale aantal afgeronde zaken Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma  tot en met april 2019 

Aantallen 
Jaarprogramma 

2019 

Aantal zaken afgerond t/m 

30-04-2019 
% 

DM [totaal] 6.984 1.585 22,7% 

DM [planbaar] 2.525 723 28,6% 
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Figuur 3: Afgeronde zaken en tijdsinzet Drentse Maat tot en met april 2019 

 
 
 

 
Tabel 4 : Afgeronde zaken Drentse Maat tot en met april 2019  

 

3
0

,4
%

29,5

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uren

15,9% 25,5% 28,0%
15,4% 24,7% 26,8%

0,0%

50,0%

100,0%

Vergunningen Toezicht Bodem

Aantallen

NR Product JP

Totaal 

Drentse maat 

2019

Aantal zaken afgerond 

t/m 30-04-2019

% Planbaar 

t.o.v. JP

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 9 1 -

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 63 4 -

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 32 3 -

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 70 8 -

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 52 1 -

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 60 0 0,0%

107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier 70 20 -

108 Vooroverleg milieu 284 44 -

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 2 0 -

110 Intrekken van een vergunning 42 2 -

111 Melding Activiteitenbesluit 1193 183 -

112 Melding niet inrichtinggebonden 36 10 -

113 Ontheffing verboden 24 19 -

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 504 98 -

115 Advisering rijksprocedures 32 1 -

116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1 0 3 >100%

117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2 953 266 27,9%

118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 599 212 35,4%

119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5 434 87 20,0%

120 Klachten 903 166 -

121 Melding Besluit bodemkwaliteit 957 281 -

122 Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb 66 2 -

123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen 41 14 -

124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit 479 155 32,4%

125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 79 5 -

126

Ketentoezicht

DM [planbaar] 2.525 723 28,63%

Planbaar Planbaar Planbaar
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Tabel 5 : Werkvoorraad Drentse Maat tot en met april 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 5 : Besteding uren niet-Drentse Maat tot en met april 2019 (vraag gestuurd behalve projecten) 

 
 
 

NDM UREN Product JP JP 2019 (Uren NDM) (Alle) Totaal %

200 Bodem 27057 8760 32,38%

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 7518 3069 40,82%

400 Asbest 3609 959 26,58%

500 Juridische ondersteuning 1339 1462 109,22%

600 Milieuspecialistische taken 6639 2386 35,93%

700 Projecten 3508 496 14,13%

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 1073 314 29,24%

901 Ontheffing TUG 324 156 48,23%

1001 Toezicht ontbranden vuurwerk 500 0 0,00%

1101 Toezicht TUG 278 7 2,52%

1201 Boa's (Vrijveld toezicht) 2500 754 30,14%

1300 Projecten niet in UVP 771 0,00%

Totaal 54345 19133 35,21%
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4.2 De uitvoering van het Jaarprogramma 2019 

Toezicht 

De productie Toezicht van de Drentse Maat is verbeterd ten opzichte van de aantallen van vorig jaar.  
Het aantal geboekte uren is in overeenstemming met de geleverde productie. Toch is het een afwijking ten 
opzichte van de jaarprogramma 2019; de gemiddelde toezichtaantallen zouden rond de 33% moeten liggen. 
Redenen van deze afwijkingen zijn het hoge ziekteverzuim (ruim 10 % ) en de invulling van vacatures is moeilijk 
omdat er te weinig gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Om de eigen medewerkers die 
reeds in dienst zijn bij te scholen en voor vacante functies geschikt te maken kost tijd. Naast het opleiden van 
eigen medewerkers wordt ook gezocht naar mogelijkheden om schoolverlaters aan te trekken en in de praktijk 
verder op te leiden. Omdat deze mensen niet meteen aan de kwaliteitscriteria voldoen zal dit tot extra tijdinzet 
per eenheid product leiden in de opleidingsperiode. 
Dit gegeven is van grote invloed op de productie en behoeft een aanpassing van het Jaarprogramma. De teams 
Toezicht zijn bezig met een teamontwikkelingstraject begeleid door bureau Zuiderlicht. Deze investering zal op 
termijn zijn vruchten afwerpen 

Bodem 
Veel bodemzaken zijn niet planbaar omdat deze vraag-gestuurd zijn. Voor een aantal gemeenten wijken de 
aantallen geraamde meldingen Besluit Bodemkwaliteit(Bbk) meldingen af. Dit kan mee worden genomen in de 
geplande evaluatie van de Drentse maat. Aangezien het aantal ingediende meldingen door ons niet direct 
beïnvloed kan worden is sturing op het behalen van deze aantallen niet mogelijk. De afspraak (Drentse maat) dat 
er op 50% van de meldingen toezicht wordt gehouden, wordt wel gehaald waarbij de geplande tijdsbesteding 
per melding doorgaans overeen komt met de bestede tijd. 
 
