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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.2a_Reactie zienswijzen Ontwerp Programmabegroting 2022 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 2021 
bijlagen: b) Programmabegroting 2022 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 26 maart 2021 hebben wij de ontwerp Programmabegroting 2022 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 21 mei 2021 een eventuele zienswijze op de ontwerp 
Programmabegroting 2022 aan ons kenbaar te maken. Van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes, 
Nieuwegein, Soest, Houten en de gemeente Utrecht hebben wij een (concept) zienswijze ontvangen. Deze zijn als 
bijlage bij deze aanbiedingsbrief toegevoegd. Van de meeste 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 2022 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat er vanuit de deelnemers vooral opmerkingen worden gemaakt over de nog 
niet in de programmabegroting 2022 verwerkte financiële consequenties van: 

- Het traject “Samen op weg”; 
- Inwerkingtreding van de Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken; 
- COVID-19 pandemie. 

 
Precies aan het einde van de zienswijze procedure is bekend geworden dat de Omgevingswet verder zal worden 
uitgesteld. De komende periode zal gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van dit besluit op 
onder meer de Programmabegroting 2022 (inclusief de verschuiving van bodemtaken) en het bijbehorende 
meerjarenperspectief. Zodra deze effecten inzichtelijk zijn gemaakt zullen deze financieel vertaald worden en 
middels een eerste begrotingswijziging worden aangeboden. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Programmabegroting 2022; 

2. in te stemmen met de Programmabegroting 2022 en deze vast te stellen. 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de Programmabegroting 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden 
aan deelnemers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal de 
Programmabegroting 2022 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Hieronder zijn de (concept) zienswijzen van een zevental deelnemers opgenomen inclusief beantwoording.  
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Gemeente Baarn (voor concept zienswijze zie bijlage 1) 
De gemeente Baarn geeft aan dat zij in de begroting 2022 de kosten voor het programma “Samen op weg” en de 
kosten voor de invoering van de Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken graag verwerkt zouden 
zien.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De financiële consequenties van traject ‘Samen op weg” zijn inmiddels bekend en vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. De kosten voor 2021 zijn in de begrotingswijziging bijbehorende bij de eerste Bestuursrapportage 2021 
verwerkt. Om de kosten voor 2022 in de programmabegroting te verwerken waren de kosten niet op tijd 
inzichtelijk en derhalve zullen we dit in de eerst volgende begrotingswijziging 2022 moeten verwerken. Wel zijn 
alle regievoerders en bestuurders voorzien van een aangepaste inschatting van de vaste en variabele bijdrage 
inclusief de kosten voor het programma “Samen op weg” zodat er al rekening mee kan worden gehouden in de 
gemeentelijke en provinciale begrotingen. Voor de kosten met betrekking tot de Omgevingswet is nog erg veel 
onzeker. De RUD Utrecht is afhankelijk van de keuze die haar deelnemers gaat maken met betrekking tot de 
afname van bodemtaken. Mocht dit gezamenlijk minder zijn dan de huidige afname van de provincie Utrecht 
zullen er frictiekosten gaan ontstaan. De gemeentelijke deelnemers hebben aangegeven dat de beschikbaar 
gestelde middelen vanuit het Rijk mede bepalend zijn voor de afname van bodemtaken bij de RUD. De omvang 
van deze middelen is helaas nog niet bekend. Daarnaast is invoering van de Omgevingswet verder uitgesteld. 
Gezien alle onzekerheden kunnen we momenteel helaas nog geen betere inschatting afgeven van de kosten met 
betrekking tot de invoering van de Omgevingswet dan reeds verwerkt in de begroting 2022. Uiteraard zijn de 
financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet op dit moment op diverse niveaus onderwerp 
van gesprek. Wij trachten hier in 2021 volledig inzicht in te verkrijgen. Verder is de RUD Utrecht druk bezig om in 
het kader van de verschuiving van bodemtaken een samenwerking met de OdrU op te starten. Ook voor de 
deelnemers van de RUD Utrecht is dit van belang gezien het feit dat samenwerking met de OdrU de kans op 
frictiekosten als gevolg van het verschuiven van de bodemtaken zal verlagen. 
 
