
 
Datum: 30 september 2021 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 1 van 6 

       
 
 

 
Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 30 september 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  Mevrouw F. van de Vegte 
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 vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededeling 
Nieuw lid Algemeen Bestuur gemeente Leusden: mevrouw F. (Fenneke) van der Vegte heeft de taken 
overgenomen van de heer Van Beurden en zal deel gaan nemen aan het Algemeen Bestuur. 
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 2 juli 2021 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 2 juli 2021 worden vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.6 – Installatie nieuw lid Algemeen Bestuur en aanwijzing lid Dagelijks Bestuur 
Agendapunt 3.6 wordt als eerste behandeld op de agenda. Door het afscheid van de heer Van Beurden als 
wethouder van de gemeente Leusden is door de gemeente Leusden mevrouw Van der Vegte als nieuw lid voor 
het Algemeen Bestuur aangemeld. De wisseling in het Algemeen Bestuur heeft ook direct gevolgen voor de 
samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht.  
De heer De Kruif wordt aangewezen als DB-lid door het Algemeen Bestuur en vervangt hiermee de heer Van 
Beurden als vice-voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De aanwijzing vindt plaats voor de duur van 
vier jaar. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. Verwelkomt, namens de gemeente Leusden, Wethouder Fenneke van der Vegte als lid van het 
Algemeen Bestuur; 

2. Wijst het AB-lid Pieter de Kruif als vice-voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan; 
3. Neemt kennis van de portefeuilleverdeling en het bestuurlijke accounthouderschap van het Dagelijks 

Bestuur. 
 



 
Datum: 30 september 2021 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 2 van 6 

3.1 – Zienswijze 1e BERAP 
De heer Witteveen geeft een presentatie. 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. 
De zienswijze periode (gebaseerd op basis van een wettelijk bepaald termijn van 8 weken) van de eerste 
bestuursrapportage (waarin dus zoveel mogelijk voor zienswijze vatbare onderwerpen moeten zijn verwerkt) is 
voor de deelnemers niet of zeer lastig haalbaar. Reden hiervoor is dat het termijn samen valt met het zomerreces 
en deelnemers daardoor niet voldoende tijd en/of raadsvergaderingen hebben om de volledige zienswijze 
procedure af te ronden. 
 
Mevrouw Van der Vegte bevestigd dat de gemeenteraad van Leusden nog niet heeft besloten over de eerste 
bestuursrapportage 2021. Dit gebeurt vanavond, 30 september 2021. Ze gaat dus onder voorbehoud akkoord. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp eerste 
bestuursrapportage 2021; en 

2. stelt de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 inclusief Tweede Begrotingswijziging 2021 definitief 
vast. 

 
3.2 – Rapportagecyclus BERAP 
Aangezien de RUD Utrecht en haar deelnemers tegen knelpunten rondom de rapportagecyclus aan blijft lopen 
heeft het Bestuur en het RVO gevraagd of de RUD Utrecht nogmaals op zoek kan gaan naar een passende 
oplossing. Een mogelijke oplossingsrichting is het aanpassen van de financiële verordening. Hierbij informeert het 
Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur doormiddel van tussentijdse rapportages, tenminste eenmaal per jaar, 
over de realisatie en afwijkingen van de begroting en doet zo nodig voorstellen ter actualisering van de begroting. 
De heer Spelt vult aan dat we hiermee terug kunnen naar 1 halfjaarrapportage die na het zomerreces in 
behandeling kan worden genomen. De eerste bestuursrapportage komt hiermee te vervallen. 
 
