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1

1.1

De context van het jaarprogramma

Doel van het jaarprogramma

Het jaarprogramma 2021 geeft een overzicht van de activiteiten die de RUD Drenthe (RUD) voor haar
opdrachtgevers in 2021 zal uitvoeren. Dit programma is in samenspraak met de opdrachtgevers tot stand
gekomen. De uitvoering is gekoppeld aan de begroting van 2021, waarmee ook de middelen voor de
uitvoering van de activiteiten zijn geborgd.

1.2

Verhouding Jaarprogramma 2021 en het vervolgtraject op het Ontwikkelprogramma 2019-2020.

Om voor onze opdrachtgevers een toekomstbestendige Omgevingsdienst te zijn en te blijven is in 2019 een
ontwikkelprogramma gestart welke formeel dit jaar (2020) eindigt. Er is al veel bereikt (80% van de
resultaten). Een aantal reeds ingezette ontwikkelingen (Omgevingswet, Risicogericht toezicht) zullen door
lopen in 2021 en verder. Andere projecten eindigen in 2020 waarvan een deel een vervolg zullen krijgen in de
lijnactiviteiten of nieuw te bepalen opdrachten/projecten. De planning van de resterende ontwikkelopgaven
zal in een apart document nader worden uitgewerkt. De benodigde uren zijn wel onderdeel van het
jaarprogramma. Hiermee wordt bedoeld dat een deel met behulp van het resterende ontwikkelbudget en een
deel vanuit de lijn (indirect productieve uren) wordt georganiseerd in 2021. Er zijn drie duidelijke
ontwikkellijnen waarbinnen verschillende inspanningen moeten leiden tot een bijdrage aan de strategische
koers:
• Voorbereiding op de Omgevingswet
• Risicogericht werken
• Informatie gestuurd werken
Het is van belang dat deze lijnen verder worden ingezet en doorontwikkeld. Het nu stilleggen van de in gang
gezette ontwikkelingen zou de bereikte resultaten deels tenietdoen. Stilstand betekent immers achteruitgang.
Met die doorontwikkeling geven we steeds beter invulling aan de randvoorwaarden om toekomstige
ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. De medewerkers krijgen daarbij meer ruimte om op basis van
eigen kennis en vaardigheden samen bij te dragen aan opgaven, zodat wij als omgevingsdienst van steeds
meer toegevoegde waarde zijn voor een schoon en veilig Drenthe.
De middelen voor de doorontwikkeling bestaan enerzijds uit het eind 2020 resterende ontwikkelbudget (naar
schatting ongeveer € 250.000) en anderzijds uit een deel van de uren voor indirecte productiviteit. Bij de
timing van de uitvoering van de ontwikkelopgaven zal nauwgezet worden afgestemd met de noodzakelijke
inzet van de betrokken medewerkers in de productie vanuit het Jaarprogramma. Het vervolgtraject op het
ontwikkelprogramma, met daarbij de doorlopende ontwikkellijnen, maakt tekstueel geen deel uit van dit
jaarprogramma maar zal in een apart document nader worden uitgewerkt.

1.3

Proces van totstandkoming

In oktober 2020 is onder coördinatie van de regiegroep een overleg geweest met alle opdrachtgevers. Eerder
heeft de relatiemanager bij alle 13 opdrachtgevers individueel gesprekken gevoerd over de input voor het
jaarprogramma 2021. Deze input heeft als basis gediend voor dit jaarprogramma.
De opgehaalde informatie is per bevoegd gezag vertaald in een zo realistisch mogelijk programma (zie
tabellen, bijlage 1 tot en met 13). Er wordt rekening gehouden met een realistisch cijfer voor ziekteverzuim. In
2.3.1 staat dit nader toegelicht.
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1.4

Kwaliteitskader van de uitvoering

Bij de uitvoering van het jaarprogramma moet met de volgende kaders rekening worden gehouden.
• Besluit omgevingsrecht
In het Besluit omgevingsrecht zijn procescriteria verwoord die in acht moeten worden genomen. Deze
omvatten de stappen binnen de beleidscyclus big-8. Belangrijk onderdeel hierin is het vaststellen van een
binnen Drenthe geldend uniform handhavings- en uitvoeringsbeleid met bijbehorende doelstellingen en de
registratie, monitoring en evaluatie daarvan. Er zal nog een keuze moeten worden gemaakt over de start,
aanpak en vaststelling van het uniform handhavings-en uitvoeringsbeleid door de opdrachtgevers. In dit
jaarprogramma is met de daarvoor vanuit de RUD noodzakelijke inzet nog geen rekening gehouden en vraagt
om een extra opdracht om dit uit te voeren.
• Verordening kwaliteit VTH
Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door de bevoegde gezagen
verordeningen vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de kwaliteit van het uitvoeringsniveau van deze VTHtaken minimaal moet zijn. De RUD neemt de door de bevoegde gezagen vastgestelde kaders in acht, zoals
opgenomen in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.
Hiermee is geborgd dat de uitvoering van de VTH-taken voldoen aan de continuïteits- en deskundigheidseisen
van de kwaliteitscriteria. In 2019 zijn landelijk de kwaliteitscriteria versie 2.2 vastgesteld. Bij het vormgeven
van de uitvoering zullen de kwaliteitscriteria in acht moeten worden genomen.
• Bodem
Voor de uitvoering van de bodemtaken gelden de kwaliteitskaders vanuit het Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het Besluit bodemkwaliteit en het convenant bodem.
• Drentse Maat
In de Drentse Maat is op basis van kentallen bepaald wat de kwantitatieve, en de kwalitatieve uitvoering van
de VTH-taken moet zijn van de basistaken van de RUD Drenthe. Hierbij moet worden opgemerkt dat
uitvoering in 2021 zal plaatsvinden conform de geactualiseerde versie van de Drentse maat. In paragraaf 3.4
wordt hier verder op ingegaan. Voor regulier toezicht bij bedrijven is vanaf 2020 het risicogericht toezicht in
de plaats gekomen van het toezicht Drentse Maat.

