Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
14 december 2020

Datum: 30 november 2020
Opsteller: M. van den Berg
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe
Openbaar: ja
Onderwerp

Intentieovereenkomst tot samenwerking tussen omgevingsdiensten en
waterschappen op VTH taken
Advies van het eigenarenoverleg, d.d. 9 november
Het eigenarenoverleg is warm voorstander van het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met
ketenpartners.
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van het aangaan van een intentieovereenkomst tot samenwerking tussen
omgevingsdiensten en waterschappen in Oost-Nederland op vergunningen, toezicht en handhaving
(VTH) taken.
Inleiding

Inleiding
De RUD Drenthe werkt sinds de oprichting samen met diverse ketenpartners,
waaronder de waterschappen in Drenthe. Uiteraard wordt ook samengewerkt met
andere omgevingsdiensten. De versterking van de samenwerking met
ketenpartners is mede een belangrijk motief geweest voor de oprichting van
omgevingsdiensten.
De Omgevingsdienst Twente en het Waterschap Vechtstromen hebben het
initiatief genomen om de samenwerking tussen omgevingsdiensten en
waterschappen in noordoost Nederland te versterken. Het gaat hierbij om
waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Hunze & Aa’s, waterschap
Noorderzijlvest, waterschap Rijn en IJssel, de Omgevingsdienst Groningen, de
Omgevingsdienst IJsselland en de RUD Drenthe.
In 2020 heeft een aantal sessies plaats gevonden tussen de genoemde partijen om
de samenwerking vorm te geven. Ook de RUD Drenthe was hier ambtelijk bij
vertegenwoordigd. De intentieovereenkomst is bedoeld om de gemaakte
afspraken vast te leggen. De samenwerking is gericht op het bundelen en delen van
kennis en menskracht op twee à drie jaarlijks te bepalen onderwerpen. Dit moet
leiden tot het versterken van de integrale kwaliteit en continuïteit van VTH-taken.
Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 23 november besloten om in te
stemmen met het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Via dit agendapunt
wordt u daarover geïnformeerd.

Motivatie

Argumenten

1.1 De overeenkomst borduurt voort op bestaande afspraken met waterschappen en
omgevingsdiensten
Op het gebied van de VTH-taken vindt vanaf de oprichting van de RUD Drenthe
samenwerking plaats met waterschappen en omgevingsdiensten. Zo vindt er
regelmatig op diverse thema’s overleg plaats en worden gezamenlijke
controles uitgevoerd. Daarnaast zijn bijvoorbeeld in het verleden met
waterschap Vechtstromen afspraken gemaakt over het toezicht op indirecte
lozingen. Met de intentieovereenkomst wordt de bestaande wijze van
samenwerken bestendigd en verder versterkt.
1.2 Door samenwerking wordt het kennisniveau van medewerkers binnen de
betrokken partijen verhoogd.
De kennisuitwisseling tussen organisaties op diverse onderwerpen zorgt voor
het verhogen van het kennisniveau van de medewerkers.
1.3 Door samenwerking wordt de capaciteit op diverse onderwerpen gebundeld.
Doordat op een onderwerp medewerkers van verschillende organisaties
samenwerken kan beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare
expertise op de diverse onderwerpen.
1.4 Door samenwerking kan de controlelast bij bedrijven worden verminderd
Doordat er door toezichthouders van verschillende organisaties wordt
samengewerkt kunnen bezoeken aan bedrijven meer gecombineerd worden
waardoor de controlelast voor bedrijven vermindert.
1.5 De onderwerpen voor 2021 zijn nog niet uitgewerkt in plannen
Voor 2021 zijn de volgende onderwerpen geselecteerd: Agrarische
wasplaatsen, aanpak ZZS stoffen en handhavingsstrategie. In november vindt
een overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de verschillende
organisaties waarin de onderwerpen voor 2021 nader worden uitgewerkt.
1.6 Door de bestuurlijke ondertekening wordt er meer gewicht gegeven aan de
samenwerking.
De overeenkomst wordt door de voorzitter van de RUD Drenthe, wethouder J.
Otter, ondertekend. Als omgevingsdienst is het belangrijk om samen te
werken met ketenpartners. Door de overeenkomst bestuurlijk te
ondertekenen wordt deze samenwerking beter bestuurlijk gedragen.
Risico’s en kanttekeningen
1.1 Jaarlijkse overeenstemming onderwerpen
Het is mogelijk dat het moeilijk is om overeenstemming te bereiken over de
onderwerpen waarop jaarlijks samengewerkt gaat worden. Redenen hiervoor
kunnen als volgt zijn:
o Bepaalde problemen spelen binnen het gebied van de ene organisatie wel
en bij de ander niet.
o Waterschappen hebben op een bepaald onderwerp een ander belang dan
omgevingsdiensten of andersom.
Door vast te leggen dat er jaarlijks op twee à drie onderwerpen samengewerkt
gaat worden is geprobeerd te borgen dat partijen hier wel zoveel mogelijk
proberen uit te komen.
1.2 Capaciteit organisaties
Een risico kan zijn dat enkele organisaties geen of te weinig capaciteit
beschikbaar stellen om uitvoering van de afspraken na te komen. Dit is
geprobeerd te borgen door in de intentieovereenkomst vast te leggen dat de
jaarlijks te bepalen onderwerpen meegenomen worden in de jaarlijks op te
stellen uitvoeringsplannen. De verwachting is echter dat hier geen grote
tijdsinzet mee gemoeid is, mede omdat de overeenkomst uitgaat van een
voortzetting van bestaande samenwerkingsafspraken.

Financiën
Het verbeteren van de samenwerking en de ondertekening van de
intentieovereenkomst heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
De datum van de formele ondertekening van de intentieovereenkomst is nog niet
bekend. Hierover zal in een volgende bijeenkomst van de vertegenwoordigers van
de organisaties nader bij stil worden gestaan.
Bijlagen
Communicatie
persbericht
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