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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 15 december 2022 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  de heer R. Strijk  
Gemeente Amersfoort   de heer J. Van Lammeren 
Gemeente Baarn   de heer S. de Vries 
Gemeente Bunschoten  de heer W. de Jong 
Gemeente Eemnes  de heer R. ten Have 
Gemeente Houten  de heer P. van Ruitenbeek 
Gemeente Leusden  De heer W. Vos 
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  (voorzitter) 
Gemeente Nieuwegein  mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  mevrouw E. Oosters 
Gemeente Woudenberg  mevrouw D. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller 
Financiën 

 
 

de heer M. van Bockel 
de heer S. Witteveen 

Secretariaat 
Gast 
RUD Utrecht 
RUD Utrecht 
 

 
 
 
 
 

mevrouw M. den Heijer (verslag) 
 
mevrouw Natasja Spruijt 
de heer Tijs de Beer 

 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededeling 
Afwezig de heer Ten Have en de heer Van Ruitenbeek. 
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 03 november 2022 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 03 november 2022 zijn vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Producten en diensten catalogus 2023 
Het uitstel van de Omgevingswet, een aankomende wijziging in de energie regelgeving en voortschrijdend inzicht 
in werkproces optimalisatie maakt het dat er aanleiding is tot minimale aanpassingen aan de PDC 2023 huidig 
recht.  

 
Deze versie van de PDC 2023 huidig recht is toegevoegd in de bijlage. Deze versie van de PDC (2023 huidig 
recht) zal na akkoord door het Algemeen bestuur op 15-12-2022 als basis dienen voor de DVO afspraken met 
onze opdrachtgevers indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de PDC 2023 huidig recht inclusief de voorgestelde aanpassingen vast te stellen. 
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3.2 – Gevolgen uitstel omgevingswet 
Op vrijdag 14 oktober heeft de Minister in een voortgangsbrief de invoeringsdatum van de Omgevingswet 
uitgesteld naar 1 juli 2023. De RUD Utrecht kiest ervoor om op een verstandige manier alle voorbereidingen op 
de invoering van de wet fors af te schalen totdat er een door de eerste en tweede kamer aanvaard Koninklijk 
Besluit (KB) ligt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
Middels deze aanbiedingsbrief informeert de RUD Utrecht haar bestuur over de aanpak en financiële gevolgen 
die een rechtstreeks gevolg zijn van de uitstel van de inwerkingtreding van deze wet. 
 
Sywert laat door middel van een presentatie de financiële gevolgen zien van het uitstel van de omgevingswet. 
Hugo geeft aan dat we nog in de afrondende fase van de inrichting van de MBA’s zitten. Zo hebben we een 
aantal zaken bewust stopgezet. Er gaat een nieuwe collega een aantal zaken bewaken. Wat kost het wanneer we 
weer alle werkzaamheden gaan opstarten als de omgevingswet in gaat. Wij gaan ervan uit dat 1 januari 2024 de 
ingangsdatum van de omgevingswet zal zijn. Sywert geeft aan dat we door de uitstel van de omgevingswet wel 
ingelopen zijn op achterstand. In principe hadden we een programmaplan voor 450.000 euro in voorbereiding op 
de omgevingswet. De inschatting voor het heropstarten is ongeveer 350.000 euro, dit hebben we nog niet 
begroot want we weten nog niet wanneer dit in gaat. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van de gevolgen voor de RUD Utrecht rondom het uitstel van de invoeringsdatum van 
de Omgevingswet naar 1 juli 2023. 

 
3.3 – Verwacht Financieel Resultaat 
Sywert laat in een presentatie het verwachte financiële resultaat zien. Geprognotiseerd resultaat is 550.000,- 
euro. Algemene reserve 769.000,- euro, 7% DVO (achterstand in de productie door nieuw zaaksysteem en 
voorbereidingstijd omgevingswet), een hoger ziekteverzuim dan normaal en CAO stijging 450.000,- euro. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van het verwacht financieel resultaat 2022. 
 
4 - Ter informatie 
4.1 – RUD Utrecht, partner in de energietransitie 
Hugo geeft aan dat we in 2022 zijn gestart met een intensief proces, wat heeft geleid tot een notitie die we 
intern gebruikt hebben. Wat is het proces, wat zijn we tegengekomen en welke denkrichting hebben we. We 
hebben nagedacht over wat zou nou een goede invulling zijn als het gaat om het leveren van de 
energieproducten. 
Natasja Spruijt presenteert de energietransitie.  
 
Robert Strijk geeft aan dat het voor hem logisch zou zijn dat we dit in samenwerking met de ODRU oppakken. Hij 
zoekt naar de synergie. Dit is een voorbeeld waarbij we de samenwerking kunnen intensiveren. Dit zou hij graag 
in goede samenwerking met de ODRU op willen pakken. 
Gerrit zit ook in het GGD bestuur en roept op om goed te kijken naar de kaderbrief van de GGD. Met name de 
gezondheid in relatie tot energieopwekking (geluidsoverlast windmolens). Wellicht is het verstandig om hier in 
samenwerking met de Omgevingsdienst en misschien de GGD naar te kijken om te voorkomen dat 3 partijen iets 
vinden over de gezondheid. 
Hugo geeft aan dat we dit jaar gestart zijn om samen met de ODRU te werken aan een gemeenschappelijk 
energieproduct. het heet Synergie in de Energieproductie. Dit zou voor de hele regio hetzelfde moeten zijn. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van de presentatie RUD Utrecht, partner in de energietransitie. 
 