1.5

Monitoring van het jaarprogramma

In de rapportages van 2021 bouwen we voort op het onderscheid tussen de ramingen van vraag gestuurde
producten en van planbare producten. Met de opdrachtgevers is overleg over de verbetering van de kwaliteit
van de rapportages. Ook het gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) zal nader onder de aandacht
komen. We sluiten bij de keuze van kwaliteitsindicatoren graag aan bij de richting die hieraan door de
deelnemers vanuit het traject uniform uitvoering- en handhavingsbeleid zal worden gegeven.

1.6

Aanvullende wettelijke programmeringen

Naast dit jaarprogramma worden nog de volgende (aanvullende) uitvoeringsplannen vastgesteld:
• Taken Wet bodembescherming (Wbb)
Voor de uitvoering van de bodemtaken ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) en het convenant bodem
zijn de gemeente Emmen en de provincie Drenthe bevoegd gezag. De RUD voert de meerjarenprogramma's
bodem en ondergrond 2016-2020 voor beide bevoegde gezagen uit. Met het verschuiven van de
inwerkingtreding van de OW naar 2022 wordt 2021 als een tussenjaar beschouwd. De provincie heeft het
meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 met één jaar verlengd. Voor 2021 heeft de provincie
een bodemprogramma 2021 opgesteld. In hoofdlijnen worden de activiteiten uit voorgaande jaren
gecontinueerd. Ook de gemeente Emmen stelt een jaarplan bodem 2021 op.
De uren voor de uitvoering van deze Wbb taken van de provincie en de gemeente Emmen zijn in het
jaarprogramma meegenomen. Voor de uitvoering van (sanering)projecten uit de bodemprogramma’s stelt de
RUD-uitvoeringsplannen op.
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2

2.1

De beschikbaarheid van middelen voor uitvoering

De begroting 2021

Op 6 april 2020 is door het Algemeen bestuur de begroting 2021 vastgesteld. Deze begroting vormt het
financiële kader voor dit jaarprogramma. Op basis van onze begroting 2021 is het aantal productieve uren
voor het primaire proces van onze organisatie (en dus ook voor de individuele deelnemers) bepaald.

2.2

Mogelijkheid tot extra opdrachten

Een aantal collectief of individueel gewenste activiteiten past niet binnen de begroting. Deze activiteiten
kunnen alleen worden uitgevoerd als extra opdracht, waarbij de betreffende deelnemers de daarvoor
benodigde middelen leveren. Het leveren van de middelen is echter nog geen garantie dat een opdracht
geaccepteerd kan worden, omdat daarvoor extra capaciteit moet worden ingehuurd. De beschikbare
capaciteit is nodig om het jaarprogramma uit te voeren. Per extra opdracht zal van tevoren de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid worden getoetst. Een overzicht en korte beschrijving van de reeds bekende extra opdrachten
is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarprogramma.

2.3

Risico’s voor de uitvoering (middel of inzet georiënteerd)

2.3.1
Verzuimpercentage 6%
Tot en met 2019 is zowel in de jaarprogramma's als in de begrotingen gerekend met een ziekteverzuim van
4%. Dit ziekteverzuimpercentage is een doelstelling van de RUD. Het ziekteverzuim ligt de afgelopen jaren
echter aanmerkelijk hoger. Bij het opstellen van het jaarprogramma is, mede op verzoek van het
eigenarenoverleg, gerekend met een meer realistisch verzuimpercentage van 8%. In de kaderbrief 2021 is
aangegeven dat dit percentage als gevolg van uitstroom van een aantal langdurig zieken, teruggebracht kan
worden naar 6%. Voor het berekenen van de productiviteit is uitgegaan van dit percentage. De
productiviteitsnorm voor 2021 ligt daarmee op 1.330 uur per fulltime-equivalent (fte).
2.3.2
COVID-19
De COVID-19 crisis drukt een zware stempel op onze maatschappij. De effecten van de crisis zullen
doorwerken in 2021. Het is zeer aannemelijk dat de maatregelen die zijn opgelegd (met name het
thuiswerken) ook in 2021 blijven gelden. Wij houden hiermee rekening bij de uitvoering van onze taken in
2021. Het doet een beroep op ons adaptief vermogen en nu al zie je daar de resultaten van terug
(thuiswerkplekken ingericht, nieuwe routines). Punt van aandacht is wel de zorg voor onze medewerkers,
hier moeten we in deze situatie zeker ook oog voor houden.
2.3.3
Afstemming productie met uitvoering vervolgtrajecten Ontwikkelprogramma
Op basis van de ramingen van dit jaarprogramma, de ramingen van het vervolg op het ontwikkelprogramma
en onze beschikbare capaciteit voor 2021 lijkt het mogelijk om het vervolg op het ontwikkelprogramma uit te
voeren zonder dat daarbij de productiecapaciteit wordt geschaad. Door gedurende het jaar goed te monitoren
zullen we hier, indien de uitvoering tot te veel spanning leidt, keuzes over voorleggen. In de nadere uitwerking
van de planning van de ontwikkeltrajecten zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de afstemming tussen de
benodigde inzet voor de productie en die voor de ontwikkeltrajecten. Het vervolgtraject voor het
ontwikkelprogramma wordt nog verder uitgewerkt en begin 2021 ambtelijk en bestuurlijk besproken met de
deelnemers.
2.3.4
Beperkte BOA-capaciteit
BOA inzet is al vanaf de start van de RUD in bepaalde mate onderschat. Er kunnen meerdere strafrechtelijke
instrumenten worden ingezet. Inzet van één van de strafrechtelijke handhavingsinstrumenten, de bestuurlijke
strafbeschikking milieu, is een autonome bevoegdheid voor de RUD. De implementatie van de Landelijke
Handhavingsstrategie (LHS) heeft de afgelopen jaren vorm gekregen. Mede door de implementatie van de LHS
is de noodzakelijke inzet van BOA-capaciteit verder gegroeid. Dit komt doordat toezichthouders de LHS beter
invullen en daarover meer afstemming met de BOA-coördinator plaats vindt. Inmiddels is duidelijk dat wij
onvoldoende BOA- capaciteit hebben om alle strafrechtzaken, in overeenstemming met het
handhavingsbeleid, op te pakken. De uitvoering van toezicht en handhaving conform dit beleid vraagt
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namelijk om een structurele inzet van extra capaciteit. Verwacht wordt dat voor 2021 circa 2 fte meer nodig is
dan de bijna 1 fte die voor 2020 was voorzien. Deze uitbreiding van taken en formatie kan niet zonder meer
worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. Het niet uitbreiden van de BOA-capaciteit is
evenmin wenselijk. Niet strafrechtelijk optreden kan leiden tot rechtsongelijkheid en verslechtering van het
naleefgedrag. Ook is dat in strijd met de door alle deelnemers vastgestelde toezicht- en handhavingsbeleid en
de LHS. Door het Openbaar Ministerie is aandacht gevraagd voor de te beperkte BOA-capaciteit over de hele
lijn. In dit jaarprogramma is de benodigde extra BOA-capaciteit nog niet opgenomen maar wel aangeduid.
Besluitvorming hierover vindt op een later moment plaats.
2.3.5
Gekwalificeerd personeel
In 2021 zullen een aantal functionarissen van de RUD met pensioen gaan. Het vertrekken van oudgedienden
brengt risico’s met zich mee én biedt kansen voor hernieuwing en verjonging. Deze kansen zullen wij zo veel
als mogelijk aangrijpen. De risico’s bevinden zich op het vlak van kennisverlies en het aantrekken van goed
gekwalificeerd personeel. Want mensen met een technische achtergrond zijn schaars en het zal daarom voor
de werving mogelijk extra inzet vergen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de Kwaliteitscriteria 2.2.
2.3.6
Oplossen knelpunt advisering lucht
Om een schoon en veilig Drenthe nu en in de toekomst te waarborgen is het van belang om in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen. Met betrekking tot de luchtadvisering zien we al geruime tijd een stijging in behoefte
aan advisering. De aanpak “zeer zorgwekkende stoffen” (ZZS) is nieuw in het luchtdossier. Samen met geur en
fijnstof staan besluiten en adviezen over dit aspect in direct verband met de volksgezondheid. In Drenthe zijn
er veel situaties waar bedrijvigheid en wonen/recreatie dicht op elkaar zitten. Besluiten over emissies en
lokale luchtkwaliteit raken de kwaliteit van de leefomgeving van de steeds mondiger wordende burger. Het is
voor bedrijven, en dus de werkgelegenheid, van belang het aspect lucht dan goed geregeld te hebben. Om goed
in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen vormt dit onderdeel van onze strategische personeelsplanning
(SPP). Zoals bij 2.3.5 in het algemeen al is gesteld is voor luchtadvies gekwalificeerd personeel moeilijk op de
arbeidsmarkt aan te trekken. Daarom bieden we intern kansen voor mensen om zich door te ontwikkelen tot
luchtadviseur. Bij eventuele interne verschuivingen zal een oplossing moeten komen voor het gat dat volgt.
Wij verwachten vanaf 2021 circa 1 fte extra nodig te hebben voor het verlenen van gedegen luchtadvies.
Besluitvorming hierover vindt op een later moment plaats.

