
 
Onderwerp: Zienswijzen Programmabegroting 2023 
T.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2022  Pagina 1 van 8 

 

Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: Reactie zienswijzen Ontwerp Programmabegroting 2023 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2022 
bijlagen: b) Programmabegroting 2023 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 31 maart 2022 hebben wij de ontwerp Programmabegroting 2023 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 27 mei 2022 een eventuele zienswijze op de ontwerp 
Programmabegroting 2023 aan ons kenbaar te maken. Van de gemeenten Amersfoort, Houten, Leusden en de 
gemeente Utrecht hebben wij een (concept) zienswijze ontvangen. Deze zijn (voor zover reeds ontvangen) 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 2023 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat er vanuit de deelnemers vooral opmerkingen worden gemaakt over de 
(financiële) risico’s die gepaard gaan met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Programmabegroting 2023; 

2. in te stemmen met de Programmabegroting 2023 en deze vast te stellen. 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de Programmabegroting 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden 
aan deelnemers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal de 
Programmabegroting 2023 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Hieronder zijn de (concept) zienswijzen van een viertal deelnemers opgenomen inclusief beantwoording.  
 
Gemeente Utrecht (voor zienswijze zie bijlage 1) 
De gemeente Utrecht geeft aan graag spoedig op de hoogte gesteld te worden indien de kosten die voortvloeien 
uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet anders blijken te zijn dan momenteel ingeschat. De gemeente 
Utrecht geeft aan dat de inspanningen van de RUD Utrecht om deze kosten beheersbaar te maken worden 
gewaardeerd. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De huidige programmabegroting 2023 gaat uit van de best mogelijke inschatting die de RUD Utrecht op dit 
moment kan maken van de hoogte van de kosten voor de gemeente Utrecht onder de Omgevingswet. De 
precieze invulling van de verschuiving van het bevoegd gezag voor de bodemtaken onder de Omgevingswet moet 
echter nog definitief gemaakt worden. Ook is er nog geen volledige helderheid over wat de wettelijke basistaken 
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onder de Omgevingswet zullen worden. De RUD Utrecht is druk bezig om gezamenlijk met haar deelnemers hier 
zo snel mogelijk helderheid in te krijgen. Hierbij zijn we echter ook afhankelijk van andere partijen zoals het Rijk. 
Uiteraard zullen we zowel formeel (via begrotingswijziging) als informeel de gemeente Utrecht zo snel mogelijk 
op de hoogte stellen indien er ontwikkelingen zijn op dit gebied. 
 
Gemeente Houten (voor zienswijze zie bijlage 2) 
De gemeente Houten geeft aan dat zij de uitvoering van de wettelijk verplichte bodemtaken onder de 
Omgevingswet zullen gaan onderbrengen bij de RUD Utrecht. De gemeente geeft aan dat er echter ook 
deelnemers zijn van de RUD Utrecht die een voorbehoud blijven maken voor het overbrengen van deze taken 
totdat er definitief financiële compensatie vanuit het Rijk beschikbaar komt. Volgens de gemeente Houten zal dit 
risico financiële consequenties kunnen hebben die pas in een zeer laat stadium bekend worden. De gemeente 
dringt er daarom op aan dat de bestuurlijke dialoog hierover gevoerd dient te worden.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal heb bevoegd gezag voor de bodemtaken verschuiven van de 
provincie naar de gemeente. Wij verwachten dat deze wetswijziging doorgang zal vinden. Er is momenteel nog 
veel onduidelijkheid over hoe de gemeenten deze taken in de toekomst zullen gaan financieren. De RUD Utrecht 
erkent zowel voor haar deelnemers als voor zichzelf dat hier snel duidelijkheid over moet komen. De RUD Utrecht 
werkt momenteel aan een nieuwe inschatting van de kosten per deelnemer als gevolg van de verschuiving van 
bodemtaken die bestuurlijk besproken zal gaan worden.  
 
Gemeente Leusden (voor zienswijze zie bijlage 3) 
De gemeente Leusden maakt een voorbehoud ten aanzien van het neerleggen van de bodemtaken bij de RUD 
Utrecht. Daarbij benadrukt de gemeente dat er geen sprake kan zijn dat er taken bij de RUD Utrecht worden 
belegd indien de financiering hiervan door het Rijk onvoldoende is. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het bevoegd gezag voor de bodemtaken verschuiven van de 
provincie naar de gemeente. Wij verwachten dat deze wetswijziging doorgang zal vinden. Er is momenteel nog 
veel onduidelijkheid over hoe de gemeenten deze taken in de toekomst zullen gaan financieren, maar het betreft 
echter wel een wettelijke taak die uitgevoerd dient te worden. Het besluit om deze wettelijke taak niet uit te 
voeren zou tot frictiekosten kunnen leiden aangezien deze taak nu wel uitgevoerd wordt door de RUD Utrecht. De 
RUD Utrecht erkent zowel voor haar deelnemers als voor zichzelf dat hier snel duidelijkheid over moet komen. 
Hierbij gaat de RUD Utrecht er vanuit dat het voor Leusden alleen de financiering van de bodemtaken betreft die 
voor ingang van de Omgevingswet onder de Provincie Utrecht vallen.  
 
Gemeente Amersfoort (voor zienswijze zie bijlage 4) 
De gemeente Amersfoort ondersteunt het door de RUD Utrecht voorgestelde beleid. Wel vraagt de gemeente 
aandacht voor de (financiële) risico’s en vraagt de RUD Utrecht om deze zo veel als mogelijk te beperken. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt voor de RUD Utrecht en daarmee ook voor haar deelnemers 
(financiële) risico’s met zich mee. Zoveel als mogelijk probeert de RUD Utrecht deze risico’s in gezamenlijkheid te 
beperken en inzichtelijk te maken. 
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Bijlage 1: Zienswijze gemeente Utrecht
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Bijlage 2: Zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 3: Zienswijze gemeente Leusden
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Bijlage 4: Zienswijze gemeente Amersfoort 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