Bij 1 of meer gemeenten is voor de Niet Drentsen Maat sprake van overschrijding, onderschrijding of zal er 
mogelijk een overschrijding plaats vinden van de geplande uren. 
 
In de praktijk stagneren er bij een paar opdrachtgevers de opdrachten ten aanzien van meldingen Bbk, 
bodemsaneringen en gebiedsgericht grondwaterbeheer om verschillende redenen.  
Door inzet voor de her-implementatie van het LOS en gevraagde inzet voor de WOB verzoeken is er een 
capaciteitsprobleem ontstaan omdat er voor tijdelijke invulling slecht of geen mensen uit de markt zijn in te 
huren.  

Vergunningverlening 
Het algemene beeld bij vergunningen is dat de binnen gekomen vergunningaanvragen, meldingen,  
adviesverzoeken en dergelijke worden opgepakt en afgehandeld. Er zijn geen structurele achterstanden bij het 
behandelen van ingediende aanvragen en meldingen. Vergelijkbaar met voorgaande jaren komen minder 
vergunningaanvragen en meldingen binnen dan op basis van de Drentse maat is geraamd. Voor een deel zou een 
verklaring kunnen zijn dat er minder toezicht werd gehouden en daarom minder aanvragen en meldingen 
Activiteitenbesluit binnen komen. Het aantal afgehandelde meldingen Activiteitenbesluit is vergelijkbaar met dat 
van de voorgaande jaren, waarin ook minder meldingen zijn afgehandeld dan in het jaarprogramma waren 
opgenomen. De ingekomen aantallen aanvragen Omgevingsvergunning zijn vergelijkbaar met de aantallen in 
2018. Het aantal actualisaties lijkt achter te blijven. Echter, als actualisatie van een vergunning nodig is, dan 
wordt deze geboekt onder het product dat van toepassing is, bijvoorbeeld veranderingsvergunning of een 
melding Activiteitenbesluit.  
Net als in de voorgaande jaren is het aantal integrale adviesverzoeken groot. Deze worden geboekt onder de 
niet-Drentse Maat en zijn daarom niet zichtbaar in de aantallen producten. Op jaarbasis gaat het om 600-700 
integrale adviezen.  
 
De werkvoorraad van het team  is groot . Binnen het team vergunningen is men bezig met teamontwikkeling en 
de her-implementatie van het LOS. Een deel van de meldingen wordt daarom uitbesteed aan een ingehuurde 
partij. Ook voor de vergunningen geldt dat de kentallen van de Drentse Maat niet altijd overeenkomen met de 
werkelijk benodigde tijd. Er is vaak meer tijd nodig, een belangrijke oorzaak hiervan is dat bij de aanvraag vaak 
de benodigde stukken niet correct of niet compleet worden aangeleverd. Voor de niet-planbare producten geldt 
dat we afhankelijk zijn van de aanvragen die onze opdrachtgevers indienen bij de RUD. 
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4.3 jaarprogramma in uren tm 30 april 2019 
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Advisering 

De adviesproducten zijn in lijn met de planning. Ten aanzien van de geluidsadvisering is er meer tijd door de 
gemeenten gevraagd  ten behoeve van de metingen bij evenementen, verwacht wordt dat dit richting de 
zomermaanden zal toenemen. Er is een lichte toename in ureninzet voor asbest. Deze uren, met name ingezet op 
coördinerend gebied, zijn bedoeld om de uitvoering van advisering op asbestinventarisatierapporten een 
noodzakelijke extra impuls te geven. Ook de geursituatie bij een biovergister in Coevorden vraagt extra 
capaciteit (100 uur) t.b.v.  extra monitoring en het maken van een plan en een nulmeting. Hiervoor is door de 
gemeente Coevorden en de provincie Drenthe een opdracht aan de RUD Drenthe verstrekt. Algemeen beeld is 
dat de productie op schema ligt.   

Juridisch 
Naast de vraag-gestuurde producten voor vergunningverlening, toezicht /handhaving en bodem levert team 
juridisch ondersteuning aan directie en MT voor onder andere AB/DB besluiten.  Er is binnen team juridisch 
onvoldoende capaciteit om de continuïteit in de uitvoering van het jaarprogramma te borgen, vanwege inzet in 
diverse projecten en extra ongeplande opdrachten. (zoals WOB verzoeken) 
Om dit effect bij te sturen is gekozen om op korte termijn extra capaciteit in te zetten binnen het team juridisch. 
Om zo te zorgen dat we  voldoen aan de uitvoering van het Jaarprogramma en het voorkomen van een te hoge 
werkdruk bij de medewerkers.  
 