2.4
•
•
•
•
•
•

•

De uitgangspunten in dit jaarprogramma
Als basis voor het opstellen is het Jaarprogramma (JP) 2020 gebruikt;
Met de deelnemers zijn gesprekken gevoerd over de inschatting van de aantallen Drentse Maat producten
en de raming in uren van de Niet Drentse Maat producten. Afgesproken wijzigingen bij deze betreffende
producten zijn overgenomen;
De nog in het JP 2020 afgeschaalde uren voor toezicht (4.200 uur) zijn weer opgenomen en verdeeld op
de destijds afgeschaalde wijze: 1.000 uur bij klachten, 1500 uur bij ketentoezicht en 1700 uur bij
Risicogericht toezicht (RGT);
Met iedere deelnemer is afgesproken dat er minimaal 80 uur is gereserveerd voor het flexibel kunnen
oppakken van Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoeken;
Het “vrije veld” toezicht Emmen is komen te vervallen (2.348 uur);
In verband met het structureel overschrijden van de beschikbare uren voor administratieve
ondersteuning is de raming van deze post van 10.000 uur verhoogd naar 12.000 uur. Onderdeel van de
administratieve ondersteuning uren zijn ook de uren ten behoeve van werkverdeling en de regiegroep
(onderdelen P&C-cyclus zoals programmeren en verantwoorden);
De uren administratieve ondersteuning zullen in 2021 zoveel mogelijk worden gelabeld aan het
betreffende product of productgroep. Er zal worden gewerkt met verdeelsleutels op basis van de raming
van het Jaarprogramma op een wijze dat nacalculatie in het kader van de verrekensystematiek mogelijk is.
Hierdoor zal het ook meer mogelijk zijn dit onderdeel binnen een kentallen-analyse te betrekken.

N.B.: Op moment dat er meer werk ten opzichte van het jaarprogramma 2020 wordt uitgevoerd of is
gevraagd zal rekening moeten worden gehouden dat de uitvoering van dit meerwerk ook hogere
kosten tot gevolg heeft. Met het vaststellen van een nieuwe verrekensystematiek waarbij op basis van
werkelijk geleverde uren per deelnemer wordt verrekend, ontstaat een direct effect op de
deelnemersbijdrage door een toe-/afname van de geleverde inzet.

6

2.5

De beschikbare productieve uren

De beschikbare uren zijn hieronder in de tabel aangegeven.
Tabel 1 : De beschikbare productieve uren in 2021
Formatie RUD 2021
Beschikbare uren

Productieve uren
143.196
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3

3.1

Onze activiteiten in 2021

Algemeen

De uitvoering van onze activiteiten wordt voor 2021 onderverdeeld in:
- de uitvoering van ons primair proces, onderverdeeld in de Drentse Maat, niet-Drentse Maat en de
daarbij behorende aan de uitvoering gebonden administratieve ondersteuning en coördinatie;
- de mogelijkheid van extra opdrachten. Wanneer er een forse urenoverschrijding voor een bepaalde
zaak voordoet, neemt de thema trekker contact op met de betreffende deelnemer om hier een extra
(aanvullende) opdracht voor te verkrijgen. De urenbesteding zou anders van het in het JP geplande
reguliere werk afgaan. Om deze werkzaamheden te kunnen continueren zal de betreffende deelnemer
de bijbehorende middelen ter beschikking moeten stellen. Over de definitie “forse overschrijding” zal
de RUD op korte termijn een standpunt innemen die aan de deelnemers wordt voorgelegd.
Al onze producten zijn/worden opgenomen in onze producten- en dienstencatalogus 2021
(https://drenthe.omgevingsdienst.wiki).