Eventuele wijzigingen die effect hebben op de begroting en bijdrage per deelnemer zullen tijdig middels een 
begrotingswijziging aan de deelnemers worden voorgelegd en waar nodig zal hierop de zienswijze procedure 
worden gestart. 
 
 
Gemeente Eemnes (voor zienswijze zie bijlage 2) 
De gemeente Eemnes geeft aan dat de RUD Utrecht net als haar deelnemende gemeenten de komende jaren 
voor een grote uitdaging staat. Voor een aantal van de ontwikkelingen die gaande zijn is het nog niet mogelijk 
geweest om een financiële vertaling te maken naar de programmabegroting 2022. De Gemeente Eemnes vraagt 
de RUD Utrecht haar zo spoedig mogelijk te informeren zodra de financiële consequenties van het traject “Samen 
op weg” en de invoering van de Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken bekend zijn.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Zie ook onze reactie aan de gemeente Baarn. De financiële consequenties van het traject “Samen op weg” zijn 
inmiddels bekend en de Regievoerders en Bestuurders zijn voorzien van de aangepaste bijdrage inclusief de 
kosten voor dit programma. Bij de eerst volgende begrotingswijziging 2022 zullen deze kosten worden 
opgenomen in de vaste bijdrage. Uiteraard zullen wij daarnaast al onze deelnemers zo spoedig mogelijk 
informeren als er meer bekend is over de (financiële gevolgen van) verschuiving van bodemtaken en andere 
ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet. 
 
 
Gemeente Nieuwegein (voor concept zienswijze zie bijlage 3) 
De gemeente geeft aan dat er geen opmerkingen zijn bij de ontwerp programmabegroting 2022 maar wil wel 
graag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de financiële consequenties van “Samen op weg”, invoering 
van de Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken en de gevolgen van de COVID-19 maatregelen.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Voor onze reactie op de financiële consequenties van het traject “Samen op weg” en de invoering van de 
Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken verwijzen wij u naar onze reactie aan de gemeente 
Baarn. De gevolgen van de COVID-19 maatregelen probeert de RUD tot een minimum te beperken. In alle 
regievoerders- en bestuursvergaderingen word gesproken over de wijze waarop de RUD Utrecht het beste om 
kan gaan met alle maatregelen en onzekerheden rondom deze pandemie. Wij verwachten vooralsnog dat de 
gevolgen van COVID-19 geen effect hebben op de begroting 2022. 
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Gemeente Soest (voor zienswijze zie bijlage 4) 
De gemeente soest maakt uitdrukkelijk een voorbehoud ten aanzien van het neerleggen van de bodemtaken bij 
de RUD Utrecht als er onvoldoende middelen beschikbaar zullen worden gesteld vanuit het Rijk. Daarnaast 
verzoekt de gemeente Soest de RUD Utrecht om de financiële gevolgen van de verschuiving van bodemtaken zo 
spoedig mogelijk inzichtelijk te maken.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De onzekerheden die spelen rondom de middelen die het Rijk aan gemeenten beschikbaar zal gaan stellen voor 
de uitvoering van hun bodemtaken zijn voor alle deelnemende gemeenten en de RUD Utrecht momenteel een 
significant risico, zoals ook beschreven in de programmabegroting 2022. Mocht het zo zijn dat het Rijk geen of te 
weinig middelen beschikbaar zal gaan stellen om de bodemtaken uit te voeren zullen er binnen de RUD 
frictiekosten gaan ontstaan. Zowel voor de RUD als voor haar deelnemende gemeenten is het dus van belang dat 
het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt. Daarom wordt hierop ook geacteerd met ondermeer de brief van 
9 maart jl., waarin de gemeenten dit gezamenlijk kenbaar maken bij het Rijk. 

