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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Mireille Sennef 
onderwerp: AP04.1a_Jaarverslag 2020 
t.b.v.: AB d.d. 25 maart 2021 
bijlage: b) Jaarverslag RUD Utrecht 2020 
 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In het jaarverslag 2020 laten we zien welke resultaten we hebben bereikt voor alle opdrachtgevers samen. Naast 
de cijfers en een toelichting, besteden we aandacht aan ontwikkelingen uit 2020 die van belang zijn voor onze 
toekomst. Dit zijn de voorbereiding op de Omgevingswet, risicogericht toezicht en de nieuwe website. Het 
jaarverslag wordt afgesloten met een terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie. 
 
Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening onze verantwoording richting opdrachtgevers. Het wordt dan 
ook samen met de jaarrekening aan u aangeboden.  
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2020; 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het jaarverslag wordt met de overige vergaderstukken naar het AB gestuurd en op de website en viadesk 
geplaatst. Daarnaast wordt het onder de aandacht gebracht via twitter en linkedin en verstuurd naar overige 
relaties, zoals Omgevingsdienst.NL, VRU, OdrU. Er komen 100 hard copy-exemplaren voor onze regievoerders en 
bestuurders, en voor eventuele bijeenkomsten. 
 
 
Toelichting 
 
In het jaarverslag 2020 besteden we aandacht aan ontwikkelingen uit 2020 die van belang zijn voor onze 
toekomst. Uiteraard is één van deze onderwerpen de voorbereiding op de Omgevingswet. We hebben grote 
stappen gezet, zowel binnen de RUD, met opdrachtgevers als in de regio. Dit willen we graag met jullie delen. 
Het artikel besteedt aandacht aan onder andere de regionale samenwerking, meervoudige vergunningen en de 
overdracht van bodemtaken. 
 
Een andere ontwikkeling voor de toekomst is risicogericht handhaven. Zeker in 2020 is een risicogerichte aanpak 
nuttig gebleken bij het verdelen van de schaarse capaciteit. In 2020 zijn we begonnen met de ontwikkeling van 
een app die risicogericht toezicht een stuk makkelijker gaat maken. Tot slot besteden we aandacht aan onze 
nieuwe website. Deze website laat zien dat we aan de toekomst werken met een betere dienstverlening en meer 
ruimte om de RUD en het werk te laten zien. We beschrijven kort hoe deze tot stand is gekomen. 
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Na deze drie artikelen rapporteren we over de resultaten van 2020. We hebben deze opgedeeld in de werkvelden 
algemeen, bodem, luchtvaart en vuurwerk, milieu, natuur en landschap en water. Het gaat om de gezamenlijke 
resultaten voor onze twaalf opdrachtgevers. We beginnen dit onderdeel met een toelichting op het totaal van de 
resultaten. Daarop volgen de cijfers per werkveld met enkele voorbeelden van hoe we onze taken uitvoeren. 
 
Het jaarverslag wordt afgesloten met een terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van personeel en 
organisatie. Naast de cijfers over onder andere de opbouw van ons personeelsbestand vindt u hier een interview 
met Anne en Ilja. Zij begonnen vorig jaar bij de RUD en hebben een groot deel van hun nieuwe collega’s nog niet 
ontmoet. 
 
Het is goed te weten dat er naast het jaarverslag ook een jaarrekening bestaat. Daarin verantwoorden we onze 
inkomsten en uitgaven. Beide documenten samen geven een compleet beeld van de RUD in 2020. 