3.2

Raming besteding van de beschikbare uren op hoofdlijnen

Tabel 2a: Totale vraag aan productieve uren t.b.v. realisering van de programmering 2021

Meer dan de volledige productiecapaciteit (143.909 uur) is nodig voor het realiseren van het jaarprogramma.
Het geraamde tekort ten opzichte van onze productieve capaciteit is 713 uur. Dit is wat ons betreft binnen de
marges, vooralsnog is het niet nodig hier extra budget voor te vragen. We zullen halverwege het jaar nagaan in
hoeverre dit verschil nog realistisch is en bijsturing nodig heeft.
De opgevoerde uren administratieve ondersteuning betreft de ondersteuning die gekoppeld is aan of nodig is
voor het primair proces. In paragraaf 3.5 wordt dit onderdeel en onze ambitie om dit zoveel mogelijk te
koppelen aan productgroepen verder toegelicht
Tabel 2b: Extra benodigd aan uren voor BOA-taak en adviseur lucht 2021

Extra budget is wel benodigd voor extra BOA-taken, zoals in 2.3.4 beschreven, en voor de adviseur lucht, zoals
beschreven in 2.3.6. Het totaal aan extra budget voor deze taken is 3 fte (3990 uur voor 2021). De
besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.

3.3

Producten en diensten Drentse Maat

Algemeen
• Herijking Drentse maat
Sinds 2016 wordt voor een groot aantal taken conform de Drentse maat begroot en gewerkt. Hierdoor bestaat
er voor het hele werkgebied van de RUD een uniform uitvoeringsniveau. Bij het bepalen van de Drentse maat
is gewerkt met de informatie die destijds beschikbaar was. Het aantal producten per deelnemer bleek niet
altijd even accuraat. In het jaarprogramma 2021 zijn de aantallen, meer in overeenstemming met de
uitvoeringspraktijk gebracht.
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Voor de vraag gestuurde activiteiten (bijvoorbeeld meldingen, vergunningaanvragen en klachten) is het
gemiddelde aantal keren, dat om een dergelijk product is verzocht in de periode 2017-2019, gebruikt als
uitgangspunt.
Een onderdeel van de evaluatie RUD Drenthe is de vraag of de Drentse maat aan herijking toe is.
• Drentse Prioriteiten
Voor de implementatie van risicogericht toezicht is besloten om de uren voor risicogericht toezicht te laten
bestaan uit de uren voor de Drentse Prioriteiten en het Regulier Toezicht zoals deze waren opgenomen in de
Drentse maat. In de Drentse Maat waren voorheen prioriteiten opgenomen waarvoor bij het toezicht op
inrichtingen extra tijd beschikbaar is indien zo'n prioriteit bij het desbetreffende bedrijf speelt.
Tabel 3: De geraamde/geplande producten

