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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Paul Verkerk 
onderwerp: Traject samenwerking met de ODRU 
t.b.v.: AB d.d. 15-12-2022 
bijlage:  
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Sinds de ondertekening van de intentieovereenkomst voor versterkte samenwerking door de RUD Utrecht en de 
ODRU is er op diverse terreinen samenwerking geweest en gaande, zoals bij de voorbereiding op de 
Omgevingswet, het toezicht op energiebesparing, de U&H strategie en samenwerking op de bodemtaken vanaf 1-
1-2023. Tegelijkertijd signaleren de beide MT’s van de diensten ook dat we ingrijpender keuzes die een nog 
groter effect hebben op de wederzijdse versterking, niet maken. Dat betekent dat we in de mogelijkheden die er 
zijn om elkaar te versterken en robuuster te maken, ergens halverwege blijven steken. 
 
De beide MT’s stellen voor om met de besturen het gesprek te voeren over dit thema om te verkennen hoe de 
ambities liggen wat het perspectief op samenwerking zou moeten zijn. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de onderstaande notitie dat hiervoor samen met de ODRU is voorbereid. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Voor dit voorstel is nog geen specifieke communicatie naar de organisatie of extern noodzakelijk. De 
Ondernemingsraad is nog niet betrokken in deze fase van de bepaling van de route tot samenwerking. 
 
 
Financiën 
 
Voor dit eerste verkennende traject zijn nog geen extra financiën noodzakelijk. 
 
 
Juridische toets 
 
Voor dit eerste verkennende traject is nog geen juridische check noodzakelijk. 
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Toelichting 
 
De intentieovereenkomst voor versterkte samenwerking is in september 2021 namens beide AB’s getekend. 
Sindsdien is er op diverse terreinen samenwerking geweest en gaande, zoals bij de voorbereiding op de 
Omgevingswet, het toezicht op energiebesparing en de U&H strategie. En er is een concept-DVO uitgewerkt voor 
samenwerking op de bodemtaken vanaf 1-1-2023, wanneer met de introductie van de OW de bodemtaken 
overgaan van provincie naar gemeenten.  
 
Dit zijn allemaal positieve ervaringen, die laten zien dat beide diensten elkaar inderdaad kunnen versterken door 
samenwerking. Tegelijkertijd signaleren de beide MT’s van de diensten ook dat we ingrijpender keuzes die een 
nog groter effect hebben op de wederzijdse versterking, niet maken. Zoals de keuze voor eenzelfde zaaksysteem, 
procesinrichting, HR-systeem, diverse aanbestedingen. Dat betekent dat we in de mogelijkheden die er zijn om 
elkaar te versterken en robuuster te maken, ergens halverwege blijven steken.  
 
Een oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat het huidige ‘eindbeeld’ van de samenwerking is dat er twee 
zelfstandige organisaties zijn en blijven die elkaar versterken door samenwerking. Daardoor is er geen noodzaak 
om ook keuzes die een structureel karakter hebben te harmoniseren, terwijl daar wel kosten en risico’s mee 
gemoeid zijn. Die neem je niet als er geen noodzaak is. 
 
Externe factoren en context. 
 
De minimaal vereiste robuustheid van Omgevingsdiensten en hoe deze gedefinieerd moet worden, is onderwerp 
van besluitvorming in het Interbestuurlijk programma VTH, pijler 1. De Kamer wil op dit punt al duidelijkheid van 
de Staatsecretaris voor de kerst. Deze factoren kunnen invloed hebben op het proces dat hierboven is 
voorgesteld. 
 
Er lijkt inmiddels een opener en beter bestuurlijk gesprek mogelijk over verdergaande vormen van samenwerking 
dan in de afgelopen jaren het geval was. 
 
De beide MT’s stellen voor om met de besturen het gesprek te voeren over dit thema om te verkennen hoe de 
ambities liggen en of het daarbij zou helpen om een ander perspectief te formuleren voor de samenwerking. Een 
perspectief dat uitgaat van het uiteindelijk samengaan van beide diensten – nog los van wanneer en in welke 
vorm. 
 
Hiertoe wordt globaal het volgende proces voorgesteld: 
 

1. Beide MT’s bereiden samen een inhoudelijke notitie voor. 
 

2. Deze notitie zal besproken worden in een gezamenlijke vergadering van beide DB’s, in januari 2023. 
 

3. Daarna wordt door beide DB’s besloten of en hoe het gesprek in -en mogelijk tussen beide AB’s gevoerd 
kan worden. 
 

 


