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Onderwerp Statenbrief: 
Ontwerp eerste bestuursrapportage RUD-Utrecht 2020 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennisnemen van deze brief 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 van de RUD Utrecht geeft ons aanleiding tot het uitbrengen van 
een zienswijze. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Op 3 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht (RUD) de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 
2020 vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht heeft u recht op het uitbrengen van een zienswijze. Op 
basis van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen is ons college gemandateerd om namens u deze 
Bestuursrapportage te behandelen inclusief de zienswijzeprocedure. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In de vergadering van GS op 14 juli 2020 is besloten een zienswijze in te dienen op de volgende punten: 
De RUD vragen aantoonbare inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat: 
1.  De boeggolf van doorgeschoven werk, als gevolg van coronamaatregelen, naar 2021 zo klein mogelijk is. 
2.  Er zodanig wordt bijgestuurd dat de afname van de algemene reserve zo klein mogelijk is. 
3.  Het Regievoedersoverleg (RVO) actief wordt betrokken bij deze ontwikkelingen en hen mee te nemen in de 
overwegingen die leiden tot beslissingen op voornoemde punten. 
De bovenstaande drie punten werden door meerdere AB leden ook al ingebracht tijdens de AB vergadering op 
vrijdag 3 juli jl. Toch vinden wij het goed ze ook nogmaals schriftelijk als zienswijze in te brengen. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Als mede-eigenaar het realiseren van een professionele, effectieve en efficiënte organisatie van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. 
  



 

  

 

Achtergrond: 
Met de geplande extra activiteiten van de RUD voor dit jaar, de introductie van de Omgevingswet en het project 
Kleur bekennen (de naam voor het organisatie-ontwikkeltraject), zou het al een druk jaar worden. De Covid-19 
pandemie en het uitstel van de Omgevingswet gooiden roet in het eten. 
Daarnaast pakken de kosten van de invoering Omgevingswet bij de RUD hoger uit dan eerder verwacht. De 
meerkosten worden veroorzaakt door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Hoewel sommige kosten 
(bijvoorbeeld opleidingen personeel) dan verspreid kunnen worden over een langere periode en niet tot 
meerkosten leiden, gaan andere kosten (projectleider voor het invoeren van de omgevingswet) door de vertraging 
omhoog. De kosten voor invoeren omgevingswet worden gedekt door de bestemmingsreserve bij de RUD en een 
deel van deze kosten (inclusief de meerkosten) vanuit de algemene reserve. Door het invoeren van de 
Omgevingswet, het project Kleur bekennen en opleidingsbudgetten die hiervoor zijn uitgetrokken parallel te 
schakelen en te integreren proberen we beide projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. 
 
Hoewel er dus onzekerheden bestaan bij de activiteiten van de RUD voor dit jaar, laat de Ontwerp Eerste 
Bestuursrapportage 2020 een verdedigbaar resultaat zien. Ondanks dat de algemene reserve afneemt met een 
bedrag van € 252.000 leidt dit niet tot extra kosten bij de provincie. 
 
Niettegenstaande het verdedigbare resultaat van de eerste bestuursrapportage dient Gedeputeerde Staten de 
onderstaande zienswijze in, waarin zij de RUD vraagt om aantoonbare inspanningen te leveren en om er voor te 
zorgen: 

1. De boeggolf van doorgeschoven werk, als gevolg van coronamaatregelen, naar 2021 zo klein mogelijk 
te houden.  

2. Er zodanig wordt bijgestuurd dat de afname van de algemene reserve zo klein mogelijk is. 
3. Het Regievoedersoverleg (RVO) actief te betrekken bij deze ontwikkelingen en mee te nemen in de 

overwegingen die leiden tot beslissingen op voornoemde punten. 
 
 
Financiële consequenties 
Voor de provincie zijn er geen budgettaire consequenties. De voorgestelde mutaties en onttrekkingen leiden niet 
extra kosten voor de provincie. 
 
Uiteindelijk zal de begroting van de RUD na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 252.000, na 
onttrekking van de bestemmingsreserves. Het negatieve saldo kan gedekt worden uit de algemene reserve 
hiervoor zijn geen aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn 
incidenteel en eenmalig van aard daarom blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt 
overschot vertonen. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

Via het AB en DB van de RUD houdt GS de vinger aan de pols en zal zonodig initiatieven nemen om de 

gewenste inspanningen van de RUD te volgen en zonodig te ondersteunen. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 

 
Bijlagen 
Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht  
Eerste bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht 