In de bijlagen 1-13 zijn de uitvoeringprogramma's per opdrachtgever weergeven.
• Risicogericht Toezicht (RGT)
In 2020 is de kanteling van frequentie gestuurd naar risicogericht toezicht geconcretiseerd. Het doel van
risicogericht toezicht is om toezichtcapaciteit daarin te zetten waar dat het meest nodig is gelet op risicoinschatting en milieurendement. Er is een Drentse (milieu)risicomatrix en een bestuurlijk afwegingskader
vastgesteld om keuzes in het jaarprogramma uit te werken. In de risicomatrix zijn vier effecten opgenomen:
• Milieueffecten
• Bestuurlijke impact
• Ondermijning
• Naleving
In 2020 is de risicomatrix verrijkt en waar nodig bijgesteld. Deze verbeterde risicomatrix is gebruikt bij de
programmering voor 2021.
De basis van de programmering voor 2021 voor risicogericht toezicht is de uren inbreng zoals deze, voor
frequentiegericht toezicht, is opgenomen in de Drentse Maat. Deze uren zijn vermeerderd met de uren die
ingebracht zijn vanuit de Drentse prioriteiten. Hiervan uitgezonderd zijn de uren die wij in 2021 inzetten voor
energietoezicht.
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De uren voor risicogericht toezicht worden, per deelnemer, verdeeld over de volgende posten:
• niet programmatisch toezicht (10 % van het totaal aantal uren). Deze uren zijn gereserveerd om
ruimte te houden voor onvoorzien toezicht bij bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan een verzoek
van een deelnemer of een andere handhavingspartner;
• toezicht bij bedrijven met een wettelijk minimaal frequentie bezoek (o.a. IPPC-installaties);
• programmatisch toezicht (verdeeld in 80% RGT en 20% steekproef).
Voor een optimale risicosturing is goede datakwaliteit van groot belang (o.a. een actueel milieulocatiebestand,
registratie overtredingen). De, in 2020 ingezette, kwaliteitsverbetering in registraties zal in 2021 worden
doorgezet.
• Klachten en ongewone voorvallen
Tot 1 januari 2020 werd het administratief verwerken en de eerste inschatting van de ernst van een klacht of
een ongewoon voorval afgehandeld binnen dit product. Wanneer de behandeld toezichthouders het
noodzakelijk achten om ter plaatse te gaan werd een niet programmatisch toezichtbezoek uitgevoerd. De uren
die hiervoor nodig waren kwamen ten laste van programmatisch toezicht. Om inzicht te krijgen in de
tijdbesteding aan klachten en ongewone voorvallen en om zuiverdere kentallen voor programmatisch toezicht
te bewerkstelligen is ervoor gekozen om alle benodigde uren voor dit product ook alleen op dit product te
schrijven.
• Beschikbare BOA-capaciteit
Binnen het jaarprogramma is bijna 1 fte aan BOA-capaciteit beschikbaar. Onder 2.3.4 is aangegeven dat deze
capaciteit in de praktijk volstrekt onvoldoende is en met tenminste 2 fte moet worden uitgebreid.
• Samenwerking in de keten en het ketentoezicht
Afgelopen jaren is al voor verschillende VTH-taken samengewerkt tussen diverse omgevingsdiensten en
waterschappen in Noord Oost Nederland. In 2020 zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van deze
samenwerking, deze afspraken worden vastgelegd in een concept intentieovereenkomst tot samenwerking
die nog aan het bestuur wordt voorgelegd. De samenwerking is gericht op het bundelen en delen van kennis
en menskracht op twee à drie jaarlijks te bepalen onderwerpen. Dit leidt tot het versterken van de integrale
kwaliteit en continuïteit van VTH-taken. Voor 2021 zijn 3 onderwerpen benoemd die gezamenlijk opgepakt
worden: Agrarische wasplaatsen, ZZS-stoffen en een opleidingsmoment. De projectplannen hiervoor worden
nog opgesteld, de exacte ureninzet in 2021 is daarom nog niet bekend. Bij het product ketentoezicht zetten wij
in 2021 in op de thema's afval/asbest en biomassa-vergisting.
• Energietoezicht
Voor 2021 zijn Drenthe breed (nog) geen extra middelen beschikbaar gesteld al lijkt het er wel op dat we ook
in 2021, gelijk aan 2020, subsidie ontvangen van Rijkswaterstaat (RWS) om meer kennis te vergaren over het
houden van energie toezicht. Daarnaast heeft RWS aangegeven dat de in 2020 niet gebruikte subsidie van
2020, in verband met het niet uit kunnen voeren van de werkzaamheden door de COVID-19 pandemie, mag
worden gebruikt in het eerste kwartaal van 2021. Ook komt de provincie wellicht met een afzonderlijk project
en overweegt ook Emmen een voortzetting. De uren die wij in 2021 besteden aan energietoezicht komen
voort uit een gedeelte van de uren die gemerkt zijn als Drentse prioriteiten en is in totaal 1.253 uur.
• Beoordeling elektronische milieujaarverslagen (e-MjV) expliciet opgevoerd in 2021
In 2020 is gebleken dat er 38 bedrijven in Drenthe zijn die de verplichting hebben om een e-MjV in te dienen.
Een e-MjV moet door het bevoegd gezag beoordeeld worden met het uit eindelijke doel te accorderen. De
benodigde inzet hiervoor bedraagt 260 uur. De uren worden per deelnemer op een aparte projectcode
geschreven.
• Asbest: beoordelingen en toezicht
Voor de uitvoering van onze asbesttaken is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden in 2021. Totaal is
3398 uur gepland. Het totaal aan uren is gebaseerd op de ingebrachte uren voor het jaarprogramma 2020
vermeerderd met de uren die de deelnemers kenbaar hebben gemaakt tijdens gesprekken met onze
relatiemanager.
• Toezicht windmolenparken
In de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn is gestart met het oprichten van windmolenparken. Toezicht
op de oprichtings- en gebruiksfase gaat plaatsvinden met behulp van een nog vast te stellen toezichtstrategie.
Met beide deelnemers vindt nog een overleg plaatst over onder andere de te verwachten uren inzet en de
wijze van verrekening als dit leidt tot meerkosten.
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De actualisatie voor vergunningen op basis van wettelijke plicht
Bij de actualisering worden de wettelijke grondslagen aangehouden.
• Actualisatie n.a.v. publicatie Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies
De vergunningen worden actueel gehouden met inachtneming van de actualisatieplicht bij de
BBT-conclusies die geldt binnen 4 jaar na publicatie. De BBT-conclusies agrarisch hebben een doorloop naar
2021 omdat niet alle vergunningen zijn aangepast en toezicht deze bedrijven nog moet bezoeken. Ook de BBTconclusies voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie en BBT-conclusies pulp, papier en karton vinden
nog hun doorgang in 2021. Verder staat voor 2021 de start van de inventarisatie in het kader van de BBTconclusies afvalbehandeling en BBT-conclusies afvalverbranding op het programma.
De uitvoering is in 2020 tegengevallen dus de doorloop zal in 2021 meer uitlopen. Dit is vooral ook ontstaan
door prioriteiten in de uitvoering en ook de COVID-19 crisis. Vooralsnog is uitvoering van de actualisaties
gestart nadat ook aanvullende gegevens grotendeels zijn ontvangen. Het grootste aandeel hopen wij voor de
jaarwisseling van 2020/2021 een ontwerpbeschikking te verzenden waarna het eerste kwartaal deze
definitief kunnen worden.
• Actualisatie n.a.v. Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3)
Het bevoegd gezag dient binnen een jaar na publicatie van een nieuw LAP, of na een wijziging van een
bestaand LAP, na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van
afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en indien nodig
de vergunning(voorschriften) te actualiseren. Op basis van een plan van aanpak worden de actualisaties naar
aanleiding van LAP3 in 2021 afgerond.
De bedrijven aangaande hebben voor de jaarwisseling de ontwerpbeschikking binnen. In de uitvoering is
enige vertraging ontstaan door het toetsen en door afstemming met het ZZS-project. Daarnaast zijn ook hier
prioriteiten van uitvoering en inzet (van dezelfde medewerkers op meerdere vlakken) debet aan.
Gevolgen uitspraak Programma aanpak stikstof (PAS)
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak over het PAS zijn nieuwe
beleidsregels voor het verlenen van de natuurtoestemmingen door de provincies vastgesteld. Bij de provincie
komt de vergunningverlening en het verstrekken van verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) moeizaam
op gang waardoor de doorlooptijd van aanvragen omgevingsvergunningen vaak langer is dan normaal. Dit
leidt in die gevallen waar een vvgb aangehaakt is bij de omgevingsvergunning tot het niet tijdig afronden van
procedures.
Daarnaast lopen er in het land een aantal bezwaarprocedures die betrekking hebben op de Wet
natuurbescherming (Wnb) en de vastgestelde provinciale beleidsregels waarvan de te verwachten uitspraak
mogelijk grote gevolgen heeft voor de Wnb-vergunningverlening. Het is momenteel nog onduidelijke of dit
vervolgens invloed heeft op de productie en uren inzet van milieuvergunningverlening in 2021. In de loop van
2021 moet beoordeeld worden of dit tot problemen gaat leiden in het tijdig afronden van de procedures.

