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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Wouter Bulthuis 
onderwerp: AP04.3a_Convenant Omgevingsdiensten-VRU 
t.b.v.: AB d.d. 29 maart 2018 
bijlage: b) Convenant Samenwerking RUD - ODRU - VRU 5-12-2017 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
X ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
De Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises en 
wil hiervoor afspraken maken over samenwerking met de crisispartners in haar verzorgingsgebied (de RUD 
Utrecht en de ODRU). Voor een goede samenwerking bij toezicht, vergunningverlening en handhaving alsmede 
crisisbeheersing hebben de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 
(RUD) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een concept Convenant Omgevingsdiensten-VRU opgesteld. Hierin 
wordt het raamwerk neergezet voor samenwerking op de taakvelden risico- en crisisbeheersing. Deze 
samenwerking bestaat voor de RUD Utrecht in eerste instantie uit informeren, alarmeren en informatie- en 
kennisdeling. Het convenant brengt geen wijzigingen aan in de bestaande afspraken van de RUD Utrecht met 
haar opdrachtgevers. Daarnaast zal het Convenant aan de hand van een jaarlijkse actielijst worden vertaald in 
uitwerkingsvoorstellen. Het AB van de ODRU heeft op 14 december 2017 unaniem ingestemd met het convenant. 
 
In de Veiligheidsregio is voor de BRZO-inrichtingen, namens bevoegd gezag Provincie Utrecht, ook de 
Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied actief. Recent zijn door de RUD Utrecht en de ODRU met 
Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied afspraken gemaakt over hoe elkaar te alarmeren en samen te werken in 
geval van incidenten binnen de (10) BRZO-inrichtingen, die ook effecten kunnen hebben voor het gebied buiten 
de inrichting. De samenwerking met ODNZKG heeft echter een heldere wettelijke basis. Bekrachtiging in een 
convenant voegt daar op dit moment onvoldoende aan toe. Toetreding van ODNZKG op een later moment wordt 
niet bij voorbaat uitgesloten. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van het voorstel tot het sluiten van het convenant Omgevingsdiensten-VRU; 
2. indien gewenst te reageren op de voorgestelde lijn en aanpak en eventuele opmerkingen mee te geven. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap  
 
Na ondertekening zal het convenant in een gezamenlijke bijeenkomst VRU, ODRU en RUD Utrecht worden 
bekendgemaakt.  
 
 
Financiën 
 
Dekking vindt primair plaats vanuit de gezamenlijke regionale taak crisisbeheersing, waarvoor jaarlijks in totaal  
€ 10.000,- is gereserveerd.  
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Voor alles geldt dat eerst vanuit de RUD Utrecht ambtelijk overleg plaatsvindt over de uitwerkingsvoorstellen. In 
elk uitwerkingsvoorstel wordt aangegeven of er dekking is dan wel aanvullende opdrachten van de deelnemers / 
opdrachtgevers benodigd zijn. Alleen bij dekking of aanvullende opdrachten wordt een uitwerkingsvoorstel in de 
actielijst opgenomen en uitgevoerd. 
 
 
Juridische toets 
 
Het convenant is met de juristen besproken en akkoord bevonden. 
 
 
Toelichting 
 
Inleiding 
 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) en de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (ODRU) vormen een ‘verlengd lokaal bestuur’. Ze voeren taken uit in opdracht van gemeenten en 
de provincie Utrecht. Deze taken hebben raakvlakken met elkaar. Om meer samen te werken en werkzaamheden 
op elkaar af te stemmen is een convenant opgesteld met jaarlijkse actielijsten. 
 
Waarom is dit nodig ? 
In het kader van efficiëntie en effectiviteit lijkt het wenselijk verdere afstemming tussen VRU, ODRU en RUD 
Utrecht te bevorderen. 
 
Overwegingen 
 
De afgelopen jaren zijn (mede) vanwege wettelijke ontwikkelingen drie nieuwe organisaties ontstaan als verlengd 
lokaal bestuur van de gemeenten in de Provincie Utrecht. Dit zijn Veiligheidsregio Utrecht, Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht en Omgevingsdienst regio Utrecht. De VRU werkt voor alle gemeenten binnen de 
provincie Utrecht, de RUD en de ODRU bedienen elk een deel van deze gemeenten. 
 
