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Inleiding

Voor u ligt het plan van aanpak voor de uitvoering in 2020 van het
Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020. Met dit programma koerst de RUD
Drenthe op een robuuste, toekomstbestendige organisatie met zoveel mogelijk
toegevoegde waarde: milieurendement dus. De RUD wil als omgevingsdienst van
Drenthe een toekomstbestendige organisatie zijn. Daarbij is gekozen voor een
overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde
waarde heeft op de (taakuitvoering van de) organisatie. De focus op onderbouwde
toegevoegde waarde loopt als een rode draad door het Ontwikkelprogramma.
In de vergadering van 8 april 2019 heeft het ab ingestemd met de aanpak van de
ontwikkelopgave dmv vaststelling van het ontwikkelprogramma RUD Drenthe
2019-2020 d.d. 25-03-2019.
In 2019 hebben we hard gewerkt aan verschillende projecten en activiteiten, de
diverse (deel)resultaten zijn belangrijke succesbepalende factoren voor het behalen
van het programma doel. We hebben zowel inhoudelijk, procesmatig als
organisatorisch mooie resultaten geboekt.
Het vervolg hierop is in bijgaande versie van het ontwikkelprogramma 2019-2020
uitvoering 2020 opgenomen.

Motivatie

De opgave voor 2020 zal bestaan uit de noodzakelijke (vervolg) stappen om te
komen tot een toekomstbestendige organisatie. Dit plan geeft weer wat we reeds
bereikt hebben en wat de opgave voor het komende jaar is. We hebben binnen de
gegeven kaders op basis van het ontwikkelprogramma projecten en activiteiten
geselecteerd waar we gericht mee aan de slag gaan. Naast een toelichting per
project en activiteit maakt ook een planning op hoofdlijnen en een begroting deel
uit van dit plan.
We gaan doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo
optimaal mogelijk milieurendement, voor een schoon en veilig Drenthe zoals
beschreven in bijgaand plan van aanpak.

Kosten en wijze van financiering in 2020

totale kosten 2020

€

1.003.401

€
€

685.491
157.906

€

160.004

dekking
5% incidentele deelnemersbijdrage
Bestemmingsreserve (restant budget 2019)
overlopende passiva jaarrekening 2019 (project
Zaakgericht Werken

De uitvoering 2020 van het Ontwikkelprogramma blijft daarmee binnen de begin
2019 vastgestelde begroting.
Zoals gebruikelijk zal de voortgang van het Ontwikkelprogramma in de reguliere
P&C-rapportages worden opgenomen.
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