Mevrouw Schouten kan zich vinden in het voorstel maar heeft een kanttekening. Hoe houden we de raden goed 
betrokken tijdens het eerste half jaar als de eerste bestuursrapportage komt te vervallen? Dit zou kunnen via een 
brief of rondje gemeenteraden om met name de grote veranderingen die gaande zijn mee te delen. De heer 
Jungen vindt het heel nuttig om langs te gaan bij de gemeenteraden en wil dit graag intensiveren.  
De heer Eerenberg ondersteunt de opmerking van mevrouw Schouten. Hij vraagt of het niet mogelijk is om in 
april een afgeslankte vorm van de eerste bestuursrapportage te maken. De heer Van Bockel deelt mee dat als we 
een rapportage schrijven, en in het bestuur bespreken, dat het dan formeel wordt vastgesteld in het bestuur.  
Dan kan de accountant opmerken dat we een begrotingswijziging hadden moeten doorvoeren. Het voorstel is dan 
ook dat we het bestuur middels een presentatie tussentijds informeren. De heer Spelt geeft aan dat op basis van 
de tussentijdse presentaties het AB door het jaar heen een afweging kan maken of er een begrotingswijziging 
nodig is. 
Er wordt afgesproken dat de gemeenteraden voor het zomerreces wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen bij 
de RUD Utrecht.  
Mevrouw Van der Vegte vraagt of er ook nog is gekeken naar het aanpassen van de Gemeenschappelijke 
Regeling? De heer Spelt antwoordt dat daar in het verleden vaker naar is gekeken. We leggen als Dagelijks 
Bestuur deze optie niet voor omdat er dan veel meer gewijzigd moet worden.  
De heer Strijk is tevreden met het voorstel en hoopt dat het minder bestuurlijke drukte geeft zodat het Algemeen 
Bestuur meer het goede gesprek met elkaar kan hebben.    
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. bespreekt de voorgestelde oplossingsrichting voor de knelpunten in de huidige rapportagecyclus van de 
RUD Utrecht en; 

2. stelt de aanpassingen in de financiële verordening vast. De inwerkingtreding is 1 januari 2022.  
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3.3 – Planning kadernota 2023 
De heer Van Bockel deelt mee dat we voor het jaar 2023 voorstellen om ons vooral te richten op een beleidsrijke 
Kadernota. Hoe ziet de RUD Utrecht er in het jaar 2023 uit, waarschijnlijk onder de Omgevingswet en na het 
programma “samen op weg”? Op welke manier zal ons vakgebied gaan veranderen en hoe verwacht de RUD 
Utrecht van zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen zijn voor haar deelnemers? 
Hoe kan de RUD Utrecht haar kennis en kunde inzetten om bijdragen te leveren aan grote maatschappelijke 
opgaves; energietransitie, stikstof, zeer zorgwekkende stoffen, circulariteit, ect.  
De heer De Kruif, mevrouw Treep en mevrouw Schouten vinden het goed proces. 
 
3.4 – PDC 2022 huidige regelgeving 
De heer Van Bockel licht toe dat door de uitstel van de Omgevingswet er dit jaar minimale aanpassingen zijn 
gedaan aan het PDC. Vanwege het uitstel tot en met juli 2022 is er gekozen voor een continuering van de huidige 
PDC met een aantal kleine aanpassingen waardoor we komend halfjaar stabiel kunnen leveren onder het huidige 
recht en tegelijkertijd ons goed kunnen voorbereiden op de komende veranderingen.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de PDC 2022 huidig recht vast, zodat deze na het AB van 30 september 2021 een definitieve status 
krijgt en kan worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsplannen 2022. 

 
3.5 – Producten en Diensten Catalogus (PDC) 2022 Omgevingswet 
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 zal de PDC 2022 (Omgevingswet) van kracht 
worden. Er is aanleiding om een aantal nieuwe producten en-/of diensten toe te voegen (mede vanuit wijzigende 
wet- en/of regelgeving, maatschappelijke opgaves en doorontwikkeling van producten). Denk hierbij aan het 
nieuwe product fysiek toezicht GBES met het doel om de verschillende risico’s voor de ondergrond te beperken en 
zorg te dragen voor effectieve systemen. Op deze manier dragen wij actief bij aan de maatschappelijke 
verduurzamingsopgave. Een tweetal producten worden verwijderd en voor een aantal producten vindt een 
naamswijziging plaats, mede door de invoering van de omgevingsverordening. 
 