Hoewel de VRU een andere basis heeft voor haar werkzaamheden blijkt dat er genoeg raakvlakken zijn met de 
werkzaamheden van de RUD en de ODRU. Vanuit dit vertrekpunt is het afgelopen jaar met elkaar gesproken over 
afstemming van werkzaamheden.  
 
Waar mogelijk werken we op dezelfde manier en delen we onze kennis. De afstemming vindt plaats op twee 
taakvelden, namelijk risicobeheersing en crisisbeheersing. Risicobeheersing begeeft zich op het vlak 
vergunningverlening, toezicht en handhaving en crisisbeheersing op het vlak van rampen en de gevolgen 
daarvan. 
 
De ODRU, VRU en RUD willen hun samenwerking op deze twee taakvelden schriftelijk vastleggen, zodat de 
afspraken duidelijk en transparant zijn. Niet alleen voor hen, maar ook voor de deelnemende gemeenten. Door 
het sluiten van het convenant omgevingsdiensten-VRU zetten wij een volgende stap in de samenwerking met 
onze ketenpartners in Utrecht.  
 
Convenant Omgevingsdiensten-VRU 
Het convenant geeft een raamwerk. Op basis hiervan maken de VRU, ODRU en de RUD gezamenlijk jaarlijks 
uitwerkingsvoorstellen, die, na goedkeuring, worden opgenomen in een actielijst. Deze actielijst wordt ambtelijk –
na overleg met de regievoerders- vastgesteld.  
 
Waarop is het convenant van toepassing? 
Bij risicobeheersing valt te denken aan het maken van voorstellen over samenwerking bij advisering en integraal 
toezicht. Bij crisisbeheersing valt te denken aan voorstellen voor het delen van informatie in de koude fase 
(voorbereiding) en afspraken over bereikbaarheid en advisering in de warme fase (tijdens een ramp). De 
uitwerkingsvoorstellen volgen een projectmatige aanpak en zullen dus ook worden geëvalueerd. 
 
Wat is de impact op gemeenten, burgers en RUD ? 
Onze gemeenten worden betrokken via de regievoerders en bij concrete uitwerkingsvoorstellen kan het ook zijn 
dat ambtenaren van aangesloten gemeenten of provincie betrokken worden. Zo kan gedacht worden aan mensen 
van openbare orde en veiligheid die betrokken worden in geval van crisisbeheersing. 
Burgers en bedrijven zullen hier in principe niets van merken. Het convenant richt zich op de samenwerking 
tussen de drie partijen. 
Wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie is dat we ons bewust zijn van de andere diensten en ons 
richten op efficiëntie en effectiviteit. Sommige klussen moet je samen klaren. Dat is de kern van het convenant. 
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Betrokken crisispartners en de rol van Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied 
ODRU, RUD Utrecht en de VRU zijn als crisispartners betrokken bij het convenant, omdat zij vele mogelijkheden 
in zich hebben om intensiever samen te werken op het gebied van risicobeheersing en crisisbeheersing. 
Voorbeelden zijn afstemming van WABO-advisering, toezicht op bedrijven met gevaarlijke stoffen, veilig optreden 
bij incidenten, zorg voor kwetsbare objecten en  informatievoorziening voor en tijdens en na incidenten. Het is 
wenselijk om dat zo spoedig mogelijk vorm te geven, om de kwaliteit te verhogen en de dienstverlening aan 
bedrijven en bevoegd gezag te optimaliseren. De samenwerking wordt als logisch ervaren, maar is nergens als 
zodanig wettelijk verankerd. Het convenant bekrachtigt juist voor deze diensten de samenwerkingsintentie. 
 
Het belang van goede samenwerking met de ODNZKG wordt volledig onderschreven door de drie diensten. Het 
gaat immers om het voorkomen en beperken van grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen. In de praktijk 
wordt daar vol op ingezet. De samenwerking met ODNZKG heeft echter een heldere wettelijke basis. 
Bekrachtiging in een convenant voegt daar op dit moment onvoldoende aan toe. 
 
Het voorliggende convenant is overigens een eerste aanzet. Uitbreiding met andere diensten op termijn wordt 
niet uitgesloten. 
 
 


