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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2021 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2021 
bijlagen: b) Eerste Bestuursrapportage 2021 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 2 juli 2021 hebben wij de ontwerp eerste Bestuursrapportage 2021 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 27 augustus 2021 een eventuele zienswijze op de ontwerp Eerste 
Bestuursrapportage 2020 aan ons kenbaar te maken. 
 
Van enkele regievoerders en raadsrapporteurs hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende 
wijze hebben kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben wij een inhoudelijke (concept) zienswijzen ontvangen op 
de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 van zeven verschillende deelnemers. Ook hebben enkele deelnemers 
formeel of informeel aangegeven te verwachten dat er geen zienswijze zal worden ingediend en dat tevens de 
reactie termijn niet zal worden gehaald. Alle schriftelijke (concept) zienswijzen hebben we als bijlagen 
toegevoegd aan deze brief. In de toelichting behandelen we de reactie op de ontvangen zienswijzen. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp Eerste 
Bestuursrapportage 2021; en 

2. de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 inclusief Tweede Begrotingswijziging 2021 definitief vast te 
stellen. 

 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de eerste Bestuursrapportage 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden 
toegezonden aan deelnemers. Tevens zal de Eerste Bestuursrapportage 2021 op de website van de RUD Utrecht 
geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Er is met betrekking tot de eerste Bestuursrapportage 2021 een zienswijzeprocedure gestart in verband met 
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen die zijn voorgesteld vallen binnen het 
mandaat van het Algemeen Bestuur.  
 
De volgende onderwerpen uit de Eerste Bestuursrapportage 2021 zijn voor zienswijze voorgelegd: 
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- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten 
die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem; 

- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan 
in 2021 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet. 

 
Alle bestemmingsreserves hadden een specifiek doel. Hiervoor zijn ze nu ook onttrokken. Eén deelnemer heeft in 
zijn zienswijze aangegeven de onttrekkingen de ondersteunen. De overige deelnemers hebben geen zienswijze 
ingediend op de hierboven genoemde onttrekkingen. 
 
Door de diverse deelnemers zijn echter wel op andere (formeel niet voor zienswijze vatbare) onderdelen reflectie 
en adviezen gegeven op de Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2021.  
 
1- Voor veel van onze deelnemers is de zienswijzetermijn bijbehorende bij de eerste Bestuursrapportage van 

de RUD Utrecht niet haalbaar; 
De RUD Utrecht houdt zich aan de wettelijke zienswijze termijn van 8 weken, waarbij er ook geen 
mogelijkheid tot verlenging is om aansluiting te houden bij de vergaderagenda van het Bestuur alsmede het 
moment waarop de tweede Bestuursrapportage dient te worden aangeboden (waarvoor besluitvorming op 
de eerste Bestuursrapportage volledig moet zijn afgerond). Door het zomerreces ontstaan er echter bij 
vrijwel al onze deelnemers problemen bij het tijdig aanleveren van een zienswijze op de eerste 
Bestuursrapportage. Het is al geruime tijd een probleem. In de komende Algemeen Bestuursvergadering zal 
een voorstel worden ingediend om dit probleem (gedeeltelijk) op te lossen. Voor deze oplossing is 
aanpassing van de financiële verordening dan wel de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk. Uit nader 
onderzoek blijkt daarnaast dat meerdere Gemeenschappelijke Regelingen met dit probleem te maken 
hebben en geen goede passende oplossing kunnen vinden binnen de huidige wet- en regelgeving. 

2- De gemeente Bunschoten geeft aan zorgen te hebben over de financiële onzekerheden, achterblijvende 
productie en toenemende kosten; 
Omgevingsdiensten door heel Nederland hebben te maken met veel ingrijpende veranderingen. De komst 
van de Omgevingswet brengt een ingrijpende verandering van werkprocessen met zich mee. De RUD 
Utrecht probeert zich hier zo goed als mogelijk op voor te bereiden. De daadwerkelijke datum van 
inwerkingtreding blijft echter op landelijk niveau onderwerp van gesprek waardoor de onzekerheden voor 
Omgevingsdiensten blijven bestaan. Ook over de omvang en precieze invulling van taken is nog steeds 
discussie, wat de voorbereiding niet eenvoudiger maakt. Daarnaast heeft de onvoorspelbare 
Coronapandemie ook veel onzekerheden met zich meegebracht. Er is een duidelijk effect zichtbaar van de 
geldende Coronamaatregelen op de productie van de RUD Utrecht. Het grootste gedeelte van de 
aanvullende kosten bij de RUD Utrecht zijn echter tijdelijk van aard en worden gedekt uit de daarvoor 
gevormde bestemmingsreserves. Wij verwachten dat de komende maanden de onzekerheden omtrent 
Coronamaatregelen en de invoeringsdatum van Omgevingswet zullen verminderen. 

3- De gemeente Nieuwegein en de gemeente Baarn uit haar zorgen over het negatieve resultaat dat gedekt 
wordt door de onttrekking van bestemmingsreserves; 
Voor de onttrekking van onze bestemmingsreserves laat de RUD Utrecht inderdaad een fors negatief 
resultaat zien. De uitgaven die dit veroorzaken zijn echter niet structureel van aard maar incidenteel. Deze 
uitgaven hebben voornamelijk te maken met de voorbereiding van de RUD Utrecht op de Omgevingswet. 
Deze worden gedekt uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves 
hebben voldoende omvang om de kosten te dekken die op dit moment voorzienbaar zijn. Verder uitstel van 
de Omgevingswet leidt bijna automatisch tot hogere kosten. De dekking hiervan is nog wel onderwerp van 
gesprek. 

4- De gemeente Soest vraagt de RUD Utrecht om het genoemde financiële nadeel als gevolg van de COVID 
crisis zoveel mogelijk te beperken en op te vangen binnen de eigen begroting; 
De RUD Utrecht is niet van plan om extra middelen op te vragen bij haar deelnemers als gevolg van de 
COVID crisis. Door bezuinigingen verwacht de RUD Utrecht het verlies zodanig te beperken dat dit vanuit de 
eigen algemene reserve gedekt kan worden.  

5- De gemeente Utrecht geeft aan dat zij er belang aan hecht dat de RUD Utrecht voor 1 september 
bekendmaakt wat het uitstel van de Omgevingswet financieel betekent. Daarnaast uit de gemeente Utrecht 
haar zorgen over de financiële effecten van de Coronacrisis. Inmiddels is de nieuwe planning van het 
programma “Omgevingswet” besproken met de regievoerders. De verwachting is dat het om € 150.000 aan 
meerkosten zal gaan voor het jaar 2022. De RUD Utrecht verwacht daarnaast dat zij de effecten van de 
Coronacrisis intern op kan vangen door gerealiseerde besparingen. Hierdoor zal er naar verwachting een 
negatief resultaat overblijven van ongeveer € 300.000 dat gedekt kan worden uit de Algemene Reserve. 

 



 
Onderwerp: Zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2021 
T.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2021  Pagina 3 van 11 
 

Bijlage 1: Reactie gemeente Bunschoten 
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Bijlage 2: Reactie gemeente Eemnes 

 

 



 
Onderwerp: Zienswijzen eerste Bestuursrapportage 2021 
T.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 september 2021  Pagina 5 van 11 
 

 

 

Bijlage 3: Reactie gemeente Nieuwegein 
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Bijlage 4: Reactie gemeente Soest 
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Bijlage 5: Reactie gemeente Leusden 
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Bijlage 6: Reactie gemeente Utrecht 
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Bijlage 7: Reactie gemeente Baarn 

 