5 Uitvoering Ontwikkelprogramma 

5.1 Doorontwikkelen 
 
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. Een omvangrijke opgave waar we samen met onze eigenaren, opdrachtgevers en bestuurders voor 
staan. We hebben elkaar nodig om deze ontwikkeling te bestendigen. Voor die opgave is een 
ontwikkelprogramma opgesteld waarin is opgenomen wat we gaan doen en welke toegevoegde waarde dat zal 
hebben. Om de ontwikkelkracht van de organisatie te versterken en te bouwen aan kennis en ervaring wordt de 
zoveel mogelijk geprobeerd eigen medewerkers in te zetten bij de ontwikkelopgaven.  
 
Deze inzet leidt tot keuzes die de productie raken. Daar waar de inzet voor ontwikkelopgaven de productie gaat 
beïnvloeden zal het primaire proces voorrang krijgen tenzij de ontwikkelopgave van cruciaal belang is. In het 
volgende hoofdstuk word deze keuze verder uitgewerkt. 
Ook zijn er individuele gevallen waarin keuzes gemaakt moesten worden bij inzet tussen verschillende 
projecten. Dit heeft voor alsnog geen vertraging van projecten tot gevolg gehad. 
 
 
 
 

5.2 De activiteiten onder het Ontwikkelprogramma 
 
Project/activiteit Voortgang 

  

Ontwikkelen  

Risicogericht toezicht (eerste stap) Conform planning. Projectleiders zijn aangesteld. 

Zaakgericht Werken  / LOS De geplande zaaktypes voor Toezicht, Vergunningen, Advies en Juridisch 

zijn  voor de zomer geoptimaliseerd.  

Voorbereiding Omgevingswet Conform planning. Nieuw projectleider is benoemd. De verschillende 

deelopgaven zijn toegedeeld.  

Invoeren Strategische Personeels-Planning (SPP) Conform planning. Opdracht voor inventarisatie is verstrekt.  

Teamcoaching Was reeds ingezet in 2018. Loopt door conform afspraken.  

Gedeelde missie en visie Als gevolg van ontwikkelprogramma een nieuw gedeeld perspectief.  
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Project/activiteit Voortgang 

Governance/Accountmanagement versterken De nieuw benoemde relatiemanager stelt een plan van aanpak op.  

  

Verbeteren  

Afronding professionalisering financiële functie  Dashboard is volledig ingericht. Financiën, inzet en productie zijn actueel 

en direct opvraagbaar.  Alle functies bepaald en vacatures zijn ingevuld.  

Digitalisering dossiers  Conform planning. Opdrachtgeverschap in raad van opdrachtgevers 

moet opnieuw belegd worden. Voor de zomer een door de deelnemers 

opgesteld voorstel voor uitwerking van voorkeurscenario’s. 

Locatiebestand op orde Project is gestart in 2018, loopt conform planning. Pilot voor gevelscans 

t.b.v. actualisatie van het locatiebestand is gepland in Assen.  

Herijking DVO's (niet zijnde huisvesting en ict)  Afspraken met Provincie en Emmen zijn gemaakt. DVO’s worden middels 

addendum gewijzigd in juni (financiën) en eind 2019 

(personeelsadministratie) 

  

 
Deze rapportage betreft voortgang over de eerste 4 maanden van 2019. Het ontwikkelprogramma is formeel 
gestart op 9 april 2019, daags na vaststelling in het algemeen bestuur. Daarom rapporteren we wat betreft inzet 
alleen over de projecten die reeds in het Jaarprogramma 2019 waren opgenomen (zie tabel 2 pagina 10).  In een 
volgende rapportage kunnen we ook inzicht geven over voortgang van geplande inzet in uren en uitputting van 
project- en programmabudgetten van het gehele Ontwikkelprogramma.  
 

 

6 Prognose voor het einde van het programmajaar 
 

6.1 De financiële prognose 
 
Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten : 
 
Onze baten: 

• De deelnemersbijdrage is conform begrotingswijziging 2019 
• Leges komen hoger uit dan begroot 
• De projectbaten komen hoger uit dan begroot. Normaal gesproken worden  de projecten neutraal verwerkt 

in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag als aan de batenkant. In de onderstaande 
prognose is er sprake van een negatief verschil van € 100K Dit heeft te maken met de nieuwe financiering 
van de BRZO-gelden, waarbij de ODG de regievoerder voor de drie noordelijke provincies is en de RUD 
Drenthe de voor dit project gemaakte uren kan declareren bij de ODG.  De inschatting is dat in totaliteit dit 
een negatief effect op de begroting van de RUD heeft van € 100K.    
 

