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Openbaar ja 

 

Onderwerp:  

 

Proces aanpassing GR en aanpassing mandaatbesluit 

Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van het proces aanpassing GR en mandaatbesluiten in samenhang met 

de Omgevingswet en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Inleiding 

 

In de vergadering van 23 maart 2020 heeft het algemeen bestuur van de RUD 
Drenthe ingestemd met de opheffing van de raad van opdrachtgevers zoals deze 
ingesteld is vanaf de oprichting van de RUD Drenthe. Tegelijkertijd met dit 
besluit is ingestemd met uitstel van het schrappen van de GR artikelen 19 en 20 
totdat meerdere wijzigingen daartoe aanleiding geven. De raden en staten zijn 
daarna geïnformeerd over de opheffing van de raad van opdrachtgevers en 
daarbij is aangegeven dat de gemeenschappelijke regeling op dit punt uiterlijk 
31-12-2021 aangepast zal worden. Uitgaande van de P&C cyclus betekent dit dat 
de aanpassing van de GR op korte termijn al op de agenda moet worden gezet. 
 
In de vergadering van 23 maart 2020 is echter ook besloten de GR op het punt 
van afschaffing van de rvo pas aan te passen totdat meerdere wijzigingen daartoe 
aanleiding geven. Met deze wijzigingen worden de volgende zaken bedoeld: 
- wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) 
- de inwerkingtreding van de Omgevingswet en bijbehorende wijziging van de 
mandaatbesluiten. 
 
In dit agendapunt wordt u voorgesteld om met aanpassing van de GR te wachten 
totdat duidelijk is welke wijzigingen de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
en de Wgr met zich mee brengen. Daarnaast wordt ingegaan op de noodzakelijke 
aanpassing van de mandaatbesluiten als gevolg van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

  

Motivatie 

 

1.1 Wijziging GR is nodig door wijziging wet GR 

Het doel van de wijziging van de Wet GR is het vergroten van de kaderstellende 

en controlerende rol van de raden en staten. De vermoedelijke inwerkingtreding 

is 1 januari 2022. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding dient de GR RUD Drenthe 

aangepast te worden. Het is niet nodig om voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet de GR RUD Drenthe te wijzigen. De inschatting is dat artikel 3 en 4 

GR voldoende flexibel zijn omschreven om de (nieuwe) milieutaken uit 

Omgevingswet uit te voeren 

 



1.2 Het werken onder de omgevingswet vraagt om een nieuw mandaatbesluit 

Naast de wijziging van de GR moeten ook de mandaatbesluiten van elke 

deelnemer worden gewijzigd. Dit zijn afzonderlijke besluiten die los staan van de 

wijziging van de GR. De huidige mandaatbesluiten bevatten vaak de woorden 

“alle besluiten” in het kader van een wet, zoals de Wet bodembescherming, Wet 

Geluidshinder, Wet milieubeheer enz. Zo kan het straks niet m.b.t. de 

Omgevingswet want deze wet bevat ook niet-milieutaken. Het is belangrijk dat 

het proces in gang wordt gezet om te zorgen voor een adequate mandatering bij 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bij de mandatering wordt uitgegaan 

van het huidige milieu- en bodemtakenpakket. 

 

1.3 Voor de zomer wordt een procesvoorstel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur 

Aan de ambtelijke vertegenwoordiging van de deelnemers zal worden 

voorgesteld om een werkgroep samen te stellen voor de aanpassing van de 

mandaatbesluiten en de aanpassing van de GR RUD Drenthe. Verzocht zal 

worden om een eerste verkenning uit te voeren en daarbij tevens te kijken naar 

overige regelingen. Het streven is om in de AB vergadering van 5 juli 2021 een 

procesvoorstel te bespreken. 
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Besluit:  

 


