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1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededeling 

• De heer Eerenberg moet de vergadering wat eerder verlaten. 
• De heer Kraanen en de heer De Kruif hebben zich afgemeld voor de vergadering. 

 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 30 september 2021 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 30 september 2021 worden 
vastgesteld.  
Naar aanleiding van:  
Intentieverklaring ODRU en RUD Utrecht: de heer Van Bockel deelt mee dat we in de afrondende fase van de 
intentieverklaring zijn. Er moet echter een kleine aanpassing plaatsvinden en dat is het volgende: “ter beschikking 
stelling van werknemers” moet zijn “er is geen sprake van overdracht van werknemers”. Het Algemeen Bestuur 
neemt het ter kennisgeving aan. 
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Ontwerp tweede bestuursrapportage 
De heer Witteveen geeft een presentatie. Zoals eerder gemeld kunnen we door de huidige coronacrisis minder 
werk leveren dan begroot. In de bestuursrapportage houden we rekening met deze achterstand doordat de 
variabele bijdrage met € 867.000 is verminderd. Daarnaast worden er dit jaar veel aanvullende kosten gemaakt 
om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet. Onderdeel hiervan is de aanbesteding van een nieuw 
VTH-zaaksysteem dat de RUD Utrecht nodig heeft om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen 
functioneren. Door een combinatie van deze twee ontwikkelingen verwachten we aan het einde van het jaar een 
tekort van € 65.000. 
Dit tekort kan per jaareinde worden gedekt uit de algemene reserve van de RUD Utrecht. Daarnaast is de 
invoerdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022. Hierdoor zal een gedeelte van de kosten met 
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betrekking tot de voorbereiding van de RUD Utrecht op de Omgevingswet en de investeringen en kosten 
samenhangend met het nieuwe VTH-zaaksysteem gedeeltelijk doorschuiven naar 2022.  
In de bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de derde begrotingswijziging 2021. Het totale effect 
van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte negatieve resultaat van € 4.000 naar een negatief 
resultaat van € 65.000. De voornaamste oorzaak hiervan is de vermindering van de te verwachten DVO omzet 
(variabele bijdrage) door de beperkende coronamaatregelen. 
Mevrouw Schouten vraagt of er een maatschappelijke impact is omdat er, door corona, werkzaamheden blijven 
liggen. Daarnaast merkt ze op dat er veel projecten/werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022. Dit vindt 
ze zorgwekkend voor de werkdruk van de medewerkers in 2022. De heer Jungen antwoordt dat de 
maatschappelijke impact lastig is te duiden. De heer Jungen maakt zich daar niet veel zorgen om en denkt dat 
het meevalt. Met betrekking tot het doorschuiven van projecten/werkzaamheden antwoord de heer Jungen dat 
dit inderdaad een uitdaging is en het is aan het management om hier goed op te sturen. 
De heer Eerenberg geeft een compliment want hij ziet een bijsturing na de eerste bestuursrapportage.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2021 vast; 
2. stelt de derde begrotingswijziging 2021 vast. 

 
3.2 – Aanpassing DVO bedrijven vergunningverlening 
Mevrouw Van der Vegte vraagt welke acties er de komende tijd nodig zijn. De heer Van Bockel antwoord dat er 
bij de oprichting van de RUD Utrecht een aantal deelnemers zijn toegetreden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling met een te ruime inschatting van de benodigde oprichting- en revisievergunningen van milieu relevante 
bedrijven. Door de invoering van outputfinanciering is inzichtelijk geworden dat bij toetreding de inschatting van 
producten en diensten op het onderdeel vergunningverlening bedrijven te hoog was. Dit geeft een vertekend 
beeld in de rapportages over de voortgang van werkzaamheden door schijnbare achterstanden. Om de 
daadwerkelijke vraag meer in evenwicht te brengen met de prognose willen wij voorstellen om de DVO’s van een 
aantal opdrachtgevers te verlagen. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de vaste bijdrage “eerlijker” verdeeld zal 
worden doordat de daadwerkelijke afname dichter bij de geprognotiseerde afname komt voor alle deelnemers. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. gaat akkoord met het verlagen van de DVO afspraken voor Amersfoort (€ -15.000), Baarn (€ -30.000), 
Bunschoten (€ -10.000) en Woudenberg (€ -25.000); 

2. brengt geen frictiekosten voor deze ‘uittreding’ in rekening; 
3. past de vaste bijdrage voor 2022 niet aan naar het veranderde eigenaarschap aangezien opdrachtgevers 

dan onvoldoende tijd beschikbaar hebben om de verschuiving te bekostigen vanuit hun begroting. 
 