5 – Ter kennisname 
5.1 - Notitie samenwerking ODRU en RUD 
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. 
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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. 
 
Hugo geeft aan dat we een samenwerkingsconvenant hebben afgesloten met de ODRU. De eerste opdracht was 
een DVO te maken voor het gebruiken van elkaars bodemdiensten. De DVO ligt klaar om getekend te worden. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van de notitie samenwerking ODRU en RUD welke hiervoor samen met de ODRU is 
voorbereid. 

 
5.2 – SPUK (THE) 
De RUD Utrecht (hierna: RUD) heeft op 10-11-2022 een subsidieaanvraag ingediend naar aanleiding van de 
publicatie in de Staatscourant nr. 17828 van 11 juli 2022: “Regeling van de Minister voor klimaat en Energie van 
30 juni 2022 nr. WJZ/22076980 verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van extra 
ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht (hierna: SPUK THE). De looptijd 
van de SPUK THE betreft de periode 2022 tot en met 2026. Het subsidiebedrag gedurende de looptijd van de 
SPUK THE betreft voor de RUD: € 1.905.433,00. 

 
Het doel van de ter beschikking gestelde middelen uit de SPUK THE is het realiseren van activiteiten die bijdragen 
aan het effectief informeren en het uitoefenen van toezicht en handhaving met betrekking tot de 
energiebesparingsplicht voor bedrijven op basis van de energiebesparings- en informatie- of onderzoek plicht in 
de periode 2022 tot en met 2026. 

 
Op donderdag 10 november 2022 is de definitieve subsidieaanvraag van de RUD Utrecht (binnen de gestelde 
deadline) geüpload in het daarvoor bestemde platform van RVO van het ministerie van EZK. De verwachting is 
dat binnen 6 weken de beoordeling van de aanvraag en de toegekende beschikking aan de RUD Utrecht bekend 
wordt gemaakt. 
 
Daphne de Kruijf vraagt waarom het lijstje met specificatie onderzoek plichtige bedrijven zo klein is. Tijs de Beer 
geeft aan dat het meermaals gecheckt is en dat het lijst is van een categorie bedrijven is met een filter op basis 
van aardgasverbruik en kilowatt/uur verbruik. We moeten alle 3 de categorieën meenemen in de SPUK, in de 
controles, hercontroles in de kennisontwikkeling. Dus informatieplicht, onderzoek plicht en ETS-bedrijven. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. Kennis genomen van de ingediende SPUK THE aanvraag en bijbehorende activiteiten. 
 
6. – Stand van Zaken 
Organisatieontwikkelingen 
Hugo geeft aan dat Sywert Witteveen de RUD Utrecht gaat verlaten aan het einde van dit jaar en een opleiding 
gaat doen tot monteur in de mechanica van landbouwmachines en grondverzetmachines. Hugo bedankt hem 
voor zijn inzet. Michael van Bockel neemt zijn taken over. 
Samenwerking ODRU 
Geen opmerkingen. Zie ook punt 5.1. 
IBP 
Geen opmerkingen. 
 
7.- Rondvraag en sluiting 
Geen vragen. De heer Spelt, de voorzitter, bedankt Sywert voor zijn inzet en bedankt de leden van het Algemeen 
Bestuur voor hun deelname, en sluit de vergadering. 
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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 

AB220915.01 Routekaart samenwerking RUD / ODRU opstellen HJ Q4 
AB220915.02 Organiseren Benen op Tafel overleg AB inzake samenwerking 

RUD / ODRU 
HJ Q4 2022/Q1 

2023 
 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer  Onderwerp Wie 
Maart 2023 Beantwoording zienswijzen kadernota 2024 MvB 
Maart 2023 Jaarstukken 2022 MvB 
Maart 2023 Jaarverslag 2022 MvB 
Maart 2023 Ontwerp Begroting 2024 MvB 
September 2023 Beantwoording zienswijzen Begroting 2024 MvB 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
15 december 2022 

 
Nr Besluit 
B03.1 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de PDC 2023 huidig recht inclusief de voorgestelde aanpassingen vast te stellen. 
B03.2 Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van de gevolgen voor de RUD Utrecht rondom het uitstel van de 
invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2023. 

B03.3 Het Algemeen Bestuur heeft: 
1. kennis genomen van het verwacht financieel resultaat 2022. 

B04.1 Het Algemeen Bestuur heeft: 
1. kennis genomen van de presentatie RUD Utrecht, partner in de energietransitie. 

B05.1 Het Algemeen Bestuur heeft: 
1. kennis genomen van de notitie samenwerking ODRU en RUD welke hiervoor samen met de 

ODRU is voorbereid. 
B05.2 Het Algemeen Bestuur heeft: 

1. kennis genomen van de ingediende SPUK THE aanvraag en bijbehorende activiteiten. 
VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
 
 
 
 
 
G.J.  Spelt  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 

 
 