3.4

Producten en diensten niet- Drentse Maat

In tabel 4 zijn op hoofdniveau de geraamde uren weergegeven van de niet-Drentse Maat-producten.
Niet Drentse Maat producten zijn producten zoals specialistisch en integraal advies, producten genoemd in de
meerjarenprogramma’s bodem- en ondergrond, ontbranden vuurwerk, luchtvaart ontheffingen e.a. De adviesuren besteed aan Drentse Maat producten vallen hier buiten (aan het Drentse Maat product werken meerdere
specialisten).
Om het realiteitsgehalte van dit onderdeel van het jaarprogramma te vergroten is per deelnemer bepaald
hoeveel uren er de laatste 3 jaren gemiddeld zijn geleverd. Dit gemiddelde aantal uren is in dit jaarprogramma
opgenomen en eventueel nog aangepast op verwachte ontwikkelingen in 2021.
Rekening houdend met het kader in 2.4 m.b.t. de verrekensystematiek betekent dit, in tegenstelling tot
eerdere jaren, dat een overschrijding van uren bij de ene deelnemer niet ten koste hoeft te gaan van de inzet
bij andere deelnemers.
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Een uitzondering is voor de uren voor het bodemprogramma van Drenthe. In het bodemprogramma is
expliciet het aantal uren opgenomen voor de uitvoering van de bodemtaken.
Tabel 4: De geraamde uren niet-Drentse Maat per hoofdgroep/productnummer, voor 2021

• Bodemtaken bevoegd gezag Wbb
Provincie Drenthe:
In het bodemprogramma 2021 zijn ten opzichte van voorgaande jaren enkele nieuwe ontwikkelingen
opgenomen voor de RUD.
o uitvoeren van taken als gebiedsbeheerder voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Assen
en Coevorden;
o actieve rol in het traject om te komen tot het definitieve handelingskader poly- en
perfluoralkylstoffen (PFAS). Zorg voor communicatie over het beleid en de ontwikkelingen naar
belanghebbende partijen (gemeenten, Prolander, provincie (Wegen en Vaarwegen, Verkeer en
Vervoer etc.);
o inzet en advisering over drugsproblematiek in relatie tot bodem;
o alternatieve vorm ontwikkelen voor netwerkdag bodem indien fysieke samenkomsten in grote
groepen niet mogelijk is;
o opstellen evaluatie van de gestelde prestaties en activiteiten uit de meerjarenprogramma’s 20162020;
o opstellen uitvoeringsagenda waarin de activiteiten en projecten bodem en ondergrond voor de
periode 2021-2025 zijn opgenomen.
Gemeente Emmen:
De uitvoeringstaken van de Wbb heeft Emmen neergelegd bij de RUD. Dit geldt voor de wettelijke bevoegd
gezag taken Wbb. Maar ook de projectleiding van de saneringstaken, vervolgacties en opdrachten die deze
werkzaamheden ondersteunen worden het uitgevoerd door de RUD.
• Bodeminformatievoorziening
Het gehele proces, beginnend bij analoog en digitaal archiefbeheer (uitgevoerd door onze deelnemers), tot aan
de uitlevering van gevraagde bodeminformatie door de RUD is van belang voor de toekomst. Duidelijk is
geworden dat de bodeminformatievoorziening meer is dan het bodeminformatiesysteem. De
bodeminformatievoorziening is het geheel wat nodig is om bodeminformatie te verzorgen. En daarmee is de
verbetering van de gehele bodeminformatievoorziening een gezamenlijke opgave van zowel de gemeenten,
provincie als de RUD Drenthe.
In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van de bodem informatievoorziening.
Er is een nulsituatie gemaakt zodat we weten welke velden t.a.v. de bodeminformatie verbeterd moeten
worden en een plan van aanpak is geschreven om de verbetering uit te voeren.
De eerste data zijn al geoptimaliseerd daar gaan we in 2021 mee verder.
We gaan ook verder met het formuleren van een gewenste visie op de bodeminformatievoorziening. Dat doen
we samen met de projectgroep bestaande uit een aantal deelnemers. In de werksessies die moeten leiden tot
de gewenste toekomstvisie, is het belangrijk om alle wensen van de deelnemers hierin te verwerken. Deze
wensen hebben vooral te maken met wat de deelnemers met de bodemdata willen doen.
Uiteindelijk gaat al deze inspanning leiden tot een beheerdocument. Het beheerdocument zorgt voor een
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toekomstbestendig bodeminformatiebeheer waarbij voor alle deelnemers inzichtelijk wordt wat de rollen,
taken en verantwoordelijkheden zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn.

3.5

Administratieve ondersteuning wordt meer gekoppeld aan product(groep)

Zaakgericht werken omvat alle werkzaamheden aan een zaak, van begin tot het eind van de zaak. Een
essentieel onderdeel binnen dit primaire proces betreft de administratieve handeling. Naast de intake en
afronding van een zaak wordt het administratieve ondersteunende werk al meer centraal georganiseerd
binnen de verschillende teams en is daarmee gekoppeld aan producten en productgroepen. De wens bestaat
om de administratieve uren zoveel mogelijk te koppelen aan de betreffende producten. Voor 2021 hebben wij
daarom een methodiek van het tijdschrijven ontwikkeld die juist die ondersteunende administratieve taak
zoveel mogelijk relateert aan een product of productgroep. De uren worden wel apart geboekt, zodat we grip
houden op het totaal aantal uren, maar worden straks ook op product(groep)niveau bijgehouden om meer
zicht krijgen op de gerichte ondersteuning. Er zal worden gewerkt met verdeelsleutels op basis van de
urenraming van het jaarprogramma op een wijze dat nacalculatie in het kader van de verrekensystematiek
mogelijk is. De methodiek was nog niet volledig uitgewerkt bij het opstellen van het jaarprogramma. Voordeel
van de verdeling van de administratieve ondersteuning is dat ook deze uren kunnen worden betrokken bij een
kentallen analyse.
In hoofdlijnen zal bij het boeken van uren administratieve ondersteuning de volgende onderverdeling worden
gehanteerd:
• Administratieve ondersteuning vergunningen en meldingen Drentse Maat
• Administratieve ondersteuning toezicht en handhaving Drentse Maat
• Administratieve ondersteuning bodem Drentse Maat
• Administratieve ondersteuning asbest Drentse Maat
• Administratieve ondersteuning frontoffice
• Werkzaamheden regiegroep
Vanuit de huidige registratiewijze is het niet mogelijk om hier op voorhand een realistische raming van te
maken. Door in 2021 te starten met deze registratiewijze, zal op basis van monitoring een dergelijke raming
voor het volgende programmajaar wel gemaakt kunnen worden.