3.3 – Uniforme Uitvoering- en Handhavingsstrategie 2022-2023 
Mevrouw Kleijwegt geeft een presentatie. Conform het Bor (en straks het Omgevingsbesluit, artikel 13.5 lid 2) is 
het verplicht een gezamenlijke Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) te hebben voor minimaal de 
milieutaken. 
De Utrechtse gemeenten, de omgevingsdiensten ODRU en RUD Utrecht en de provincie hebben besloten 
gezamenlijk op te trekken bij het opstellen van deze U&H-strategie. Voordat het stuk verder in routing kan 
worden gebracht bij de 26 gemeentebesturen dient het Algemeen bestuur de Uitvoerings- en 
Handhavingsstrategie te bespreken. 
Mevrouw Treep is tevreden met wat er voor ligt. Ze vraagt of er een gezamenlijke oplegger komt. Mevrouw 
Kleijwegt geeft aan dat dit er inderdaad komt. Waarschijnlijk eind december 2021 begin januari 2022. 
De heer Eerenberg vindt dat het een uniforme samenwerking uitstraalt en vindt het goed werk van iedereen. De 
heer Jungen deelt mee dat de RUD in beeld gaat brengen wat de U&H strategie voor de RUD Utrecht gaat 
betekenen.  
Mevrouw Schouten geeft aan dat de drinkwaterbedrijven steeds vaker aan de bel trekken. Ze wil ze graag meer 
betrekken in de samenwerking en dit geldt ook voor het Noordzeekanaal. Mevrouw Kleijwegt antwoord dat de 
drinkwaterbedrijven nog niet betrokken zijn maar dit gaat zeker gebeuren en dit geldt ook voor Noordzeekanaal.  
De heer Spelt geeft aan dat we met de U&H strategie proberen de versnippering een halt toe te roepen en daar 
vallen de drinkwaterbedrijven zeker ook onder. Daarnaast is hij erg tevreden over de U&H strategie. 
Mevrouw Schouten sluit zich aan bij de tevredenheid over het stuk. Ze vraagt hoe je in een uitvoeringsdienst 
meer handen en voeten kan geven aan de vervuiler betaald. Mevrouw Kleijwegt antwoord dat het geen onderdeel 
is van de uitvoeringsstrategie maar het is ook nog niet eerder geweest dat de ODRU en de RUD Utrecht op deze 
manier samenwerken. Er is nu een platform ontwikkeld om dit soort onderwerpen gezamenlijk aan te pakken. 
Mevrouw Schouten vraagt of alles voor de verkiezingen rond kan komen. Mevrouw Kleijwegt geeft aan dat dit 
inderdaad het streven is. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van de inhoud van de concept Uitvoerings- en Handhavingsstrategie; 
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2. bespreekt welke vragen er zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van nieuw beleid en de 
weg daar naartoe; 

3. stelt vast of de concept U&H-strategie kan worden aangeboden aan de colleges van B&W van de 
deelnemende gemeenten van ODRU en RUD voor besluitvorming. 

 
3.4 – Concept kadernota 2023 
Mevrouw Hobert licht de kadernota 2023 toe. In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, 
organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd.  
Met deze kadernota 2023 willen we een ambitie neerzetten, zoals de RUD als expertisecentrum en de 
energietransitie. De ambitie moet recht doen aan de ontwikkeling die we nu maken en deels al hebben gemaakt, 
en aan de grote opgaven waar we nog voor staan. In 2023 verwachten we dat er geen extra financiering nodig is 
om de ambitie waar te maken maar voor 2024 en later is dit echter wel nodig. 
Mevrouw Schouten geeft aan te willen gaan voor de ambitie. De heer Strijk geeft zijn complimenten voor het stuk 
en deelt de ambitie die is uitgezet.  
De heer Eerenberg geeft ook zijn steun voor deze lijn. Hij geeft aan dat een aantal bewegingen niet vrijblijvend 
zijn voor de deelnemers. Moeten we ons hier als Algemeen Bestuur over uitspreken? De heer Spelt is blij dat deze 
beweging vanuit de gemeente Utrecht komt. We zijn inderdaad gezamenlijk de RUD Utrecht en het is niet alleen 
een afhaalloket. De heer Eerenberg wil graag de ambitie opgenomen hebben in de aanbiedingsbrief zodat het 
duidelijk is naar de raden. 
 
