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Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2022

Geachte collegeleden,
Via deze brief bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 aan. De ontwerpbegroting is behandeld in de vergadering
van het algemeen bestuur RUD Drenthe van 14 april. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2022
en het addendum op de kaderbrief die eind februari aan u is verzonden. De totstandkoming van deze begroting
heeft een langere voorbereiding gekend doordat met deze begroting de nullijn - zoals die op verzoek van een
meerderheid van de deelnemers tot nu toe werd gehanteerd - niet meer kon worden vastgehouden. Dit vroeg
om een nadere verkenning en onderbouwing voorafgaand aan de besluitvorming door het algemeen bestuur.
Bij de afweging is indringend stilgestaan bij de nijpende financiële situatie van de deelnemers.
In deze brief geven wij een toelichting op de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 en worden de raden en
staten uitgenodigd om een zienswijze hierop in te dienen.
Verschillende reacties vanuit raden op de kaderbrief
Vanuit raden zijn diverse reacties binnengekomen op de kaderbrief. Het bestuur heeft de ontvangen reacties
betrokken bij het besluitvormingstraject. De rode draad in de reacties is als volgt: Er bestaan zorgen over de
sterke verhoging van de deelnemersbijdrage, onzekerheid over de financiële effecten van de Omgevingswet
(een nadere uitwerking is gewenst). Daarnaast wordt verzocht om bespaarmogelijkheden in beeld te brengen
en wordt er aandacht gevraagd voor het terugdringen van het ziekteverzuim. Daartegenover wordt ook
gevraagd om de kwaliteit van de geleverde diensten en toezicht op peil te houden en wordt onder andere het
belang benadrukt van het op orde houden van het locatiebestand. Ook wordt de wens geuit om het gesprek te
voeren over het te hanteren kader voor een schoon en veilig Drenthe: inhoudelijke doelstellingen of financiële
grenzen.

Diverse ontwikkelingen werken kostenverhogend
Met deze begroting worden diverse nieuwe ontwikkelingen vertaald naar de begroting van de RUD Drenthe. Zo
is de al in 2021 opgestarte extra inzet voor BOA-taken en luchtadvies, evenals de verschuiving van de
financiering van de kosten voor Omgevingsveiligheid, structureel in de begroting verwerkt. Daarmee is
weliswaar geen wijziging aangebracht in het feitelijke kostenniveau ten opzichte van het lopende
begrotingsjaar, maar is een en ander wel structureel onderdeel geworden van de (meerjaren)begroting. Het is
overigens goed om te vermelden dat de kosten voor Omgevingsveiligheid worden gecompenseerd door het Rijk.
Daarnaast is de (verplichte) nieuwe aanbesteding van het zaaksysteem en het op orde houden van het
Locatiebestand in de begroting opgenomen. Het effect van de begroting voor de deelnemersbijdrage is
opgenomen in bijlage B van de begroting.
Met deze begroting wordt zoals gezegd de trend die de laatste jaren is ingezet – het zoveel mogelijk op de nullijn
blijven van onze exploitatiebegroting – doorbroken. Gelet op de geschetste ontwikkelingen is dit financiële
uitgangspunt onhoudbaar om een adequaat uitvoeringsniveau van VTH-taken te bereiken.
Lagere verhoging doorgevoerd in de ontwerpbegroting dan opgenomen in (addendum) Kaderbrief
De ontwerpbegroting 2022 valt € 227k lager uit dan vooraf aangekondigd in het addendum op de kaderbrief.
Dit komt omdat gebruik is gemaakt van een recenter indexcijfer voor 2022. Daarnaast is gekozen om het bedrag
voor de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem in 2022 vooralsnog te halveren. Zodra een meer
gedetailleerde uitwerking aanwezig is voor het traject van aanbesteding, aanschaf en implementatie wordt de
balans opgemaakt voor de verder noodzakelijke financiële middelen in de periode 2022 – 2024.
Pas later dit jaar meer financiële duidelijkheid over o.a. de Omgevingswet
Naast de in deze ontwerpbegroting door vertaalde financiële effecten is er een aantal substantiële financiële
risico’s benoemd waarover in de loop van 2021 pas meer duidelijkheid ontstaat. Met name gaat het daarbij om
de kosten voor het anders werken onder de Omgevingswet (wat uit een eerste extern onderzoek mogelijk zelfs
10-12% meerkosten lijkt op te leveren). Ook de uitkomsten van de begin 2021 nog lopende evaluatie van de GR
en het nog op te stellen uniforme VTH-beleid voor heel Drenthe kunnen de begroting 2022 nog substantieel
wijzigen. Daarover zal in de loop van 2021 nadere afstemming en besluitvorming plaats vinden.
Ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet zijn de effecten tweeërlei: enerzijds betreft het een
verschuiving van lasten en baten tussen de deelnemers onderling vanwege het verschuiven van het bevoegd
gezag voor inrichtingen van de provincie naar gemeenten en vice versa (in bijlage C van de begroting is hiervan
een eerste indicatie gegeven). Anderzijds betreft het de meerkosten die ontstaan doordat de werkprocessen bij
de RUD Drenthe zelf wijzigen als gevolg van de nieuwe wettelijke eisen en/of de nadere afspraken over rollen
en taken binnen Drenthe waar in het OPD (OmgevingsPlatformDrenthe) aan wordt gewerkt met alle
ketenpartners.
Met deze begroting leggen we een basis voor 2022 aan u voor, waarop in de loop van 2021 nog een aanvullend
voorstel zal volgen via een begrotingswijziging. Gelet op het mogelijk substantiële effect maar de nog te grote
onzekerheid over de cijfermatige effecten menen wij op dit moment geen verantwoord totaaloverzicht in deze
begroting te kunnen opnemen. In de voorbereiding van de begrotingswijziging zal nadrukkelijk afstemming
plaatsvinden met de deelnemers en bieden wij de raden en staten de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen
en om in een daartoe te organiseren raads- en statenbijeenkomst daarover met ons in gesprek te gaan.
Desgewenst is er ook gelegenheid in afzonderlijke raads- of statenvergaderingen daarover nader van gedachten
te wisselen.
Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen
De Ontwerpbegroting 2022 staat open voor zienswijzen van raden en staten. De zienswijzentermijn bedraagt
8 weken met ingang van de datum van toezending (14 april 2021) en eindigt daarmee formeel op 9 juni. Om
behandeling van uw zienswijzen zoveel mogelijk in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 juni 2021
mogelijk te maken, verzoeken wij u de (evt. concept) zienswijzen van uw raden en staten uiterlijk 7 juni 2021
aan ons toe te zenden. Nadien toegezonden zienswijzen kunnen niet meer verwerkt worden in het voorstel aan
het algemeen bestuur van 5 juli 2021 maar zullen wel worden betrokken bij de beraadslaging van het algemeen
bestuur bij de behandeling van de stukken. Daartoe zullen alle ingediende zienswijzen worden doorgestuurd
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naar het algemeen bestuur en zal (uiterlijk ter vergadering) een totaaloverzicht met de ingediende zienswijzen
en het mogelijke effect op het voorstel ter beraadslaging worden toegevoegd.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins
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