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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: S. Witteveen en M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2020 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 oktober 2020 
bijlagen: b) Eerste Bestuursrapportage 2020 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 3 juli 2020 hebben wij de ontwerp eerste Bestuursrapportage 2020 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 28 augustus 2020 een eventuele zienswijze op de ontwerp Eerste 
Bestuursrapportage 2020 aan ons kenbaar te maken. 
 
Van enkele regievoerders en raadsrapporteurs hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende 
wijze hebben kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben wij een inhoudelijke (concept) zienswijzen ontvangen op 
de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 van acht verschillende deelnemers. Daarnaast hebben enkele 
deelnemers formeel of informeel aangegeven te verwachten dat er geen zienswijze zal worden ingediend en dat 
tevens de reactie termijn niet zal worden gehaald. Alle schriftelijke (concept) zienswijzen hebben we als bijlagen 
toegevoegd aan deze brief. 
 
Formeel komen enkel de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in aanmerking voor de zienswijzeprocedure. 
Er zijn geen deelnemers die op deze wijzigingen een zienswijze hebben ingediend. De acht deelnemers die een 
formele reactie hebben gegeven op de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 hebben het Dagelijks en 
Algemeen Bestuur voornamelijk de volgende aandachtspunten meegegeven: 
 

1- Waar het mogelijk is zoveel mogelijk te besparing op kosten die gemaakt worden om de RUD voor te 
bereiden op de Omgevingswet, mede in het licht bezien van uitstel naar 2022; 
Reactie RUD: Door het uitstellen van de omgevingswet naar 1 januari 2022 en de COVID-19 
maatregelen hebben we veel van de activiteiten om de RUD voor te bereiden op de Omgevingswet naar 
2021 door moeten schuiven. Eerder hebben we gesteld dat het uitstel van de Omgevingswet additionele 
kosten van ongeveer € 300.000 zou gaan betekenen naast de reeds gereserveerde middelen van € 
941.000. Door de besparingen die we momenteel realiseren in 2020 is de huidige verwachting dat we in 
totaal voor zowel 2020 als 2021 binnen de € 1.000.000. zullen blijven. Het grootste gedeelte van de 
kosten die we in 2021 zullen maken kunnen gedekt worden uit de overgebleven middelen uit 2020 als 
gevolg van de besparingen. 

2- Een plan van aanpak op te stellen waarmee de RUD Utrecht de effecten van een mogelijke boeggolf als 
gevolg van de Coronacrisis zoveel mogelijk minimaliseert (met betrekking tot de controles in het 
primaire proces); 
Reactie RUD: Binnen de RUD Utrecht is op basis van de gedefinieerde risico’s het werk weer opgestart. 
De verwachting is dat er geen sprake zal zijn van een boeggolf in 2021. Wel zal het waarschijnlijk nodig 
zijn bij enkele deelnemers wat bedrijven uit te ruilen van 2020 naar 2021. Wij voorzien niet dat hiermee 
extra milieurisico’s worden gelopen. Bij het vaststellen van de planning van 2021 zal hiermee rekening 
worden gehouden. Dit zal dan ook expliciet met de betreffende deelnemer worden afgestemd. Voorts 
doen wij er alles aan om de planning zoveel mogelijk als nog te realiseren. Voor iedere deelnemer zal 
naar verwachting tenminste 75% worden behaald van de planning in 2020. 
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3- Zoveel als mogelijk te zoeken naar de synergie tussen het traject “Kleur bekennen” en de 
voorbereidingen van de RUD Utrecht op de inwerkingtreding van de omgevingswet; 
Reactie RUD: We zien als RUD heel veel overlap tussen de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de 
uitkomsten van het traject “Kleur bekennen”. Onze insteek is om in gezamenlijkheid met onze 
regievoerders en bestuurders tot een toekomstvisie te komen die zoveel mogelijk gebruik maakt van de 
synergie tussen deze twee trajecten. 

4- De afname van de Algemene Reserve in 2020 zoveel mogelijk te beperken. 
Reactie RUD: Wij proberen waar mogelijk te besparen om de afname van de algemene reserve zoveel 
mogelijk tot een minimum te beperken. Wij realiseren ons het belang van een algemene reserve als 
“weerstandsvermogen” ten zeerste gezien de onzekere tijden waar we op dit moment mee te maken 
hebben. 

 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor het meenemen van (de medewerkers van) de deelnemers op 
bovengenoemde trajecten om hier zoveel mogelijk gezamenlijkheid en draagvlak na te streven. Uiteraard zullen 
we hier ons uiterste best voor doen. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. de eerste Bestuursrapportage 2020, met in achtneming van deze aanbiedingsbrief, vast te stellen. 
 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de eerste Bestuursrapportage 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden 
toegezonden aan deelnemers. Tevens zal de Eerste Bestuursrapportage 2020 op de website van de RUD Utrecht 
geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Er is met betrekking tot de eerste Bestuursrapportage 2020 een zienswijzeprocedure gestart in verband met 
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen die zijn voorgesteld vallen binnen het 
mandaat van het Algemeen Bestuur.  
 