De heer Witteveen geeft een presentatie over het financiele deel van de kadernota 2023. In maart 2023 gaan we 
de ambitie financieel verwerken in de kadernota. In de voorgelegde kadernota zit er vooral verschuiving tussen 
de deelnemers omdat de gemeenten een groot deel van de bodemtaken gaan overnemen. Er vindt een 
tariefstijging van ongeveer 3% plaats voor 2023. 
De heer De Jong geeft aan dat het grondwater van de provincie naar de gemeenten gaat. De bijdrage hiervan 
wordt aanmerkelijk lager. 
Mevrouw Van der Vegte geeft aan dat de gemeente Leusden in principe geen extra taken opneemt als er geen 
financiering is voor de bodemtaken. Hoe gaan we hier als gemeenten gezamenlijk mee om? De heer Spelt geeft 
aan dat we ons als gemeenten hier inderdaad over hebben uitgesproken. De RUD Utrecht heeft echter de 
medewerkers die deze taken uitvoeren al in dienst en dat is ook onze verantwoordelijkheid. De heer Van Bockel 
deelt mee dat er in de kadernota een inschatting is opgenomen die is opgehaald uit de gesprekken met 
betrekking tot de warme overdracht. We hebben formeel nog niet gezien dat er een korting aan gaat komen. De 
RUD Utrecht heeft bij bodem een flexibele schil opgebouwd maar we hebben inderdaad ook medewerkers in 
dienst. Mochten de gemeenten minder afnemen door een grote korting dan krijgen de gemeenten te maken met 
frictiekosten. 
Mevrouw Van der Vegte geeft aan dat ze het belang ziet van het uitvoeren van de bodemtaken. Het is meer een 
strategisch vraag hoe gaan we dit samen als gemeenten oppakken? De heer Spelt stelt voor om hier in de 
toelichting iets over op te nemen.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de ontwerp kadernota 2023 vast; en 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2023 op. 

 
3.5 – Programmaplan ‘Samen op weg’ 
De heer Van Uden en de heer Huisman geven een presentatie over de stand van zaken programmaplan ‘Samen 
op weg’. 
De heer Eerenberg is van mening dat het programmaplan focust op het invullen van functies, maar het gaat ook 
over cultuurwijziging. Is hier aandacht voor? De heer Van Uden antwoordt dat eerst de rollen ingevuld moeten 
worden om de rest van de organisatie met de nieuwe manier van werken mee te krijgen. De heer Jungen vult 
aan dat de RUD constant in transitie is. We willen een dienst neerzetten die past bij deze tijd. De nieuwe 
Omgevingsmanager en Casemanager geven al nieuwe energie binnen de organisatie. 
 
4 - Ter kennisname 
4.1 – Controleplan 2021 
De heer Witteveen licht het controleplan 2021 kort toe. Daarnaast geeft de heer Witteveen aan dat het 
normenkader 2021 initieel was opgesteld vanuit de gedachtegoed dat de wetgeving rondom de 
rechtmatigheidsverantwoording zou gaan veranderen. Aangezien dat uiteindelijk niet is gebeurd zal de 
accountant het reeds vastgestelde normenkader gaan gebruiken als basis voor de jaarrekeningcontrole.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van het Controleplan 20201 van Publiek Belang Accountants. 
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4.2 – Brief Omgevingsdienst NL – voorstel impulsprogramma VTH-stelsel 2030 
Mevrouw Schouten vraagt wat de financiele vraag is? De heer Jungen antwoord dat er budget uit Den Haag komt 
maar dat de RUD Utrecht zelf ook uren moet leveren. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het voorstel 
impulsprogramma VTH-stelsel 2030. 
 
4.3 – Vergaderplanning RUD Utrecht 2022 definitief 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de definitieve vergaderplanning RUD Utrecht 2022. 
 
5 - Stand van zaken 
Omgevingswet 
Basisadvies Bruidsschat: er ligt een advies. 
Organisatieontwikkelingen 
Strategisch Manager WNL: Steven Scholtus is aangesteld per 1 januari 2022. 
 
6 - Rondvraag en sluiting 
Marieke Schouten vraagt of de RUD Utrecht last heeft gehad van het investico artikel. De heer Jungen antwoordt 
dat we geen negatieve reacties hebben ontvangen. 
 
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 

AB190328.03 Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. 
omgevingswet Bodem 

PV Wanneer 
bekend 

 
 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer 
 

Onderwerp Wie 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
3 december 2021 

 
Nr Besluit 
B03.1 Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de ontwerp Tweede Bestuursrapportage 2021 vast; 
2. stelt de derde begrotingswijziging 2021 vast. 

 
B03.2 Het Algemeen Bestuur: 

1. gaat akkoord met het verlagen van de DVO afspraken voor Amersfoort (€ -15.000), Baarn (€ -
30.000), Bunschoten (€ -10.000) en Woudenberg (€ -25.000); 

2. brengt geen frictiekosten voor deze ‘uittreding’ in rekening; 
3. past de vaste bijdrage voor 2022 niet aan naar het veranderde eigenaarschap aangezien 

opdrachtgevers dan onvoldoende tijd beschikbaar hebben om de verschuiving te bekostigen 
vanuit hun begroting. 

 
B03.3 Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van de inhoud van de concept Uitvoerings- en Handhavingsstrategie; 
2. bespreekt welke vragen er zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van nieuw beleid en 

de weg daar naartoe; 
3. stelt vast of de concept U&H-strategie kan worden aangeboden aan de colleges van B&W van de 

deelnemende gemeenten van ODRU en RUD voor besluitvorming. 
 

B03.4 Het Algemeen Bestuur: 
1. stelt de ontwerp kadernota 2023 vast; en 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2023 op. 

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

 