Het voorstel is om in het overgangsjaar naar de Omgevingswet de variabele bijdrage voor één jaar vast te 
stellen. 
Met een vastgestelde bijdrage worden risico’s beperkt, doordat: 
1. Deelnemers weten wat de kosten zijn. 
2. RUD weet wat de opbrengsten zijn. 
3. Administratieve complexiteit en bijbehorende kosten worden voorkomen. 
4. Daarbij wordt monitoring ingezet om te kunnen sturen. 
Vastgestelde variabele bijdrage voor: 
1. Heel 2022 als Omgevingswet op 1 juli in werking treedt of 
2. Enig ander jaar waarin de Omgevingswet in werking treedt. 
 
De heer Eerenberg vraagt of het Algemeen Bestuur gemandateerd is om dit besluit te nemen? De heer Van 
Bockel antwoord dat het is gecheckt door de juristen van de gemeenten.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de PDC Omgevingswet (2022) vast; 
2. stemt in met vastzetten van de variabele bijdrage voor geheel 2022 als de Omgevingswet op 1 juli 2022 

ingaat; 
3. stemt in met het vastzetten van de variabele bijdrage voor het eerste boekjaar onder de Omgevingswet 

als deze op 1 januari in enig jaar in werking treedt (wanneer 1 juli 2022 niet wordt gehaald); 
4. stemt in met het uniforme voorstel voor de dienstverleningsovereenkomst dat door de individuele 

deelnemers moet worden vastgesteld; 
5. stemt in met het uniforme voorstel voor het mandaatbesluit dat door de individuele deelnemers moet 

worden vastgesteld. 
 

3.7 – Coronacrisis en de productie RUD Utrecht 
De heer Witteveen licht de productieachterstand toe. De productieachterstand is gedurende het zomerreces gelijk 
gebleven. Op dit moment lopen we 17% achter op onze uitvoeringsplannen. Gezien de ontwikkelingen 
verwachten we nog maximaal 7% goed te kunnen maken in de tweede helft van het jaar waardoor we hopen te 
eindigen op 10% achterstand. 
Bij 10% achterstand op de productie verwachten we dat het verlies aan het einde van het jaar onder de 
€300.000 zal blijven door verschillende besparingen. 
De RUD Utrecht stelt voor om 2021 variabel af te rekenen conform het geldende systeem en gezamenlijk 
proberen het verlies tot een minimum te beperken. 
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3.8 – Vaststelling intentieovereenkomst RUD Utrecht en ODRU 
De Dagelijks Besturen van de ODRU en van de RUD hebben de ambitie uitgesproken om meer maatschappelijk 
effect te bereiken tegen gelijke of lagere publieke kosten door intensiever te gaan samenwerken en nemen deze 
ambitie op in een Intentieovereenkomst. De intensievere samenwerking zal plaatsvinden op dienstenniveau 
middels horizontale samenwerking, waarbij de ODRU en de RUD over en weer diensten van elkaar inkopen. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Omgevingsdienst en haar eigenaar-gemeenten verandert hiermee niet. 
Het doel van de Intentieovereenkomst is het vastleggen van de overeengekomen contouren van een intensievere 
samenwerking tussen partijen en een raamwerk te geven voor de te sluiten Dienstverleningsovereenkomsten. De 
Intentieovereenkomst is van kracht op het moment van ondertekening door beiden partijen en wordt afgesloten 
voor onbepaalde tijd.  
De heer Spelt geeft een terugkoppeling van de gezamenlijke AB bijeenkomst. Het was jammer dat er weinig AB-
leden van de RUD Utrecht aanwezig waren. De heer Jungen vult aan dat er momenteel een goede energie is 
tussen beide partijen. De heer Jungen vraagt wat het bestuur nodig heeft? Eén omgevingsdienst om liever 2 
aparte omgevingsdiensten. De heer De Jong stelt de vraag of we één omgevingsdienst nodig hebben om in de 
toekomst goed te blijven functioneren en schaalgrote te krijgen.  
De heer Strijk antwoord dat als we een beleidsrijke kadernota ontwikkelen we hier ook over in gesprek gaan met 
elkaar. Mevrouw Schouten is van mening dat een goed functionerende Omgevingsdienst belangrijk is en dat zijn 
waarschijnlijk niet twee omgevingsdiensten maar één.  
De heer Strijk vraagt of hij de intentieovereenkomst als AB-lid mag tekenen of dat het via GS/BW besluit moet. 
De heer Van Bockel deelt mee dat het formeel niet hoeft via GS/BW. Het is gemandateerd naar het Algemeen 
Bestuur. De 10% is een bestuurlijk besluit. Het is een intentieovereenkomst waar verder geen beslissingen uit 
voortkomen. De RUD Utrecht laat het nogmaals checken. Het Algemeen Bestuur neemt vast een in principe 
besluit  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stemt in met het ondertekenen van de bijgaande intentieovereenkomst voor de samenwerking tussen de 
RUD en ODRU. 