De volgende onderwerpen uit de eerste bestuursrapportage 2020 zijn voor zienswijze voorgelegd: 
 

- Het onttrekken van € 87.000 uit de bestemmingsreserve Asbest. Het voorstel is de volledige reserve te 
onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de ontwikkeling van de implementatie van 
asbest af te ronden; 

- Het onttrekken van € 50.000 uit de bestemmingsreserve Kleur bekennen. Het voorstel is de volledige 
reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, het vervolgtraject af te ronden; 

- Het onttrekken van € 310.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige 
reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De totale kosten hiervoor bedragen € 941.00 welke 
gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit deze bestemmingsreserve; 

- Het onttrekken van € 39.000 uit de bestemmingsreserve transitie outputfinanciering voor het doel 
waarvoor deze oorspronkelijk gevormd was (ondersteuning bij vertrek van medewerkers); 

 
Alle bestemmingsreserves hadden een specifiek doel. Hiervoor zijn ze nu ook onttrokken. De deelnemers hebben 
geen zienswijze ingediend op de hier boven genoemde onttrekkingen. 
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Door de diverse deelnemers zijn echter wel op andere (formeel niet voor zienswijze vatbare) onderdelen reflectie 
en adviezen gegeven op de Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2020. Dit ging met name om: 
 

1- Waar het mogelijk is zoveel mogelijk te besparing op kosten die gemaakt worden om de RUD voor te 
bereiden op de Omgevingswet, mede in het licht bezien van uitstel naar 2022; 
Reactie RUD: Door het uitstellen van de omgevingswet naar 1 januari 2022 en de COVID-19 
maatregelen hebben we veel van de activiteiten om de RUD voor te bereiden op de Omgevingswet naar 
2021 door moeten schuiven. Eerder hebben we gesteld dat het uitstel van de Omgevingswet additionele 
kosten van ongeveer € 300.000 zou gaan betekenen naast de reeds gereserveerde middelen van € 
941.000. Door de besparingen die we momenteel realiseren in 2020 is de huidige verwachting dat we in 
totaal voor zowel 2020 als 2021 binnen de € 1.000.000. zullen blijven. Het grootste gedeelte van de 
kosten die we in 2021 zullen maken kunnen gedekt worden uit de overgebleven middelen uit 2020 als 
gevolg van de besparingen. 

2- Een plan van aanpak op te stellen waarmee de RUD Utrecht de effecten van een mogelijke boeggolf als 
gevolg van de Coronacrisis zoveel mogelijk minimaliseert (met betrekking tot de controles in het 
primaire proces); 
Reactie RUD: Binnen de RUD Utrecht is op basis van de gedefinieerde risico’s het werk weer opgestart. 
De verwachting is dat er geen sprake zal zijn van een boeggolf in 2021. Wel zal het waarschijnlijk nodig 
zijn bij enkele deelnemers wat bedrijven uit te ruilen van 2020 naar 2021. Wij voorzien niet dat hiermee 
extra milieurisico’s worden gelopen. Bij het vaststellen van de planning van 2021 zal hiermee rekening 
worden gehouden. Dit zal dan ook expliciet met de betreffende deelnemer worden afgestemd. Voorts 
doen wij er alles aan om de planning zoveel mogelijk als nog te realiseren. Voor iedere deelnemer zal 
naar verwachting tenminste 75% worden behaald van de planning in 2020. 

3- Zoveel als mogelijk te zoeken naar de synergie tussen het traject “Kleur bekennen” en de 
voorbereidingen van de RUD Utrecht op de inwerkingtreding van de omgevingswet; 
Reactie RUD: We zien als RUD heel veel overlap tussen de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de 
uitkomsten van het traject “Kleur bekennen”. Onze insteek is om in gezamenlijkheid met onze 
regievoerders en bestuurders tot een toekomstvisie te komen die zoveel mogelijk gebruik maakt van de 
synergie tussen deze twee trajecten. 

4- De afname van de Algemene Reserve in 2020 zoveel mogelijk te beperken. 
Reactie RUD: Wij proberen waar mogelijk te besparen om de afname van de algemene reserve zoveel 
mogelijk tot een minimum te beperken. Wij realiseren ons het belang van een algemene reserve als 
“weerstandsvermogen” ten zeerste gezien de onzekere tijden waar we op dit moment mee te maken 
hebben. 

 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor het meenemen van (de medewerkers van) de deelnemers op 
bovengenoemde trajecten om hier zoveel mogelijk gezamenlijkheid en draagvlak na te streven. Uiteraard zullen 
we hier ons uiterste best voor doen. 
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Bijlage 1: Reactie gemeente Eemnes 

 

 

 



 
Onderwerp: Zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2020 
T.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 oktober 2020  Pagina 5 van 15 
 

 

 

 

 

 



 
Onderwerp: Zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2020 
T.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 oktober 2020  Pagina 6 van 15 
 

Bijlage 2: Reactie gemeente Houten 
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Bijlage 3: Reactie gemeente Nieuwegein 
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Bijlage 4: Reactie provincie Utrecht 
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Bijlage 5: Reactie gemeente Woudenberg 
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Bijlage 6: Reactie gemeente Leusden 
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Bijlage 7: Reactie gemeente Soest 
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Bijlage 8: Reactie gemeente Baarn 
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