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Evaluatie en onderzoeken in relatie tot de RUD Drenthe

Advies eigenarenoverleg

Gevraagd besluit:
Kennis te nemen van de verschillende onderzoeken die zijn gestart (of in voorbereiding zijn) in
relatie tot de RUD Drenthe.
Inleiding

In relatie tot de RUD Drenthe zijn verschillende onderzoeken gestart (of zijn in
voorbereiding). Om uw bestuur goed mee te nemen in dit proces volgt hieronder meer
uitleg over de inhoud van de verschillende onderzoeken. Belangrijk is dat elk
onderzoek een eigen karakter en achtergrond kent.
•

Evaluatie GR RUD Drenthe
Bij de oprichting van de RUD Drenthe is afgesproken om na 5 jaar een
evaluatie uit te voeren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om daaraan nu
uitvoering te geven. Het bestuur wil deze evaluatie uitvoeren om in beeld te
brengen of het beoogde effect en doelstellingen door de RUD Drenthe zijn
gerealiseerd. Meer concreet beantwoordt dit onderzoek daarmee de vraag:
wat levert de RUD Drenthe op en hoe verhoudt de RUD Drenthe zich tot
andere omgevingsdiensten? Daarmee verschaft dit onderzoek de deelnemers
inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de RUD Drenthe.
Tot de scope van dit onderzoek behoort ook de evaluatie van de Drentse Maat.
De RUD Drenthe heeft aangegeven dat de kengetallen zoals die voor de
Drentse Maat in 2015 zijn vastgesteld, in de praktijk niet gerealiseerd worden.
Of de Drentse Maat aan actualisatie toe is, is daarom ook onderwerp van dit
onderzoek.
Onderzoeksvragen
Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie fasen. Elke fase heeft een eigen
hoofdvraag:
1.
Is de RUD Drenthe voldoende solide en toekomstbestendig op het
gebied van organisatie, uitvoering, te leveren kwaliteit en
financiering?

2.
3.

Voert de RUD Drenthe de opgedragen (milieu)taken kwalitatief
goed en efficiënt uit in vergelijking met andere
omgevingsdiensten?
Wat zijn eventuele verbeterpunten c.q. aandachtspunten bij de
doorontwikkeling van de RUD Drenthe?

•

Onderzoek gezamenlijke Drentse rekenkamercommissie (gemeenten)
Van dit onderzoek kunnen wij globaal aangeven wat de strekking zal zijn. Het
onderzoeksvoorstel is namelijk nog niet beschikbaar. Het onderzoek heeft tot
doel om de gemeenteraden te helpen hun kaderstellende en controlerende
taken op een adequate manier uit te voeren. Het onderzoek richt zich vooral
op de feiten en omstandigheden per gemeente die van invloed zijn op het
kwaliteitsniveau en de dienstverlening van de RUD Drenthe. Daarnaast wordt
de rol die de verschillende gemeenten als opdrachtgever en eigenaar hebben
gespeeld om het gewenste niveau van dienstverlening en kwaliteit te behalen
onderzocht.

•

Commissie Van Aartsen
De commissie Van Aartsen heeft als voornaamste opdracht om te adviseren
hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kunnen worden. Van Veldhoven
wil met name weten hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van
toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, kunnen worden
versterkt. Ook wil de staatssecretaris weten hoe het stelsel van handhaving en
toezicht eenvoudiger, effectiever en transparanter kan. De commissie Van
Aartsen gaat het huidige systeem kritisch tegen het licht houden en is
gevraagd begin 2021 de eerste resultaten te kunnen presenteren.
Via de volgende links is meer info beschikbaar over het onderzoek:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/commissiebuigt-zich-over-falend-milieutoezicht.13673184.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/milieuschadevoorkomen-met-beter-toezicht-en-handhaving
Zie ook brief staatssecretaris ‘uitvoeringsagenda VTH’
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/05/voo
rtgang-uitvoeringsagenda-vth-actieplan-milieucriminaliteit-en-uitvoeringvan-moties-en-toezeggingen
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