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ONDERWERP Budget beschikbaar voor samenvoeging RUD 2.0 en OdrU

Inleiding
In de Commissievergadering MME van 25 november is door de heer Hoefnagels van D66 de vraag gesteld hoe 
het zit met de voorfinanciering van de projectkosten voor de RUD door de provincie. In het Koersdocument is 
namelijk vastgesteld dat de provincie een bedrag van 775.000 euro beschikbaar stelt voor voorfinanciering. In dit 
memo wordt toegelicht welke kosten met het beschikbaar gestelde budget gedekt zijn en hoe de voorfinanciering 
zich verhoudt tot de huidige situatie waarin gewerkt wordt met twee sporen (RUD 2.0 en OdrU) die later weer 
bijeen komen (RUD 2.1). Dit memo is opgesteld omdat de beantwoording in de Commissievergadering van 25 
november wellicht verschillend geïnterpreteerd kan worden.

Welk geld is beschikbaar gesteld, wat is uitgegeven en wat is nodig voor de huidige RUD-vorming?
In april/mei 2013 is door GS € 775.000 beschikbaar gesteld voor voorfinanciering van de incidentele 
projectkosten voor de RUD-vorming (dus voor de vorming van wat we nu RUD 1.0 noemen). Dit bedrag zou 
worden terugverdiend in deze RUD. Van bovenstaand bedrag is ca. € 2 ton uitgegeven in de periode tot 1 juli 
2013. Op dat moment bleek de samenwerking met OdrU niet meer effectief en is besloten in twee sporen verder 
te gaan. U bent daarover in juli geïnformeerd.

Met de partners van RUD 2.0 is bestuurlijk afgesproken dat de tot dan toe gemaakte kosten (ca. € 2 ton), 
verdeeld worden over de 26 gemeenten en de provincie. Daarmee zijn partners die deelnemen in RUD 2.0 met 
deze wijze van afrekenen van gemaakte projectkosten voor de vorming van RUD 1.0 akkoord gegaan. Deze wijze 
van afrekenen zal ook met de partners van de OdrU worden besproken. Dit vindt dit najaar plaats in het kader 
van het traject met de bestuurlijk regisseur. Concreet is met de partners van RUD 2.0, via de vaststelling van het 
Bedrijfsplan, bestuurlijk afgesproken circa de helft van de gemaakte projectkosten voor RUD 1.0, zijnde 
€ 111.184, in te brengen als onderdeel van de (incidentele) projectkosten voor de bouw van RUD 2.0. In de 
bespreking met de bestuurlijk regisseur zal de provincie Utrecht het bedrag van € 100.000 inbrengen als 
vordering op de OdrU-(gemeenten).

Voor RUD 2.0 is opnieuw een begroting gemaakt van de incidentele projectkosten. Deze begroting bedraagt ca. 
€ 9,5 ton. Deze begroting is dus hoger uitgevallen dan de € 775.000 die voor RUD 1.0 becijferd was. Dit komt 
mede doordat in dit bedrag het reeds uitgegeven budget van €111.184 is opgenomen. 
Het totale bedrag van € 9,5 ton wordt naar verwachting in de RUD 2.0 terugverdiend. 

Ook voor de projectkosten van RUD 2.0 is voorfinanciering nodig. Het restant van het reeds in april/mei 2013 
beschikbaar gestelde budget wordt hiervoor gebruikt.

Wat is beschikbaar voor RUD 2.1?
Het budget dat de provincie ter beschikking heeft gesteld als voorfinanciering voor de RUD 1.0 wordt volledig 
ingezet voor de voorfinanciering van de RUD 2.0. Over de eventuele voorfinanciering van de RUD 2.1 zullen te 
zijner tijd nadere afspraken worden gemaakt.

In het kader van het traject met de bestuurlijk regisseur zal een convenant worden opgesteld tussen OdrU-
(gemeenten) en RUD 2.0-(gemeenten). In dit convenant zullen afspraken vastgelegd worden over te maken 
kosten voor deze samenvoeging en ook over wie deze betaalt. Mogelijk wordt in dat kader wederom een beroep 
gedaan op de provincie Utrecht voor financiering van die projectkosten. 

De financiële consequenties van RUD 2.0 zullen, zoals in het statenvoorstel is aangegeven, in de voorjaarsnota 
verwerkt worden. Het bovenstaande zal daarin betrokken worden.


