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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Ontwerp Programmabegroting 2021 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2020 
bijlagen: b) Programmabegroting 2021 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 27 maart 2020 hebben wij de ontwerp Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 22 mei 2020 een eventuele zienswijze op de ontwerp 
Programmabegroting 2021 aan ons kenbaar te maken. Van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Soest en de 
gemeente Utrecht hebben wij een (concept) zienswijze ontvangen. Deze zijn als bijlage bij deze aanbiedingsbrief 
toegevoegd. Van andere deelnemers hebben wij een bericht ontvangen dat zij afzien van zienswijze. In deze 
aanbiedingsbrief geven wij een inhoudelijke reactie op de zienswijzen en stellen wij voor de ontwerp 
Programmabegroting 2021 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat er vanuit de deelnemers vooral opmerkingen worden gemaakt over: 

- Ontwikkelingen met betrekking tot het traject ‘Kleur Bekennen’; 
- Voorbereiding van de organisatie op, de inmiddels uitgestelde inwerkingtreding van, de Omgevingswet; 
- Financiële consequenties van ‘Kleur Bekennen’ en de verschuiven van bodemtaken als gevolg van de 

Omgevingswet. 
 
Overigens is na de zienswijze procedure bekend geworden dat de Omgevingswet is uitgesteld met één jaar naar 
1 januari 2022. Om het proces van vaststelling van de begroting 2021 niet te verstoren is besloten geen 
aanpassingen in de Programmabegroting 2021 door te voeren. De komende periode zal gebruikt worden om 
meer inzicht te krijgen in de gevolgen van dit besluit op onder meer de Programmabegroting 2021 en het 
bijbehorende meerjarenperspectief. Zodra deze effecten inzichtelijk zijn gemaakt zullen deze financieel vertaald 
worden en middels een eerste begrotingswijziging worden aangeboden aan het eind van het derde of begin van 
het vierde kwartaal. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Programmabegroting 2021; 

2. in te stemmen met de Programmabegroting 2021 en deze vast te stellen. 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de Programmabegroting 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden 
aan deelnemers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal de 
Programmabegroting 2021 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
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Toelichting 
 
Na de zienswijze procedure is bekend geworden dat de Omgevingswet is uitgesteld met één jaar naar 1 januari 
2022. Om het proces van vaststelling van de begroting 2021 niet te verstoren is besloten geen aanpassingen in 
de Programmabegroting 2021 door te voeren. De komende periode zal gebruikt worden om meer inzicht te 
krijgen in de gevolgen van dit besluit op onder meer de Programmabegroting 2021 en het bijbehorende 
meerjarenperspectief. Zodra deze effecten inzichtelijk zijn gemaakt zullen deze financieel vertaald worden en 
middels een eerste begrotingswijziging worden aangeboden aan het eind van het derde of begin van het vierde 
kwartaal.  
 
Hieronder zijn de (concept) zienswijzen van een viertal deelnemers opgenomen inclusief beantwoording. Voor 
deze zienswijzen geldt dat deze deels ook voor de bekendwording van het uitstel van de Omgevingswet naar 1 
januari 2022 zijn opgesteld en ingediend. 
 
Gemeente Houten (voor concept zienswijze zie bijlage 1) 
De gemeente Houten geeft in een concept zienswijze aan dat de programmabegroting sluitend is en dat de 
financiële onderbouwing en uitgangspunten in orde zijn. Echter gelden de zorgpunten, die de gemeente Houten 
al eerder heeft genoemd bij de Kadernota 2021 met betrekking tot de huidige ontwikkelingstrajecten en 
financiële onzekerheden waar de RUD Utrecht nog steeds mee te maken heeft. De gemeente Houten verzoekt de 
RUD Utrecht dringend om actief geïnformeerd te worden zodra er duidelijkheid is over de inhoudelijke en 
financiële consequenties van het traject ‘Kleur bekennen’, de voorbereiding op de (inmiddels uitgestelde) 
Omgevingswet, de overdracht van Bodemtaken en PUEV-taken (externe veiligheid). 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het traject ‘Kleur Bekennen’ is inmiddels in de volgende fase beland. De ontwikkelrichting, ofwel de “Kleur” is 
gekozen. Er dienen echter bestuurlijk nog keuzes gemaakt te worden over de wijze waarop hier invulling aan 
gegeven zal worden. Alle deelnemers worden bij het vervolgtraject betrokken zowel op ambtelijk als bestuurlijk 
niveau om deze keuzes voor te bereiden. Mede gezien het uitstel van de Omgevingswet en de beperkte 
beschikbare middelen zal getracht worden beide trajecten zoveel mogelijk met elkaar te vervlechten om de 
incidentele- en structurele kosten zoveel mogelijk te beperken. De kosten van de invoering van de Omgevingswet 
zijn voor het jaar 2020 reeds in de Eerste Bestuursrapportage 2020 verwerkt. De eventuele aanvullende kosten 
vanwege het uitstel worden op dit moment onderzocht en zullen zodra deze bekend zijn met de deelnemers 
worden gedeeld.   
 
De overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten voortkomend uit het ingaan van de 
Omgevingswet is logischerwijs ook een jaar vertraagd. De financiële consequenties hebben pas effect ingaande 1 
januari 2022. Op dit moment lopen er verschillende projecten met zowel de provincie als de gemeenten om deze 
overdracht goed voor te bereiden. Wij verwachten eind 2020 de contouren rondom deze overdracht gereed te 
hebben met een inschatting van de bijbehorende financiële consequenties. 
Gezien voorstaande is het derhalve ook nog niet mogelijk al rekening te houden met de financiële consequenties 
van deze onderdelen bij de programmabegroting 2021. 
 
Uiteraard zullen we de gemeente Houten zo nauw mogelijk betrekken bij de diverse trajecten. 
 
Gemeente Nieuwegein (voor concept zienswijze zie bijlage 2) 
De gemeente Nieuwegein geeft aan dat zij er belang aan hechten dat de gemeente wordt geïnformeerd zodra de 
financiële consequenties van traject ‘Kleur Bekennen’, verschuiving van de bodemtaken als gevolg van de 
Omgevingswet  en de invoering van de Omgevingswet bekend zijn middels een begrotingswijziging zodat 
besluitvorming hierover kan plaatsvinden.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De financiële consequenties van traject ‘Kleur Bekennen’ zullen in 2020 pas bekend worden aangezien dit traject 
nog niet is afgerond. Zie hiervoor ook de reeds opgenomen beantwoording van de zienswijze van de gemeente 
Houten. Uiteraard zullen wij al onze deelnemers betrekken bij het traject en de uitkomsten zodra die bekend zijn. 
 
De financiële consequenties van de verschuivingen van bodemtaken is op dit moment op diverse niveaus 
onderwerp van gesprek. Wij trachten hier in 2020 volledig inzicht in te verkrijgen.  
 
Eventuele wijzigingen die effect hebben op de begroting zullen tijdig middels een begrotingswijziging aan de 
deelnemers worden voorgelegd. 
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Gemeente Utrecht (voor concept zienswijze zie bijlage 3) 
De gemeente Utrecht geeft aan dat ze in grote lijnen kunnen instemmen met het beleid van de RUD Utrecht. De 
gemeente Utrecht ontvangt daarnaast graag zo spoedig mogelijk helderheid, middels een begrotingswijziging, 
over de financiële gevolgen van het traject ‘Kleur Bekennen’. Daarnaast benadrukt de gemeente dat de RUD 
Utrecht de basistaken vergunningen, handhaving en toezicht niet uit het oog moet verliezen. Tenslotte geeft de 
gemeente Utrecht aan dat zij enkel willen meebetalen voor de ontwikkelingen die bijdragen aan de taken die ze 
zelf afnemen bij de gemeenschappelijke regeling. 
 
De gemeente Utrecht geeft tevens aan dat dat zij graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd willen worden over de 
financiële gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet en de Coronacrisis. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het traject “Kleur bekennen’ is bij een nieuwe fase aanbeland en de richting ‘kleur’, is gekozen. De bijbehorende 
uitwerking die noodzakelijk is om de verandering ook echt gestalte te gaan geven dient uitgewerkt te worden 
samen met de deelnemers. De gevolgen van deze wijziging brengen mogelijk (structurele en incidentele) kosten 
met zich mee. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de Gemeente Utrecht een andere positie inneemt ten 
opzichte van veelal ‘kleinere’ gemeenten. De gemeenschappelijke regeling bestaat bij het ervaren van een gevoel 
van gemeenschappelijkheid en de wens en/of noodzaak om samen te werken. In de verdere uitwerking (binnen 
het traject ‘Kleur bekennen) zullen we samen met de gemeente Utrecht zoeken naar een uitkomst die voor alle 
deelnemers passend is. Zodra de uitkomsten bekend zijn en een financiële vertaling hebben gekregen, zullen 
deze middels een begrotingswijziging worden voorgelegd.  
 
