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Onderwerp Statenbrief: Concept Eerste Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Op 5 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de concept eerste bestuursrapportage 2017
vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht heeft u op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke
regeling deze concept eerste bestuursrapportage 2017 aangeboden gekregen.
Aanleiding
De Eerste Bestuursrapportage (BERAP) 2017 RUD Utrecht heeft een gewijzigde indeling, waarbij zoveel mogelijk
rekening is gehouden met de wensen van de opdrachtgevers en de eisen die het vernieuwde BBV stellen.
Daarnaast sorteert deze voor op de nieuwe manier van verantwoorden vanaf 2018 onder de nieuwe
financieringssystematiek (‘outputfinanciering’). De BERAP laat een evenwichtig financieel beeld zien.
Voorgeschiedenis
De RUD Utrecht is een zelfstandig samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht.
Het is een gemeenschappelijke regeling. De provincie en de deelnemende gemeenten zijn samen eigenaar.
Op 9 december 2013 hebben PS het Statenvoorstel vastgesteld inzake de Oprichting van de Regionale
Uitvoeringsdienst 2.0, PS2013MME13-02. De RUD Utrecht werd op 8 januari 2014 als laatste van de 29 RUD’s
van Nederland daadwerkelijk opgericht. Voor elf gemeenten en de provincie Utrecht werkt de RUD nu als één
organisatie aan vergunningverlening, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en
milieu. Een toekomstige fusie van de RUD met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) staat als “stip op de
horizon”, zodat op termijn het werkgebied gelijk wordt aan dat van de Veiligheidsregio. Het Statenvoorstel plus de
oplegnotitie PS2013MME13-03 beschrijven uitgebreid de historische context en de aanleiding van het proces tot
RUD vorming in Utrecht en Nederland.
Essentie / samenvatting:
Op 5 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de concept eerste bestuursrapportage 2017
vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht hebben Provinciale Staten op grond van artikel 59 van de Wet
Gemeenschappelijke regeling deze concept eerste bestuursrapportage 2017 aangeboden gekregen. Vanwege de
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, bestaat de mogelijk een zienswijze in te dienen binnen de wettelijke
termijn van tien weken. De onttrekkingen waarop de zienswijzenprocedure van toepassing is, zijn conform
eerdere besluiten. Derhalve wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Als mede-eigenaar realiseren van een professionele, effectieve en efficiënte organisatie voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet en regelgeving op het gebied van de fysieke
leefomgeving.
Financiële consequenties
In de Kadernota 2018 heeft de RUD enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Programmabegroting
2017. Deze wijzigingen betreffen het aanpassen van de begroting conform het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV
(geen financiële impact), het verwerken van de aanvullende opdrachten (geen zienswijze op van toepassing) en
de onttrekking op de bestemmingsreserve Informatie gestuurd handhaven. Deze wijzigingen zijn opgenomen in
de Kadernota 2018, waarop een zienswijzeprocedure heeft plaatsgevonden. Bij de vaststelling van de Kadernota
2018 is niet expliciet besloten op de begrotingswijziging voor het jaar 2017. Derhalve is deze begrotingswijziging
voor de volledigheid in deze Bestuursrapportage toegevoegd.
Vervolgprocedure/voortgang
n.v.t.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
De onttrekkingen waarop de zienswijzenprocedure van toepassing is, zijn conform eerdere besluiten. Derhalve
ligt het niet voor de hand om een zienswijze in te dienen.
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