Onze lasten 

• Loonsom: 
- Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Door omzetting van inhuur naar 

vaste functies en het invullen van vacatureruimte bedraagt de vaste formatie van de RUD Drenthe per 1 
juli 2019 120 FTE. Dit is 9 fte meer dan per 1 januari van dit jaar. 

- De CAO-onderhandelingen van de CAR-UWO lopen nog. In de prognose is uitgegaan van een CAO-stijging 
van 4% per 1 juni.  Het financiële effect bedraagt ruim € 200K. 

• Inhuur  voor 2019 ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en tarief). Hierbij is 
rekening gehouden met de extra inzet voor de projecten en het Ontwikkelprogramma. 

• Frictiekosten: 
Met een aantal medewerkers zijn gesprekken gaande, welke mogelijk kunnen leiden tot frictiekosten. De 
totale frictiekosten voor 2019 worden geschat op € 360K, waarvan € 160K gedekt is door de voorziening en 
voor € 125K de post Onvoorzien aangesproken zal worden.   

• De bedrijfsvoeringskosten: 
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- volgens de trend van de eerste 4 maanden 2019 en de jaarrekening 2018. 
- Voor wat betreft de Packagedeal met de Provincie Drenthe is overeengekomen dat de RUD vanaf 1 juni 

de financiële administratie zelf zal gaan voeren. Voor 2019 heeft dit voor de RUD een budgettair 
neutraal effect. 

• Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2019 volledig uitgevoerd. 
• Geen rekening gehouden met mutatie voorziening verlof 
 
 
Rekening houdende met bovengenoemde ontwikkelingen levert dat op dit moment een prognose van het 
exploitatieresultaat op van € 149K negatief. 
 
Figuur 4 : Financiële prognose voor 31-12-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 De prognose Drentse Maat en  aanpassing Jaarprogramma 2019 
 

Bedragen x €1000
2018      

(Werkelijk)

2019 

(Begrotings-

wijziging)

2019 

(Prognose)

Afwijking tov 

gewijzigde 

begroting

Totale baten 14.402 15.359 15.701 343

Deelnemersbijdragen 13.959 14.886 14.885 0

Reguliere deelnemersbijdrage 12.802 12.865 12.865 0

Correctie niet-Drentse Maat 187 194 194 0

Incidentele deelnemersbijdrage 640 664 664 0

Projectbaten Ontwikkelprogramma 330 1.163 1.163 0

Legesopbrengsten 155 223 240 17

Projectbaten 288 250 576 326

Overige baten                                 -                               -                               -                                     -   

Totale lasten 14.421 15.338 15.850 -512

Personeelslasten 11.083 10.765 11.146 -381

Loonsom primair proces 7.092 8.140 7.450 690

Loonsom overhead 1.353 1.707 1.562 145

Doorbelasting aan projecten -407 -664 257

Frictiekosten 135 0 200 -200

Inhuur primair proces 1.834 527 2.138 -1.611

Inhuur overhead 81 94 485 -391

Doorbelasting inhuur aan projecten 0 0 -645 645

Reiskosten 264 311 275 36

Opleidingen 161 197 150 47

Algemene kosten 163 197 195 2

Bedrijfsvoeringskosten 2.220 2.612 2.447 165

Materieel (Toolbox) 12 31 25 6

Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe 1.666 1.810 1.725 85

Huur zaaksysteem/licentie LOS 157 158 160 -2

Overige licentie- en ICT-kosten 215 232 230 2

Overige bedrijfsvoeringskosten 170 381 307 74

Legeskosten 107 173 168 5

Projectkosten LOS 400 250 250 0

Projectkosten 288 250 676 -426

Projectkosten Ontwikkelprogramma 323 1.163 1.163 0 

Onvoorzien 0 125 0 125 

Incidentele lasten -  -  -  - 

Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves -19 21 -149 -169
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Wij blijven voor u doen wat nodig is!  
 