Voor de financiële gevolgen van de verschuiving van bodemtaken verwijzen we naar onze reactie bij de 
gemeente Baarn. 

Gemeente Utrecht (voor concept zienswijze zie bijlage 5) 
De gemeente Utrecht zou graag voor 1 september 2021 worden geïnformeerd over de financiële consequenties 
van het traject “Samen op weg” en de uitvoering van de Omgevingswet, inclusief de verschuiving van 
bodemtaken.  
 
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 ‘Samen op weg’ kon helaas nog niet worden meegenomen in de programmabegroting 
2022 gezien de planning rondom de P&C cyclus. Inmiddels zijn de kosten van het programma “Samen op weg” 
vastgesteld en zijn onze deelnemers voorzien van een inschatting van de aangepaste bijdrage. In de eerst 
volgende begrotingswijziging 2022 zal dit worden verwerkt in de begroting.  

Voor de financiële consequenties van de uitvoering van de Omgevingswet, inclusief de verschuiving van 
bodemtaken verwijzen we naar onze reactie aan de gemeente Baarn. De Kosten die gepaard gaan met het 
uitstellen van de Omgevingswet worden momenteel inzichtelijk gemaakt. Voor 1 September zullen wij onze 
deelnemers hier over informeren.  

Voor wat betreft de bodemtaken is het voor 1 september inzichtelijk zijn van de financiële gevolgen afhankelijk 
van besluitvorming bij de individuele deelnemers. De individuele deelnemers wachten echter ook op zekerheid 
van toegekende middelen voor deze taken door het Rijk. De RUD Utrecht zal zodra er afdoende besluitvorming 
heeft plaatsgevonden de bijbehorende financiële implicaties voor de deelnemers inzichtelijk maken. 

Gemeente Houten (voor concept zienswijze zie bijlage 6) 
De gemeente Houten verzoekt de RUD Utrecht met klem om de financiële consequenties van het traject “Samen 
op weg” en de invoering van de Omgevingswet inclusief de verschuiving van bodemtaken zo gauw als mogelijk 
kenbaar te maken. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Voor een reactie op uw zienswijzen verwijzen wij naar onze reactie aan de gemeente Baarn. 
 
 
Gemeente Amersfoort (voor concept zienswijze / raadsvoorstel zie bijlage 7) 
De gemeente Amersfoort geeft aan in haar zienswijze dat zij het voorgestelde beleid van de RUD Utrecht 
ondersteunt. Daarnaast geeft de gemeente aan dat ze graag extra aandacht wil vragen voor de reeds 
onderkende financiële risico’s die momenteel spelen. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Zowel de RUD Utrecht als haar deelnemers verkeren momenteel in onzekere tijden. De invoering van de 
Omgevingswet, alsmede de COVID-19 crisis vraagt veel van onze organisaties. De RUD Utrecht probeert zo goed 
als mogelijk en in gezamenlijkheid bij te sturen in deze onzekere tijden. Hoe we financieel omgaan met de 
spelende onzekerheden hebben we beschreven in onze reactie aan de gemeente Baarn. Daarnaast zullen we het 
Algemeen Bestuur tussen de twee bestuursrapportages nogmaals informeren over de financiële situatie en zullen 
wij indien nodig voorstellen doen om de tekorten te beperken. 
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Bijlage 1: Concept zienswijze gemeente Baarn
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Bijlage 2: Zienswijze gemeente Eemnes 
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Bijlage 3: Concept zienswijze gemeente Nieuwegein 
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Bijlage 4: Zienswijze gemeente Soest 
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Bijlage 5: Concept zienswijze gemeente Utrecht 
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Bijlage 6: Concept zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 7: Concept zienswijze / Raadsvoorstel gemeente Amersfoort 
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