3.6

Individuele extra opdrachten

Naast de reguliere werkzaamheden die worden gefinancierd uit de reguliere deelnemersbijdrage bestaat de
mogelijkheid om extra opdrachten bij de RUD te beleggen. Deze extra opdrachten dienen wel aanvullend op
reguliere deelnemersbijdrage door de opdrachtgevers te worden gefinancierd. Dit gaat niet ten koste van het
reguliere werk. Voor 2021 betreffen dit extra opdrachten voor o.a. Prolander, ZZS, en BRZO (Besluit risico
zware ongevallen). Voor asbestdaken is een meerjarige opdracht gegeven. De ervaring leert dat extra
opdrachten niet altijd voor aanvang van een nieuw programmajaar bekend zijn maar zich ook lopende het jaar
voordoen.
• Pilot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Op 1 januari 2021 is de ZZS-inventarisatie, zoals bedacht in het plan van aanpak, afgerond. Toch zijn de
werkzaamheden dan nog niet afgerond. Naast het overdragen van de informatie aan het Rijksinstituut voor
volksgezondheid en milieu (RIVM) en het informeren van Gedeputeerde en Provinciale Staten over de
uitkomsten van de inventarisatie, moeten bijvoorbeeld nog vergunningen worden geactualiseerd en moet
eventueel beleid geformuleerd worden op pZZS (potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen).
De kwantitatieve analyse voor afvalbedrijven moet nog worden uitgevoerd. Bij afvalbedrijven zal de
inventarisatie ingewikkelder verlopen door het ontbreken van juiste informatie omtrent samenstelling van
het afval en het gehalte aan ZZS. Hiervoor wordt een plan van aanpak ontwikkeld door de landelijk (nog aan te
stellen) projectleider. Het advies vanuit het project is om eerst landelijk duidelijkheid te hebben alvorens te
starten met deze kwantitatieve analyse voor afvalbedrijven.
• Impuls
De separate financiering voor de Impuls gelden via de provincie Drenthe stopt per 1 januari 2021. De
gemeenten zijn erop gewezen dat de Impuls-gelden “Externe Veiligheid” vanaf 2021 (gedeeltelijk)
rechtstreeks in het gemeentefonds wordt gestort en uitgekeerd, zonder daarbij te zijn gelabeld. In de
gesprekken is het nadrukkelijke verzoek gedaan om in overleg met de eigen afdeling Financiën ervoor te
zorgen dat bij binnenkomst van de gelden deze alsnog opnieuw gelabeld (lees: gereserveerd) worden voor de
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uit te voeren werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid. Essentiële taken op het gebied van externe
veiligheid kunnen dan alsnog worden uitgevoerd mits het toegekende budget door de partners ter
beschikking wordt gesteld. Voorstel is om dit bedrag, per deelnemer, over te hevelen naar de RUD.
• Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied)
Voor het geven van bodemadviezen en het beoordelen van bodemrapporten voor Prolander (provinciale
gemeenschappelijke regeling) dient de RUD aan het begin van het jaar een offerte (voor 150 uur) in waar
Prolander expliciet opdracht voor geeft. De verrekening gebeurt naar werkelijk gemaakte uren.
• Besluit risico zware ongevallen (BRZO)
Binnen Drenthe bevinden zich 4 BRZO-inrichtingen. Daarnaast zijn er 6 zogenaamde RIE4 (richtlijn
industriële emissies) inrichtingen. Dit zijn bedrijven met chemische processen die niet onder de BRZO vallen.
Voor al deze bedrijven is de provincie het bevoegd gezag. Voor de uitvoering van de VTH-taken van deze
bedrijven zijn de BRZO-uitvoeringsdiensten aangewezen. Voor Noord-Nederland is dit de Omgevingsdienst
Groningen (ODG). De RUD-medewerkers voeren, onder aansturing van de ODG, gemandateerd
werkzaamheden uit ten aanzien van deze bedrijven. De bijhorende ureninzet wordt in rekening gebracht bij
de ODG.
• Aanpak asbestdaken Drenthe
De werkgroep asbestdaken waarin de Drentse gemeenten, provincie Drenthe en de RUD zitting hebben, heeft
het stimuleringsprogramma voor de Drentse asbestdaken herijkt. Dit betekent, nu er voorlopig geen verbod
komt op asbestdaken, we de inzet tot een minimum beperken. Voor 2021 gaan we:
• vragen over asbestdaken van burgers en bedrijven beantwoorden;
• de asbestkaart periodiek actualiseren;
• lokale initiatieven van dorpen en buurten ambtelijk ondersteunen door inbreng van kennis en
ervaring en inzet van de asbestanalyzer;
• adresbestanden met asbestdaken uit de asbestkaart genereren zodat individuele gemeenten
desgewenst kunnen aanschrijven of zelf gerichte acties kunnen opzetten.
Financiering van de taken die de werkgroep uitvoert loopt via de provincie Drenthe. De bijdrage die de
gemeenten voor de aanpak asbestdaken betalen voldoen zij aan de provincie Drenthe.
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Bijlagen 1-13: Programma per opdrachtgever
N.B. In het jaarprogramma is gerekend met cijfers achter de komma, in de hier gepresenteerde overzichten is
gewerkt met afgeronde cijfers. Hierdoor kunnen geringe verschillen optreden.
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Bijlage 14: Kwaliteitskader voor uitvoering van taken
• Het wettelijk kader
Naast de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH), die op 14 april 2016 in werking is
getreden, is het Besluit verbetering vergunningverlening. toezicht en handhaving op 1 juli 2017 in werking
getreden. Hiermee is een wettelijk kwaliteitskader ontstaan, dat in acht moet worden genomen bij de
uitvoering van Wabo-taken. Belangrijk onderdeel hierbij vormen de procescriteria die de elementen van de
beleidscyclus big-8 omvat en de volgende hoofdstukken kent:
- Het uitvoerings- en handhavingsbeleid
- De uitvoeringsorganisatie
- De borging van middelen
- Het uitvoeringsprogramma
- Monitoring
- Rapportage
- Aansluiting op inspectieview
Binnen het traject van het uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid wat samen met de deelnemers verder
vorm zal worden gegeven, zal de verdere concretisering van de procescriteria vorm worden gegeven.
• Kwaliteit personeel en organisatie
Door ieder bevoegd gezag binnen Drenthe (de gemeenteraden en Provinciale Staten) is de Verordening
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht op uniforme wijze in 2016
vastgesteld. De verordening is getoetst aan de modelverordening en voldoet. Met betrekking tot de uitvoering
van de milieutaken wordt in deze verordening verwoord dat de uitvoering moet voldoen aan de
kwaliteitscriteria 2.2, voor zover de uitvoering betrekking heeft op de beschikbaarheid en de deskundigheid
van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast. De RUD Drenthe
neemt bij de uitvoering van de VTH-taken de kwaliteitscriteria 2.2, voor zowel personeel en organisatie als de
proceskwaliteit in acht, ook bij inhuur en uitbesteding van werk.
• Inspectieview Milieu
Omgevingsdiensten zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht tot aansluiting op de landelijke applicatie
Inspectieview Milieu. De RUD is aangesloten op Inspectieview maar moet nog wel het nodige werk verrichten
voor wat betreft datakwaliteit. In deze applicatie, waarbij het toezicht op de bedrijven centraal staat, worden
de data vanuit alle aangesloten systemen (bij ons het Leef omgevingssysteem (LOS)) zichtbaar gemaakt.
Inspectieview kent verplichte velden. Dit levert een wettelijk kader aan verplicht in te vullen velden binnen
het LOS op en verlangen we voor die velden een goede kwaliteit aan data.
• Uniforme toepassing van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS)
Met de invoering van Digitale Checklisten (DC) is tevens gestart met de registratie van toepassing van de LHS.
Binnen DC worden de geregistreerde overtredingen gekoppeld aan de LHS-toets, die moet leiden tot meer
uniformiteit in de interventies bij bepaalde overtredingen. Hiervoor is in samenspraak met DC een aparte
checklist ontwikkeld.
Het Drentse kwaliteitskader
• De Drentse Maat producten
Met de Drentse Maat wordt bedoeld dat gewerkt wordt overeenkomstig één uniform uitvoeringsniveau. Het
bereik van de Drentse Maat blijft in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten
binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals benoemd in de producten- en dienstencatalogus.
Om die reden wordt gesproken van een Drentse Maat 1.0. De sturing is op output. Het LOS en Digitale
Checklisten voor het toezicht ondersteunen het vormgeven van uniform werken.
Op basis van het gekozen uitvoeringsniveau is door de ROD Drenthe, in opdracht van de opdrachtgevers, het
rekenmodel Drentse Maat 1.0 ontwikkeld. Met behulp van dit rekenmodel worden per opdrachtgever de
geraamde/te plannen aantallen per product en de bijbehorende uren per product op jaarbasis doorgerekend.
Inmiddels vormen de resultaten vanuit het rekenprogramma niet meer de harde cijfers, maar wordt er op
basis van ervaring bijgestuurd. Het inrichtingenbestand maakt deel uit van het rekenmodel.

