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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 28 maart 2019 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  mevrouw M. Pennarts (voorzitter)  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   de heer A. Van Roshum 
Gemeente Bunschoten  de heer B. Koops 
Gemeente Eemnes  de heer T. Reijn 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden  
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  
Gemeente Nieuwegein  mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  de heer V. Everhardt 
Gemeente Woudenberg  de heer P. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller  de heer M. van Bockel 
Secretariaat  mevrouw N. van Ouwerkerk 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededelingen: 

• De heer Reijn, gemeente Eemnes, heeft zich afgemeld.  
• De heer Everhardt moet de vergadering om 10.30 uur verlaten. 

 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 29 november 2018 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 29 november 2018 worden 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 
Lange termijn agenda: mevrouw Pennarts vraagt de heer Verkerk de lange termijn aan te vullen met het 3de en 
4de kwartaal. 
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Omgevingswet Bodem + warme overdracht bodem 
De heer Oderkerk geeft een presentatie. De heer Everhardt vindt het een goede ontwikkeling om samen te gaan 
werken met de ODRU. Hij mist alleen een voorstap. De gemeente Utrecht heeft al veel kennis in huis. Hij wil het 
gesprek aangaan met de RUD Utrecht om te verkennen hoe de gemeente Utrecht en de RUD Utrecht elkaar 
kunnen versterken om het uit te voeren. Deze afspraak wordt zo spoedig mogelijk gepland. De heer Van Beurden 
vindt het een goede ontwikkeling dat de gemeente Utrecht en de RUD Utrecht in gesprek gaan maar voor de 
andere gemeenten is het belangrijk om hier niet op te wachten maar van start te gaan met het proces om op tijd 
klaar te zijn voor de Omgevingswet. De heer Everhardt ondersteunt de inhoudelijke lijn maar vraagt: hoe 
slagkrachtig is de ODRU? De heer Jungen deelt mee dat de ODRU dit onderwerp op dezelfde manier wil gaan 
oppakken. De heer Van Beurden ontvangt graag de besluitvorming van het AB ODRU over dit onderwerp bij de 
volgende vergadering.   
Besluit: 

1. Het AB wil toewerken naar een krachtig bodemloket in de provincie Utrecht, met als uitgangspunten: 
totaalondersteuning en het vormgeven van een intensieve samenwerking tussen RUD Utrecht en ODRU. 

2. Als voorstel 1 wordt onderschreven: als vervolgstap een samenwerking met de ODRU initiëren door met 
het Dagelijks bestuur toe te werken naar een samenwerkingsconvenant. 

3. Als voorstel 2 wordt onderschreven en wordt uitgevoerd : op basis hiervan een apart projectvoorstel in 
te dienen voor de voorbereiding en het organiseren van de samenwerking. 
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3.2 – Samenhang financiële stukken en uitkomsten werkgroep ontwikkelbudget 
De heer Spelt deelt mee dat er een werkgroep is opgesteld voor de ontwikkeling van de RUD Utrecht. In de 
werkgroep is de ontwikkeling echt vanuit de inhoud benaderd. Wat zijn de belangrijkste taken en hoe gaan we dit 
beleggen. Uiteindelijk blijkt na de werkgroep dat de gemeente Utrecht hier toch wat vragen bij stelt. We hebben 
het altijd over samenwerking met de ODRU maar de gemeente Utrecht is hierin ook een grote partner. Misschien 
moeten we toch anders naar de samenwerking met de gemeente Utrecht (VTH) kijken. De heer Spelt stelt voor 
om tijdens een extra AB met elkaar uit te spreken waar we echt voor willen gaan. Want nu komen we met 
“gekunstelde” financiële stukken. Mevrouw Schouten heeft de tussenstap echt nodig om de toegevoegde waarde 
van de voorstellen te zien. De heer Beurden als financiën direct gekoppeld wordt aan ambitie dan levert dit 
spanning op. De heer Spelt vraagt of we als AB bereid zijn om de ontwikkeling voor de RUD in te zetten of blijven 
we alleen kijken naar wat het voor onze eigen gemeente betekent. De heer Kraanen vraagt de heer Jungen om 
de Raad van de gemeente Amersfoort mee te nemen in het proces. Mevrouw Pennarts constateert dat er 
draagvlak is om het proces in te gaan en het besluit hiervoor wordt goed voorbereid in het DB. 
Besluit: 

1. Het AB neemt kennis van de samenhang van de financiële stukken, met name op het onderdeel 
ontwikkeling en innovatie; 

2. Het AB laat de in deze notitie opgenomen samenhang mee wegen in de besluitvorming over de 
financiële stukken. 

 
3.3 – Implementatie asbest taken 
De heer Jungen heeft vernomen dat er een breed draagvlak is voor de implementatie van de asbest taken. Het 
AB deelt deze bevinding. Mevrouw Pennarts vindt het een goede investering maar ze vindt het wel van belang 
dat de gemeenten de intentie hebben om de taken over te dragen. 
Besluit: 

1. Het AB gaat akkoord met het implementatietraject asbesttaken met bijbehorende uren, wat inhoudt dat: 
we opvolging geven aan de uitvoeringskaders van de opdrachtgevers en zo de asbesttaak per 1 januari 
2020 kunnen gaan uitvoeren; 

2. Het AB stelt de noodzakelijke middelen van €180.000 beschikbaar; 
3. Het AB gaat akkoord met de bijbehorende begrotingswijziging en de zienswijze procedure te 

ondersteunen.  
 

3.4 – 1e Begrotingswijziging 2019 
De heer Pijnappel licht de 1e Begrotingswijziging 2019 toe.  
Besluit: 

1. Het AB neemt kennis van de voorgestelde ontwerp eerste begrotingswijziging 2019; en 
2. Het AB start een zienswijze procedure voor de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019. 