Bij het bepalen van de richting (de kleur) in het traject ‘Kleur bekennen’ is het uitgangspunt dat de RUD Utrecht 
in ieder geval dat blijft doen waarvoor zij is opgericht. De RUD Utrecht blijft zich dus in iedere geval focussen op 
de bij de RUD Utrecht belegde basistaken op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht.  
 
De financiële consequenties van de coronacrisis en (het uitstel van) de Omgevingswet zijn inzichtelijk gemaakt en 
zijn in een extra ingelast AB op 28 mei 2020 besproken. De uitkomsten van deze vergadering zijn verwerkt in de 
eerste Bestuursrapportage 2020 van de RUD Utrecht. Deze zal in de eerstvolgende vergadering worden  
besproken met alle regievoerders en bestuurders. 
 
Gemeente Soest (voor concept zienswijze zie bijlage 4) 
De gemeente Soest geeft aan dat zij de financiële gevolgen van het traject ‘Kleur bekennen’ graag verwerkt 
hadden willen zien in de programmabegroting 2021. Omdat dit niet mogelijk bleek verzoeken zij de RUD de 
financiële gevolgen niet te verwerken middels een begrotingswijziging 2021 maar pas te verwerken in de 
programmabegroting 2022. 
 
De gemeenteraad van Soest heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 een taakstelling opgenomen op de 
verbonden partijen. Soest dringt er nogmaals op aan om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de taakstelling 
van 1%, zeker nu er in de huidige programmabegroting 2021 nog onzekerheden zitten die nog een financiële 
vertaling moeten krijgen in 2020.   
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De RUD Utrecht streeft er naar om alle relevante ontwikkelingen te verwerken in de begroting. De financiële 
vertaling van het traject ‘Kleur bekennen’ kon helaas nog niet worden meegenomen in de programmabegroting 
2021. Voor een uitgebreide toelichting hieromtrent verwijzen we naar de reactie op de zienswijze van de 
gemeente Houten. Mocht er gewerkt worden met een begrotingswijziging dan zal dit slechts voor het jaar 2021 
gelden. Middels de kadernota 2022 zullen de structurele wijzigingen op beleidsmatig niveau worden voorgelegd 
voor besluitvorming. Middels de begroting 2022 en de bijbehorende meerjarenraming zullen deze dan structureel 
worden ingerekend. 

De RUD Utrecht streeft naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden. Bij de vaststelling van 
de nieuwe producten en dienstencatalogus (PDC) voor 2020 is reeds een efficiency voor de deelnemers 
gerealiseerd van jaarlijks (dus terugkerend) € 220.000. Dit overstijgt het gestelde percentage ruim. 

Vanuit de GR en de DVO’s zijn afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met een vermindering van afname 
(gedeeltelijke uittreding), waar een taakstelling onder valt. 

Gezien de mogelijke wens van meerdere deelnemers om taakstellingen ook gedeeltelijk te realiseren op 
gemeenschappelijke regelingen zullen wij in één van de komende vergaderingen met het AB hierover spreken om 
een standpunt en een mogelijk werkwijze met elkaar af te spreken. Het spreekt voor zich dat dit een onderwerp 
is dat zorgvuldig met elkaar moet worden behandeld, aangezien bezuinigingen van één deelnemer altijd een 
direct effect heeft op de bijdrage van de andere deelnemers. Daarnaast moet er een duidelijke afspraak zijn over 
eventuele (later ontstane) frictiekosten. 
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Bijlage 1: Zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 2: Concept zienswijze gemeente Nieuwegein 
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Bijlage 3: Concept zienswijze gemeente Utrecht 
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Bijlage 4: Concept zienswijze gemeente Soest 
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