28

• De Niet Drentse Maat-producten
Ook voor de niet- Drentse Maat-producten is inmiddels al een bepaalde mate van uniformiteit ontstaan. De
invoering van het LOS met haar uniforme processen en registratie en de tussen de medewerkers onderlinge
kwalitatieve afstemming van producten, via de invoering van het vier-ogen-principe (wordt ook toegepast bij
de Drentse Maat producten), ondersteunt verdere uniformiteit en eenduidigheid. De rapportage voor deze
producten is in uren.
Het kwaliteitskader voor bodemtaken
• SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Daar waar voor de overige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) VTH-taken de kwaliteitscriteria
2.2 een kader bieden, is het SIKB het afstemmende uniformerende kader voor de uitvoering van bodemtaken
en registratie van bodemgegevens. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven
samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Werken aan
kwaliteitsverbetering betekent onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen
(accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen).
• KWALIBO (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs)
Daarnaast geldt bij het bodembeheer de KWALIBO-regeling) die is geïmplementeerd in het Besluit
bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Dit betreft een wettelijke regeling, die beoogt de
betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te stellen aan
werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders.
• Convenant bodem
Voor bodemsanering zijn de provincie Drenthe en de gemeente Emmen het bevoegde gezag. Hiervoor stellen
zij overeenkomstig het vereiste vanuit de Wbb een uitvoeringsprogramma op als onderdeel van hun opdracht.
Voor 2016 tot en met 2020 zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt in het Convenant bodem en ondergrond
2016-2020 over de vormgeving en uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Het Convenant geeft
vervolg aan, en actualisering en verbreding van, het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak
spoedlocaties 2010-2015. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben op basis van het Convenant
bodem en ondergrond ieder een meerjarenprogramma 2016-2020 opgesteld dat de RUD Drenthe uitvoert.
Volgens de huidige inzichten zal in 2022 de Omgevingswet (Ow) van kracht worden. 2021 vormt een
tussenjaar waarvoor zowel door de gemeente Emmen als de provincie een jaarprogramma is opgesteld, het
uitvoeringsprogramma bodemsanering 2021. Voor de uitvoering van de bodemtaken door de RUD vormt dit
uitvoeringsprogramma de basis. In hoofdlijn worden de activiteiten uit voorgaande jaren gecontinueerd. Voor
de periode 2021-2025 worden landelijk nieuwe afspraken gemaakt over de vormgeving en uitvoering van het
beleid voor bodem en ondergrond.
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