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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Mireille Sennef 
onderwerp: AP04.1a_Jaarverslag 2021 
t.b.v.: AB d.d. 31 maart 2021 
bijlage: b) Jaarverslag RUD Utrecht 2021 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In het jaarverslag 2021 laten we zien welke resultaten we hebben bereikt voor alle opdrachtgevers samen. Naast 
de cijfers en een toelichting, besteden we aandacht aan ontwikkelingen uit 2021 die van belang zijn voor onze 
toekomst. Dit zijn het programma ‘Samen op weg’, de voorbereiding op de Omgevingswet, een uniform 
uitvoerings- en handhavingsstrategie en de signaaltoezicht-app. Het jaarverslag wordt afgesloten met een 
terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie. 
 
Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening onze verantwoording richting opdrachtgevers. Het wordt dan 
ook samen met de jaarrekening aan u aangeboden.  
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021; 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het jaarverslag wordt met de overige vergaderstukken naar het AB gestuurd en op de website en Viadesk 
geplaatst. Daarnaast wordt het onder de aandacht gebracht via twitter en LinkedIn en verstuurd naar overige 
relaties, zoals Omgevingsdienst.NL, VRU, OdrU. Er komen 100 hard copy-exemplaren voor onze regievoerders en 
bestuurders, en voor eventuele bijeenkomsten. 
 
 
Toelichting 
 
In het jaarverslag 2021 besteden we aandacht aan ontwikkelingen uit 2021 die van belang zijn voor onze 
toekomst. Uiteraard is één van deze onderwerpen de uitwerking van het programmaplan ‘Samen op weg’. Met 
regievoerder Michiel van Uden spreken we over het effect van dit programmaplan en de samenwerking van de 
regievoerders in de diverse sporen. De algemene conclusie is dat er nu al verbeteringen merkbaar zijn. 
 
Ook de Omgevingswet heeft ondanks het uitstel nog steeds een behoorlijke impact op de RUD Utrecht. Wanneer 
namelijk de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen er een groot aantal regels op milieugebied. Samen met de 
ODRU heeft de RUD Utrecht gewerkt aan het Basisadvies bruidsschat, een document met talloze keuzes voor 
gemeenten, om te voorkomen dat er gaten vallen en overlast en milieurisico’s toenemen. Katrien Kouwenberg 
van de ODRU en Celien de Jong namens de RUD Utrecht laten hun licht schijnen over de goede samenwerking op 
dit project maar ook over de verschillen tussen de twee organisaties. Beide zien ze een verdergaande 
samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
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In 2021 is ook gewerkt aan één uitvoerings- en handhavingsstrategie voor het hele grondgebied van de provincie 
Utrecht. Een enorme winst voor zowel gemeenten, provincie als omgevingsdiensten. Deze uniforme strategie is 
voor de milieubasistaken, vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, en is een wettelijke 
verplichting waar de provincie zorg voor moet dragen. Naast vertegenwoordigers van de RUD Utrecht en de 
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) hebben ook regievoerders en beleidsmedewerkers van alle gemeenten en 
de provincie aan het beleid gewerkt. Dat het stuk niet alleen plichtmatig is opgesteld, blijkt bijvoorbeeld uit de 
gezamenlijke missie en visie van alle betrokken partijen. RUD Utrecht accountmanager Fabian Gomes Monteiro: 
“We gaan allemaal voor kwaliteit van de fysieke omgeving.” 
 
Sinds eind vorig jaar kunnen inspecteurs van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) en van de RUD Utrecht elkaar dankzij een door de RUD ontwikkelde app inseinen als ze mogelijke 
overtredingen zien op elkaars terrein. Wouter Bulthuis is toezichthouder bedrijven bij de RUD en één van de 
drijvende krachten achter de signaaltoezicht-app. Hij legt uit wat signaaltoezicht is: “Een toezichthoudende partij 
constateert een (mogelijke) overtreding, die niet direct bij het eigen taakveld hoort. De toezichthouder geeft dat 
vervolgens zoals afgesproken door aan de partij die hier wel over gaat.” Als voorbeeld noemt hij geblokkeerde 
vluchtroutes binnen een bedrijf die worden gezien bij milieutoezicht. Met de signaaltoezicht-app kan dit direct 
worden doorgegeven aan de VRU. De VRU, RUD en de ODRU geloven in een meerwaarde van signaaltoezicht en 
zijn bereid een bijdrage te leveren om tot een volwaardig instrument te komen binnen het VTH-domein. 
 
Na deze vier artikelen rapporteren we over de resultaten van 2021. We hebben deze opgedeeld in de werkvelden 
algemeen, bodem, luchtvaart en vuurwerk, milieu, natuur en landschap en water. Het gaat om de gezamenlijke 
resultaten voor onze twaalf opdrachtgevers. We beginnen dit onderdeel met een toelichting op het totaal van de 
resultaten. Daarop volgen de cijfers per werkveld met enkele voorbeelden van hoe we onze taken uitvoeren. 
 
Het jaarverslag wordt afgesloten met een terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van personeel en 
organisatie. Naast de cijfers over onder andere de opbouw van ons personeelsbestand vindt u hier een interview 
met Hein en Mariëlle. Zij begonnen vorig jaar niet alleen nieuw bij de RUD maar ook nog eens in geheel nieuwe 
functies. Voor hen dus geen gebaande paden om te bewandelen, maar pionieren als respectievelijk casemanager 
omgevingsvergunningen en omgevingsmanager. Het aanstellen van Hein en Mariëlle komt voort uit het 
programma Samen op weg, en is een initiatief van de opdrachtgevers. Zij signaleerden dat deze functies nodig 
waren voor de ontwikkeling naar een adviserende uitvoeringsdienst en vanwege de Omgevingswet die een meer 
integrale aanpak vereist. 
 
Het is goed te weten dat er naast het jaarverslag ook een jaarrekening bestaat. Daarin verantwoorden we onze 
inkomsten en uitgaven. Beide documenten samen geven een compleet beeld van de RUD Utrecht in 2021. 