 
3.5 – Kadernota 2020 
De heer Pijnappel licht de kadernota 2020 toe. De heer Koops vindt het belangrijk dat de Raden worden 
meegenomen, de aanpak is daarom akkoord. Mevrouw Schouten wil benadrukken dat het klopt dat de RUD 
Utrecht geen beleid maakt maar het is wel belangrijk dat er voldoende kennis is. Dit wordt ondersteund.  
Besluit: 

1. Het AB neemt kennis van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 
2020; en 

2. Het AB stemt in met de Kadernota 2020 en stelt deze vast. 
 
3.6 – Jaarstukken 2018 (vertrouwelijk besproken) 
 
3.7 – Ontwerp Begroting 2020 
De heer Pijnappel licht de ontwerp Programmabegroting 2020 toe.  
Besluit  

1. Het AB stelt de ontwerp Programmabegroting 2020 vast; 
2. Het AB neemt kennis van het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2023; 
3. Het AB ondersteunt een zienswijze procedure; 
4. Het AB stelt de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp 

Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht vast. 
 
4 - Ter kennisname 
4.1 – Jaarverslag 2018 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de inhoud en deelt een compliment uit over het jaarverslag. 
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5 - Stand van zaken 
• Stand van zaken overdracht Vijfheerenlanden 
De provinciale taken liggen bij de RUD Utrecht. Het is een deelnemer van de ODRU.  
• Organisatieontwikkelingen 
De heer Jungen deelt mee dat de heer Oderkerk heeft aangegeven dat hij niet verder gaat bij de RUD Utrecht. 
De RUD Utrecht stelt binnenkort de vacature open. 
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid. 
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Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 
Nummer Actiepunt Actiepunt-

houder 
Streefdatum 

AB180706.01 VTH 3.0 regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV Maart 2019 
AB180706.03 Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure PV 3e kwart. 2019 
AB180706.05 Asbesttaken regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV 2019 
AB190328.02 Aanvullen lange termijn agenda 3e en 4e kwartaal PV z.s.m. 
AB190328.03 Verkennend gesprek gemeente Utrecht/RUD Utrecht taken 

omgevingswet Bodem 
PV/HJ z.s.m. 

AB190328.03 Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. 
omgevingswet Bodem 

PV 03-07-19 

AB190328.03 Extra AB inplannen om de (eventuele) samenwerking met de 
gemeente Utrecht te bespreken 

PV 2e/3e kwart. 
2019 

 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer  Onderwerp Wie 
8 Mei 2019 Toekomst van de samenwerking MV 
3 Juli 2019 Wensen aanpassing GR PV 
3 Juli 2019 Wijziging samenstelling Dagelijks Bestuur en voorstel Voorzitter DB en AB PV 
3 Juli 2019 Vaststelling Begroting 2020 MvB 
3 Juli 2019 Eerste bestuursrapportage 2019 MvB 
3 oktober 
2019 

Aanpassing Producten en dienstencatalogus MV/MvB 

3 oktober 
2019 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling PV 

3 oktober 
2019 

Jaarcyclusplanning 2020 PV 

5 december 
2019 

Kadernota 2021 MV/MvB 

5 december 
2019 

Tweede Bestuursrapportage 2019 MvB 

5 december 
2019 

Bespreken onderwerpen voor evaluatie outputfinanciering MvB 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
28 maart 2019 

 
Nr Besluit 
BO3.1 1. Het AB wil toewerken naar een krachtig bodemloket in de provincie Utrecht, met als 

uitgangspunten: totaalondersteuning en het vormgeven van een intensieve samenwerking tussen 
RUD Utrecht en ODRU. 

2. Als voorstel 1 wordt onderschreven: als vervolgstap een samenwerking met de ODRU initiëren 
door met het Dagelijks bestuur toe te werken naar een samenwerkingsconvenant. 

3. Als voorstel 2 wordt onderschreven en wordt uitgevoerd : op basis hiervan een apart 
projectvoorstel in te dienen voor de voorbereiding en het organiseren van de samenwerking. 

B03.2 1. Het AB neemt kennis van de samenhang van de financiële stukken , met name op het onderdeel 
ontwikkeling en innovatie; 

2. Het AB laat de in deze notitie opgenomen samenhang mee wegen in de besluitvorming over de 
financiële stukken. 

B03.3 1. Het AB gaat akkoord met het implementatietraject asbesttaken met bijbehorende uren, wat 
inhoudt dat: we opvolging geven aan de uitvoeringskaders van de opdrachtgevers en zo de 
asbesttaak per 1 januari 2020 kunnen gaan uitvoeren; 

2. Het AB stelt de noodzakelijke middelen van €180.000 beschikbaar; 
3. Het AB gaat akkoord met de bijbehorende begrotingswijziging en de zienswijze procedure te 

ondersteunen.  
B03.4 1. Het AB neemt kennis van de voorgestelde ontwerp eerste begrotingswijziging 2019; en 

2. Het AB start een zienswijze procedure voor de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019. 
B03.5 1. Het AB neemt kennis van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 

Kadernota 2020; en 
2. Het AB stemt in met de Kadernota 2020 en stelt deze vast. 

B03.7 1. Het AB stelt de ontwerp Programmabegroting 2020 vast; 
2. Het AB neemt kennis van het meerjarenperspectief voor de jaren 2019-2023; 
3. Het AB ondersteunt een zienswijze procedure; 
4. Het AB stelt de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de 

ontwerp Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht vast. 
 
VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
   
 
 
 
 
 
M. Pennarts  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 
 
 


