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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Stuurgroep Financiering Bodem Omgevingswet  
steller: Stuurgroep Financiering Bodem Omgevingswet  
onderwerp: AP04.3a_Financiering van bodemtaken 
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 15 september 2022 
bijlage: b) 3e concept afspraken verdeling gelden t.b.v. financiering bodemtaken 

c) Verdeelsleutel VTH bodemtaken RUD ODRU inclusief PU 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In dit conceptmemo worden afspraken gemaakt met betrekking tot de financiering van bodemtaken. Deze 
afspraken richten zich op de basistaken bodem die overgaan van provincie naar gemeenten. Voor de uitvoering 
van deze taken komt de huidige Rijksfinanciering die nu naar de provincie gaat voor deze taken beschikbaar. Er 
komt geen financiering vanuit het rijk voor de plustaken die overkomen.  
 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  

1. kennis te nemen van het conceptmemo;  
2. de opmerkingen op dit memo aan de Stuurgroep door te geven zodat zij dit kunnen bespreken en 

verwerken.  
 
 
Toelichting 
 
Dit conceptmemo is onlangs besproken in het regievoerdersoverleg van de RUD Utrecht. De regievoerders en 
financieel adviseurs hebben aangegeven dat er een voorkeur is om de afspraken bij punt 5 en 6 over de 
verrekening aan te scherpen. De wens leeft om vooraf meer randvoorwaarden te stellen voor verrekening. 
Daarnaast is ook de vraag gesteld over rol en functie van de Stuurgroep na 1 januari 2023, ook met het zicht op 
jaarlijkse evaluatie. De Stuurgroep is gevraagd om onder meer deze punten nader uit te werken. Dit memo moet 
nog besproken worden in het regievoerdersoverleg van de Odru. Uit dit overleg kunnen ook opmerkingen voor de 
Stuurgroep naar voren komen. Daarnaast moet de berekening voor de verdeelsleutel worden aangepast. Hier 
wordt een tarief gehanteerd van voor de begrotingswijzigingen. Door afspraken in de CAO moet het tarief worden 
aangepast.  
 
Omdat de Stuurgroep het AB mee wil nemen in het proces van het maken van afspraken en de mogelijkheid te 
geven om opmerkingen te geven is besloten om dit memo ter informatie aan het AB mee te geven. Dit memo 
komt ook op de agenda van het AB van de Odru. De Stuurgroep gaat aan de hand van de opmerkingen verder in 
overleg om de afspraken aan te scherpen. Het uiteindelijke voorstel wordt ter vaststelling aan de AB’s van de 
RUD Utrecht en Odru voorgelegd.  
 