Ten aanzien van het niet planbare deel van de Drentse maat (vergunningen, meldingen, klachten, calamiteiten) is 
er geen aanleidingen voor het aanpassen van het jaarprogramma. Wel is het noodzakelijk om in de evaluatie van 
de Drentse maat de ervaringscijfers van de afgelopen jaren mee te nemen zodat met meer realistische aantallen 
en kentallen kan worden gewerkt. Er doen zich momenteel geen structurele achterstanden voor in de 
behandeling van de binnenkomende zaken  
 
Het geplande toezicht  kan niet volgens verwachting volledig worden uitgevoerd. Dit wordt voornamelijk  
veroorzaakt door het niet kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt (kwalitatief en 
kwantitatief), hoog ziekteverzuim, en de organisatieontwikkeling. Het project risico gericht toezicht, als 
onderdeel van het Ontwikkelprogramma, vraagt tevens extra inzet. Het tekort bedraagt netto 3700 uur, inclusief 
aanwezige inhuur capaciteit. De krapte op de arbeidsmarkt betekent eveneens dat er geen externe capaciteit 
beschikbaar is (kwalitatief en kwantitatief). We kijken naar andere oplossingen om het invullen van onze 
vacatures toch te realiseren. Hierover zijn we o.a. in gesprek met het onderwijs (HBO en MBO).  
  
Om het  capaciteitstekort van 3.700 uur op te heffen zullen wij minder in zetten op de Drentse Prioriteiten, 
Ketentoezicht en Energietoezicht.  In het onderstaande overzicht is dit weergegeven. 
 

 
 
In het bovenstaande overzicht is te zien dat iets meer dan 3.700 uur wordt afgeschaald. Hierdoor ontstaat er 
ruimte voor onvoorzien toezicht.  
De ervaring is dat de uitvoering van het jaarprogramma 2019 met name wordt verstoord door onvoorzien 
toezicht waaraan op basis van risico-inschatting prioriteit moet worden gegeven. “Doen wat nodig is!”  
 
Ook nieuwe vragen door veranderende wetgeving, ontwikkelingen van bedrijven en extra opdrachten van de  
bevoegde gezagen vragen om een aanpassing in de uitvoering.   
 
Om hierop blijvend te kunnen anticiperen zullen de wij de  volgende prioritering  hanteren in de uitvoering van 
het regulier toezicht 2019:  
 

• Prioritering in volgorde en per bevoegd gezag:  
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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:  

 
• Prioritering binnen Regulier toezicht (8) in volgorde en per bevoegd gezag:  

 
1. Cat. 3 en 4 bedrijven waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd, aspectcontroles waar 

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

volgens DM;  
4. Rest volgens DM  

  
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. Wij zullen  in elke rapportage het 
onvoorziene toezicht verantwoorden en de daarvoor benodigde aanpassing in het uitvoeringsprogramma per 
bevoegd gezag. De hiervoor voorgestelde prioritering is hierbij leidend. De productiecijfers geven vervolgens de 
resultaten weer van deze aangepaste uitvoeringsprogramma’s per bevoegd gezag. Uiteraard zullen we bij 
onvoorzien toezicht in overleg treden met het bevoegde gezag.  
  
De RUD blijft doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe, brengt de formatie op orde en werkt verder 
aan de verbetering van de kwaliteit van ons werk. Graag werken wij samen met onze deelnemers aan de verdere 
ontwikkeling daarvan.  
 
 
 

6.3     De prognose niet-Drentse Maat 
  

In tegenstelling tot de Drentse Maat, is de verwachting dat de inzet in het kader van de producten vallend onder 
de niet-Drentse Maat uiteindelijk een lichte overschrijding zal geven ten opzichte van de raming in ons 
jaarprogramma.  
Daar waar dit niet tot extra opdrachten (en financiering) leidt zal dit eveneens ten koste gaan van de inzetbare 
capaciteit op de reguliere productie. Immers, de gevraagde inzet voor niet-Drentse Maat producten is afhankelijk 
van de concrete vraag vanuit de deelnemers en is door de RUD nauwelijks beÏnvloedbaar.  
Niet-uitvoering door de RUD leidt in de meeste gevallen ook niet tot een besparing van kosten bij de deelnemers 
omdat de werkzaamheden dan bij een derde partij ingekocht moeten worden. Bij het maken van keuzes tussen 
het oppakken van de Drentse maat en niet-Drentse worden het milieubelang en de spoedeisendheid 
nadrukkelijk gewogen.   
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7 Bijlage 1 : Gerealiseerde controles per categorie 1 mei 2019 
 
 
Figuur 5: uitgevoerde controles categorie 4/5 locaties (87) 

 
 
 
Figuur 6 : Uitgevoerde controles categorie 3 locaties (212) 

 
 
Figuur 7 : uitgevoerde controles categorie 2 locaties (266) 
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