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Geachte heer De Vries, 

Op 15 november 2013 heeft op uw verzoek een gesprek plaatsgevonden over de 
stagnatie in de RUD-vorming in de provincie Utrecht met mevrouw Sybilla Dekker, 
ambassadeur voor de RUD-vorming . Daarnaast waren vanuit Utrecht de heren 
Andringa en Hazenbosch aanwezig en vanuit het Ministerie van IenM mevrouw 
Zuiderwijk. 

Stagnatie RUD-proces 
In de provincie Utrecht zou de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) de basis 
vormen voor één provinciebrede Omgevingsdienst. Naast de 15 reeds aangesloten 
gemeenten zouden nog 11 gemeenten en de provincie Utrecht dit jaar aansluiten . 
Nadat medio 2013 een exploitatietekort bij de ODRU werd geconstateerd besloten 
alle 27 betrokken partners het proces op te knippen: 11 gemeenten en de 
provincie sluiten voorlopig niet aan bij de ODRU, maar richten een eigen 
Omgevingsdienst (RUD 2.0) op. Met als uiteindelijk doel om de ODRU en de RUD 
2.0 op termijn op te laten gaan in één Omgevingsdienst voor de hele provincie 
Utrecht. 

Tijdens dit gesprek zijn de oorzaken van de stagnatie in de RUD-vorming 
besproken, is de planning voor toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) van de RUD 2.0 door gemeenten en de provincie doorgenomen en is 
gesproken over de status van de ODRU. 
Vanuit het Ministerie is nogmaals aangegeven dat de deadline voor witte vlekken 
nog steeds 1 januari 2014 is. 

RUD 2.0 
U heeft aangegeven dat besluitvorming over de toetreding tot de GR van de RUD 
2.0 in ieder geval door alle colleges van B&W en Gedeputeerde Staten en zeer 
waarschijnlijk ook door alle gemeenteraden en Provinciale staten voor 1- 1-2014 
zal hebben plaatsgevonden. 
U heeft aangegeven de besluitvorming in alle gemeenten nauwlettend te volgen. 
Daarnaast is afgesproken dat u mij zo snel mogelijk informeert als er toch een 
kink in de kabel komt. 
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De toetred ing tot de GR is een eerste stap. Door u is aangegeven dat op 8 januari 
2014 een eerste vergadering van het algemeen bestuur van de RUD 2.0 
plaatsvindt, de GR door alle deelnemers getekend wordt en daarmee de GR 
formeel een entiteit is. 
Het feitelijk operationeel zijn van de RUD 2.0 zal med io 2014 het geval zijn. 

ODRU 
Zowel u als mevrouw Dekker hebben in het gesprek de conclusie getrokken, dat 
het noodzakelijk en wenselijk is dat ook de 15 OORU-gemeenten per 1 januari 
2014 zijn aangesloten bij een formele omgevingsdienst. De provincie wil echter 
niet toetreden tot de ODRU en bestuurlijk is door alle betrokken partners 
afgesproken, dat één provinciebrede omgevingsdienst het einddoel is en blijft . 
Als oplossing kunnen zowel mijn ministerie als de provincie zich vinden in een 
constructie, waarbij de ODRU - ook zonder toetreding van de provincie tot de GR 
- tijdel ijk kan worden beschouwd als een formele omgevingsd ienst. Die 
tijdelijkheid wordt daarbij vastgelegd in een bestuurlijk convenant en duurt tot de 
oprichting van één gezamenlijke provinciebrede omgevingsdienst met alle 27 
betrokken Utrechtse partners. 

Fusie 
Met de bovenstaande afspraken over zowel de RUD 2.0 als de ODRU is zo goed als 
zeker gesteld, dat er in Utrecht vanaf 1 januari 2014 geen gemeenten meer zullen 
zijn die niet zijn aangesloten bij een RUD en als witte vlek moeten worden 
beschouwd . 

Tegelijkertijd zal er gewerkt worden aan de fusie tussen de ODRU en de RUD 2.0. 
Daarvoor zal een convenant opgesteld worden. De heer van de Vlist is bereid 
gevonden om als bestuurlijk reg isseur op te treden voor het proces van de fusie 
van de twee omgevingsdiensten . 

Mevrouw Dekker heeft benadrukt dat het belangrijk is om een einddatum voor het 
uiteindelijke samengaan tot één organisatie te noemen in het convenant. Daarbij 
is het van belang om de druk op de ketel te houden en het fusieproces niet te lang 
te laten duren, niet in de laatste plaats om onzekerheid bij het personeel weg te 
nemen. 

Ik wens u veel succes toe met bovengenoemde processen . 

Hoogachtend, 

ECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
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