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Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 25 maart 2021 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  de heer R. Strijk  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   mevrouw J. Vissers 
Gemeente Bunschoten  de heer W. de Jong 
Gemeente Eemnes  de heer T. Reijn 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden (vice voorzitter) 
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  (voorzitter) 
Gemeente Nieuwegein  mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  de heer E. Eerenberg 
Gemeente Woudenberg  de heer P. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller 
Financiën 

 
 

de heer M. van Bockel 
de heer S. Witteveen 

Secretariaat  mevrouw N. van Ouwerkerk 
 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, de heer Spelt, opent de digitale vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededeling 

• Mevrouw Schouten geeft aan alleen het eerste half uur aanwezig te zijn.  
• De heer Reijn heeft zich afgemeld. 

 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 11 februari 2021 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 11 februari 2021 worden vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – RUD Utrecht en ambitie energietransitie 
Mevrouw Spruijt geeft een toelichting op de ambitie van de RUD Utrecht op de energietransitie. We starten de 
ontwikkeling vanuit drie pijlers: 

1. Energiebesparing 
2. Energieopwekking 
3. Energieopslag & distributie 

Daarnaast werken we samen met de ODRU.  
Mevrouw Schouten bedankt voor de energieke nota. In de toekomst wil de gemeente Nieuwegein geothermie 
gaan afnemen. Hier zijn echter ook andere partijen voor en de toekomst gaat uitwijzen hoe dit gaat lopen. 
Mevrouw Schouten vindt het adviseren op nieuwe energiebronnen een aanvulling. 
De heer Van Beurden ziet zeker een paar aanknopingspunten. Het hoofdstuk gezondheid is erg belangrijk. Hij 
vraagt de RUD Utrecht hier het voortouw in te nemen. De heer Spelt geeft aan dat hij de samenwerking met de 
ODRU belangrijk vindt. Er kunnen geen verschillen ontstaan tussen 2 omgevingsdiensten. 
De heer De Kruif sluit zich aan bij de heer Van Beurden. Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente zelf ook 
energie aan het uitwerken is, waar gaat het straks dubbel? Mevrouw Spruijt antwoord dat dit ook voor de RUD 
Utrecht een zoektocht is. De heer Eerenberg wil graag het stimulerende toezicht smart maken. 
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Mevrouw Spruijt deelt mee dat het vorig jaar een pilot was en met hulp van de Provincie gaan we het dit jaar 
uitbreiden waardoor het veel data op gaat leveren. Mevrouw Treep sluit zich aan bij de heer Van Beurden en de 
heer Kruif. 
De heer Strijk sluit zich aan bij de heer Spelt over de samenwerking met de ODRU. Dit mag stelliger verwerkt 
worden in het stuk. Mevrouw Spruijt past de tekst aan. 
De heer Kraanen wil graag het gesprek aangaan aan de hand van het memo. 
 
3.2 – Jaarstukken 2020 
De heer Witteveen geeft een presentatie. Op totaalniveau is de DVO achterstand onder de 10% gebleven. Het 
boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 502.000. Het jaarresultaat is sterk beïnvloed door 
een lagere afschrijflast door het uitstellen van ICT investeringen alsmede het doorschuiven van de voorbereiding 
met bijbehorende kosten van de RUD op de komst van de Omgevingswet. Beide zijn een rechtstreeks gevolg van 
het feit dat de invoerdatum van de Omgevingswet gedurende 2020 is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 
januari 2022. Voorgesteld wordt om het resultaat te (her)bestemmen om enerzijds de organisatie gereed te 
maken voor de Omgevingswet (dit project kent nu namelijk een doorloop in 2021 conform het herziene 
projectplan als gevolg van uitgestelde invoerdatum) en anderzijds ten behoeve van de aanvullende kosten inzake 
de implementatie van een nieuw VTH-zaaksysteem dat Omgevingswet-proof is 
Het verslag van bevindingen accountant is vertrouwelijk behandeld. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. de Jaarstukken 2020 RUD Utrecht vast te stellen; 
2. het resultaat over het boekjaar 2020 ad. € 502.000 als volgt te verwerken:  

a. € 17.000 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden Opleidingsbudget’;  
b. € 360.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Omgevingswet’; 
c. € 100.000 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘VTH Zaaksysteem’; 
d. € 25.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. 

3. kennis te nemen van het verslag van bevindingen inzake de jaarrekeningcontrole 2020. 
 
3.3 – Ontwerp begroting 2021 RUD Utrecht 
De heer Witteveen geeft een presentatie. Er is besloten om geen kadernota te maken en deze samen te voegen 
met de ontwerp Programmabegroting 2022. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het 
meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2025 opgenomen.  
Er zijn een aantal onzekerheden zoals de Omgevingswet en de uitkomsten van Samen op weg. 
De heer De Kruif wil zijn complimenten geven voor het duiden van de risico’s. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de ontwerp Programmabegroting 2022 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2025;  
3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp 

Programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht vast te stellen. 
 
4 - Ter kennisname 
4.1 – Jaarverslag 2020 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2020 en geeft haar complimenten voor het jaarverslag 
2020. 
4.2 – Brief ODRU en brief RUD Utrecht aan VNG inzake financiering bodemraken onder OW 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de brief. 
 
5 - Stand van zaken 
Terugkoppeling gezamenlijk overleg DB ODRU en RUD Utrecht 3 maart 
De heer Spelt deelt mee dat de voorgelegde notitie heel helder was en dat het verder wordt uitgewerkt naar een 
gezamenlijk overleg met het Algemeen Bestuur van de ODRU en de RUD Utrecht. Er wordt niet gesproken over 
een fusie maar de samenwerking wordt verder uitgewerkt.  
Organisatieontwikkelingen 
Commissie van Aartsen rapport Omgevingsdiensten: de heer Jungen stelt voor om het item te agenderen in het 
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is het hiermee eens. 
Beoordeling directeur: de heer Jungen vraagt om feedback van het Algemeen Bestuur voor zijn 
beoordelingsgesprek. De heren Kraanen, Van Dalen en Strijk gaan de heer Jungen feedback geven.  
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De heer Spelt, de voorzitter, bedankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun deelname.  



 
Datum: 25 maart 2021 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 3 van 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 

Nummer Actiepunt Actiepunt-
houder 

Streefdatum 

AB180706.03 Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure PV 2e kwart. 2021 
AB190328.03 Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. 

omgevingswet Bodem 
PV Wanneer 

bekend 
 
 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer 
 

Onderwerp Wie 

2 juli 2021 Vaststelling begroting 2022 MvB 
2 juli 2021 Eerste bestuursrapportage MvB 
30 september 
2021 

Producten en dienstencatalogus MvB 

30 september 
2021 

Vergaderplanning DB en AB 2022 PV 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
25 maart 2021 

 
Nr Besluit 
B03.2 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de Jaarstukken 2020 RUD Utrecht vast te stellen; 
2. het resultaat over het boekjaar 2020 ad. € 502.000 als volgt te verwerken:  

a. € 17.000 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden 
Opleidingsbudget’;  

b. € 360.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Omgevingswet’; 
c. € 100.000 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘VTH 

Zaaksysteem’; 
d. € 25.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. 

3. kennis te nemen van het verslag van bevindingen inzake de jaarrekeningcontrole 2020. 
 

B03.3 Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. de ontwerp Programmabegroting 2022 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2025;  
3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp 

Programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht vast te stellen. 
 

VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
 
 
 
 
 
G.J.  Spelt  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 

 


