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Algemene informatie over de RUD 

Drenthe



Landelijke aanleiding

Commissie Mans (2008)

• Vuurwerkramp Enschede, cafébrand Volendam

• Handhaving omgevingsregels gebrekkig en versnipperd.

Package deal (2009)

• Basistakenpakket

• Kwaliteitscriteria

• Gemeenschappelijke regeling

Wettelijke basis (2016)



Drentse keuzes

Doel is een efficiënte en effectieve RUD:
• Efficiency door schaalvergroting

• Effectiviteit door continuïteit in dienstverlening

• Effectiviteit door bundeling dienstverlening

Drentse keuzes:
• Takenpakket RUD: uitvoering milieu breed

• Beleid: gemeente/provincie (bevoegd gezag, uitzondering BSB) 

• Juridische vorm: GR



De RUD – in cijfers

Start: 1 januari 2014

RUD-locaties: Emmen en Assen

7 teams, 119 FTE

Aantal bedrijven/instellingen in Drenthe: ca. 35.000

Hiervan vergunning/meldingsplicht: ca. 15.000

Aantal toezichtbezoeken 2017 1.796

Aantal vergunningen, meldingen  2017 1.088     

Aantal afgehandelde klachten 2017 874



Drentse maat

• Uniform uitvoeringsniveau VTH

• Vanaf 1 januari 2016

• Voor die tijd:

- 13 verschillende werkwijzen

- 13 verschillende uitvoeringsniveaus

- lastig om schaalvoordelen te benutten



Niet-Drentse maat

De rest, voornamelijk:

• Adviezen voor ruimtelijke ordening, beleid, APV

• Bodemtaken provincie en gemeente Emmen 

• Asbest

• Specifieke taken provincie (vuurwerk, luchtvaart)



Ontstaan Drentse maat

• Bestuurlijke afspraak bij oprichting RUD

• Van input- naar outputfinanciering

• Drenthe is geen Randstad

• Gelijke monniken, gelijke kappen

• Ruimte voor maatwerk

• Proces begonnen 2014; coproductie opdrachtgevers 

(wat) en de RUD (hoe)



Rekenmodel

Omvang takenpakket

• Bijdrage op basis van inrichtingenbestand, oppervlakte, inwoneraantal

Uitvoeringsniveau

• Kengetallen

• Frequenties

• Drentse Prioriteiten



Doorontwikkeling

• Branchegericht

• Risicogericht

• Input -> Output -> Outcome

• Sluiten beleidscyclus (“Big eight”)



VRAGEN?



VERVOLG 

INFORMATIE-BIJEENKOMST

VOOR RADEN EN STATEN



HUIDIGE STAND VAN ZAKEN



Monitoring op Productie en Financiën



Monitoring op Productie en 

Financiën

DOEL: Grip krijgen op productie en financiën 

• Wekelijkse rapportage Drentse Maat, Niet Drentse Maat 

en gewerkte uren afgezet tegen jaarprogramma

• Maandelijks interne rapportage Productie en Financiën 

begroting versus werkelijkheid

• Kwartaal rapportages aan db en ab  tkn naar raden en 

staten (de 1e komt in mei / juni 2018)



Highlights uit de P&C

documenten 



Jaar 2017

• Concept voorjaarsnota liet tekort zien

• Integrale doorlichting organisatie en financiën uitgevoerd

• Begroot tekort van € 600.000

• Begrotingswijziging december 2017 

• Resultaat € 117.000 positief

• Voorstel bestemming: Resultaat toegevoegd aan algemene reserve

• Geen onttrekking van € 150.000 uit bestemmingsreserve

• Productie 2017 circa 85% van bijgestelde jaarprogramma 

(na bezuiniging € 200.000 op toezicht)



Uitgangspunten begroting 2018 e.v.

• Structureel 5% extra deelnemersbijdrage

• Incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage voor twee jaar

• Structureel extra c.q. minder deelnemersbijdrage voor een aantal 

deelnemers als gevolg van verrekening bij gemiddeld meer dan 25% over-

/onderschrijding van de ingebrachte Niet-Drentse Maaturen over 2016 en 

2017

• Toepassing van een gewogen indexcijfer door toepassing van de index 

loonvoet sector overheid en de prijsindex netto materiële 

overheidsconsumptie 

• Een deel van het nader vast te stellen investeringsbudget voor het 

ontwikkelprogramma 2018-2020 



Begrotingswijziging 2018

Baten Begroting 2018 Begrotingswijziging 2018

- deelnemersbijdrage € 12 mio € 13.9 mio

- projecten € 0.5 mio €   0.5 mio

€ 12.5 mio € 14.4 mio

Lasten

- personeel € 9.5 mio € 10.6 mio

- bedrijfsvoering € 2.4 mio €   2.5 mio

- LOS - €   0.4 mio

- ontwikkelprogramma - €   0.3 mio

- projecten € 0.5 mio €   0.5 mio

- onvoorzien € 0.1 mio €   0.1 mio

€ 12.5 mio € 14.4 mio



planning ontwikkelprogramma RUD 

Drenthe



Advies SvdL integrale doorlichting

- Grip op productie en financiën

- Opzetten Ontwikkelprogramma om de organisatie op 

orde te krijgen

Besluit db/ab:

- Focus op productie en financiën

- Ontwikkelprogramma temporiseren: gefaseerde 

planvorming en budget-toedeling



Planning Ontwikkelprogramma 2018



Rol van de raads- en statenleden 

in het proces

Formele rol:

• Begroting: zienswijzen-procedure

• Jaarrekening: ter kennisname

• Kaderbrief: ter kennisname

• Ontwikkelprogramma: ter kennisname

Praktijk:

• Kwartaalrapportages ter informatie vanuit het ab (1e

mei/juni)

• Informatie-bijeenkomsten

• Via zienswijzen begroting(swijziging) kaderstelling voor 

overige P&C-documenten



VRAGEN??


