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Beste leden van het VNG-bestuur,  
 
Onlangs heeft u van onze collega Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) een brief ontvangen (zie bijlage) met 
een oproep om voor de voorjaarsnota 2021 duidelijkheid te geven over de financiering van de extra bodemtaken.  
Wij willen hun oproep ondersteunen namens alle gemeenten die eigenaar zijn van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht (RUD Utrecht) en de Provincie Utrecht. 
 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
de vaste bodem van de 12 provincies en 29 grote gemeenten naar alle gemeenten. Voor gemeenten die eigenaar 
zijn van de RUD Utrecht betekent dit een nieuwe taak waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze gemeenten 
zullen een deel van hun nieuwe taken op het gebied van bodem bij de RUD Utrecht beleggen. Als de financiering 
niet op tijd duidelijk is, is het onmogelijk om een goede start te kunnen maken met de uitvoering van 
gemeentelijke bodemtaken onder de Omgevingswet. Het standpunt van onze gemeenten is bovendien ook dat er 
uitsluitend sprake kan zijn van taakoverdracht als daarvoor voldoende financiële middelen ter beschikking worden 
gesteld.  
 
Meer duidelijkheid nodig voor de voorjaarsnota 2021  
Met de Utrechtse gemeenten die aangesloten zijn bij de RUD Utrecht, maken wij op dit moment afspraken met de 
provincie Utrecht over een goede overdracht van bodemtaken. Deze afspraken moeten in de loop van 2021 zijn 
vastgelegd om voldoende tijd te hebben om de overdracht van bodemtaken goed voor te kunnen bereiden. Hierbij 
is de zekerheid op financiering van deze taken noodzakelijk om de afspraken niet te frustreren. Daarom hebben 
we voor de voorjaarsnota 2021 duidelijkheid nodig over de financiering van de extra bodemtaken. Wij vragen u dit 
onder de aandacht te brengen van betrokken ministeries en met een voorstel te komen.  
 
Contact  
Hebt u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met de heer R. Strijk (portefeuillehouder financiën 
Dagelijks Bestuur RUD Utrecht) via André van Nieuwpoort van de RUD Utrecht (secretariaat@rudutrecht.nl; 030-
7023300)  
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
 
 
 
Gerrit Spelt      Hugo Jungen 
voorzitter       secretaris 
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