 
3.9 – Vergaderplanning RUD 2022 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de vergaderplanning 2022 vast te stellen. 
 
4 - Ter kennisname 
Geen punten. 
 
5 - Stand van zaken 
Programmaplan ‘Samen op weg’ 
. 
Omgevingswet 
. 
Organisatieontwikkelingen 
Strategisch Manager WNL: gaat per 1 oktober weg. We hebben momenteel een vacature open staan. 
 
6 - Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
De heer Spelt, de voorzitter, bedankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun deelname.  
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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 

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  
30 september 2021 

 
Nr Besluit 
B03.6 Het Algemeen Bestuur: 

1. Verwelkomt, namens de gemeente Leusden, Wethouder Fenneke van der Vegte als lid van het 
Algemeen Bestuur; 

2. Wijst het AB-lid Pieter de Kruif als vice-voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan; 
3. Neemt kennis van de portefeuilleverdeling en het bestuurlijke accounthouderschap van het 

Dagelijks Bestuur. 
 

B03.1 Het Algemeen Bestuur: 
1. neemt kennis van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 

eerste bestuursrapportage 2021; en 
2. stelt de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 inclusief Tweede Begrotingswijziging 2021 

definitief vast. 
 

B03.2 Het Algemeen Bestuur: 
1. bespreekt de voorgestelde oplossingsrichting voor de knelpunten in de huidige rapportagecyclus 

van de RUD Utrecht en; 
2. stelt de aanpassingen in de financiële verordening vast. De inwerkingtreding is 1 januari 2022.  

 
B03.4 Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de PDC 2022 huidig recht vast, zodat deze na het AB van 30 september 2021 een definitieve 
status krijgt en kan worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsplannen 2022. 

 
B03.5 Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de PDC Omgevingswet (2022) vast; 
2. stemt in met vastzetten van de variabele bijdrage voor geheel 2022 als de Omgevingswet op 1 

juli 2022 ingaat; 
3. stemt in met het vastzetten van de variabele bijdrage voor het eerste boekjaar onder de 

Omgevingswet als deze op 1 januari in enig jaar in werking treedt (wanneer 1 juli 2022 niet 
wordt gehaald); 

4. stemt in met het uniforme voorstel voor de dienstverleningsovereenkomst dat door de individuele 
deelnemers moet worden vastgesteld; 

5. stemt in met het uniforme voorstel voor het mandaatbesluit dat door de individuele deelnemers 
moet worden vastgesteld. 

 
B03.8 Het Algemeen Bestuur: 

1. stemt in met het ondertekenen van de bijgaande intentieovereenkomst voor de samenwerking 
tussen de RUD en ODRU. 

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

 


