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Onderwerp Statenbrief: Stand van zaken Regionale Uitvoeringsdienst 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Het vormen van RUD’s is voor alle gemeenten en provincies in Nederland wettelijk verplicht. Na de 
overeenstemming met alle beoogde partners in de provincie Utrecht om te komen tot één gezamenlijke RUD voor 
de hele provincie hebben Provinciale Staten van Utrecht op 10 december 2012 ingestemd met de hoofdlijnen uit 
het Koersdocument. De besluitvorming om te komen tot instemming met de hoofdlijnen uit het Koersdocument is 
ook bij vrijwel alle betrokken Utrechtse gemeenten afgerond. 
Voorts is op 10 december 2012 besloten dat Gedeputeerde Staten uw Staten regelmatig over de stand van zaken 
zouden informeren en dat noodzakelijke, nadere, besluitvorming ter besluitvorming wordt voorgelegd. 
 
Essentie / samenvatting: 

De interne projectorganisatie binnen de provinciale organisatie (project ‘Partner in RUD’) is bemenst en levert een 
actieve bijdrage in de verschillende werkgroepen die ingesteld zijn door de externe projectorganisatie (project 
‘Samen naar één RUD’). De externe projectorganisatie staat onder leiding van de kwartiermaker/beoogd directeur 
RUD, mevrouw N. Sikkema, de projectleider is mevrouw. E. Boiten. 
Alle werkgroepen in de externe projectorganisatie zijn samengesteld met medewerkers vanuit de diverse 
toetredende partners. Dit bevordert het samen bouwen aan één RUD op basis van gelijkwaardigheid. 
 
De Bijzondere OR (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) zijn in oprichting. Eind maart wordt 
overeenstemming verwacht over de inhoud van convenanten van beide medezeggenschapsorganen. Onder 
andere de onderwerpen die worden voorgelegd, zoals een organisatieplan en functiehuis, zijn in (een bijlage bij) 
de convenanten opgenomen. Hiermee wordt de medezeggenschap overeenkomstig wettelijke voorschriften 
voldoende gewaarborgd. 
 
De externe projectorganisatie ( ‘Samen naar één RUD’) heeft als streefdatum de gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling te laten vaststellen op 1 oktober 2013.  

 
Op basis hiervan zal de RUD Utrecht per 1 januari 2014 operationeel kunnen zijn. 
 
In het Koersdocument is een afspraak met de provincie Utrecht gemaakt met betrekking tot een voorfinanciering 
van de incidentele projectkosten ad € 775.000,- voor de vorming van de RUD. Op verzoek van de bestuurlijke 
stuurgroep RUD wordt hieraan door ons college uitvoering gegeven.  
 



 

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
1.Het bereiken van een effectieve en efficiënte organisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van 
de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving;  
2. Het voldoen aan de landelijke afspraken rond de vorming van RUD’s, gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG in het 
kader van het Programma Uitvoering met Ambitie.  
 
Financiële consequenties 

De externe projectorganisatie werkt aan het opstellen van een conceptbegroting voor de nieuwe Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht. Deze conceptbegroting 2014 voor de nieuwe RUD zal als bijlage worden gevoegd bij 
het voorstel tot vaststelling van de (ontwerp-) Gemeenschappelijke Regeling.  
De provinciale organisatie is daarnaast bezig om de financiële consequenties in beeld te brengen wat de 
deelname aan de RUD Utrecht betekent voor de bestaande organisatie. Ook daarover zult u tijdig worden 
geïnformeerd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Overeenkomstig de afspraak worden uw Staten periodiek over de voortgang van de voorbereiding van de 

vorming van de RUD geïnformeerd. 

Binnen de provinciale organisatie zullen de besluitvormende documenten, inclusief financiën, medio 
2013 worden voorgelegd aan uw Staten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
De secretaris,  
 


