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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen tweede Bestuursrapportage 2017 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2018 
bijlagen: b) Tweede Bestuursrapportage 2017 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 30 november 2017 hebben wij de ontwerp tweede Bestuursrapportage 2017 aan de gemeenteraden en 
provinciale staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 9 februari 2018 een eventuele zienswijze op de 
ontwerp tweede Bestuursrapportage 2017 aan ons kenbaar te maken. 
 
Van enkele regievoerders hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende wijze hebben kunnen 
beantwoorden. Daarnaast hebben wij van zeven gemeenten een zienswijzen ontvangen (te weten van de 
gemeenten Bunschoten, Soest, Eemnes, Leusden, Utrecht, Nieuwegein en Houten) op de ontwerp tweede 
Bestuursrapportage 2017. Alle genoemde partijen hebben aangegeven geen inhoudelijke zienswijze in te dienen, 
dan wel geen inhoudelijke opmerkingen te hebben, met uitzondering van de gemeente Houten. De gemeente 
Houten heeft aangegeven zichzelf te laat geïnformeerd te hebben gevoeld met betrekking tot de noodzakelijke 
aanvullende middelen voor 2018. Ze hebben geen inhoudelijke opmerkingen over de tweede Bestuursrapportage 
2017 zelf (zie bijlage 1 voor de betreffende zienswijze). Aangezien de overige zienswijzen geen inhoudelijke 
zienswijzen betreffen, zijn deze niet opgenomen als bijlage. 
 
Aangezien door de deelnemers geen inhoudelijke aandachtspunten hebben meegegeven, kan de tweede 
Bestuursrapportage 2017 ongewijzigd worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. de tweede Bestuursrapportage 2017, met in achtneming van deze aanbiedingsbrief, vast te stellen. 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de tweede Bestuursrapportage 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden 
toegezonden aan deelnemers. Tevens zal de tweede Bestuursrapportage 2017 op de website van de RUD Utrecht 
geplaatst worden. 
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Bijlage 1: Zienswijze gemeente Houten 
 

 


