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Onderwerp Statenbrief:
Ontwerp programmabegroting 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-
Utrecht) en de ondersteuning van de overdracht bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. 

Inleiding 
De ontwerp-programmabegroting 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-Utrecht) geeft ons geen 
aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen bij de RUD-Utrecht. Het geeft ons wel aanleiding om u te 
informeren over de wijze van de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten en de 
financiële gevolgen daarvan.

Toelichting
Op 25 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp-programmabegroting 2022 
vastgesteld. Wij hebben in onze vergadering van 18 mei jl. besloten geen zienswijze in te brengen op deze 
programmabegroting met haar vele onzekerheden omdat het ons inziens nu niet mogelijk is meer duidelijkheid te 
creëren. Wij zijn op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) gemandateerd om 
namens Provinciale Staten de ontwerp-programmabegroting te behandelen inclusief de zienswijze procedure.
Tegelijkertijd maken wij melding van ons initiatief om de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de 
gemeente zodanig te faciliteren dat het huidige kwaliteitsniveau gegarandeerd kan worden en tegelijkertijd de 
gemeenten zo optimaal als mogelijk ondersteund kunnen worden in deze transitie. 

Hoofdpunten van de programmabegroting RUD Utrecht 2022
De ontwerp Programmabegroting 2022 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2021 – 
2025. Er zijn echter nog drie belangrijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn, en waarvan de financiële 
effecten nog niet verwerkt zijn in deze begroting en het meerjarenperspectief. Het betreffen de invoering van de 
Omgevingswet, het traject ‘Samen op Weg’ en de financiële effecten als gevolg van de verschuiving van de 
bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, waarbij de gemeenten nog geen zicht hebben op de hoogte 
van de Rijksfinanciering voor 2022 en verder. Deze onzekerheden hebben wel tot gevolg dat er geen absolute 
zekerheid is krijgen over de betrouwbaarheid van deze begroting en het daarbij behorende meerjarenperspectief. 

Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat op dit moment ook niet meer zekerheid verkregen kan 
worden. Via de reguliere Algemene – en Dagelijkse Bestuursvergaderingen zullen wij blijven aandringen op het 
aanscherpen van de begroting en het meerjarenperspectief waarbij er gestreefd moet worden naar het 
minimaliseren van de additionele kosten voor de deelnemers. 



Daarbij moet er door de RUD Utrecht actief worden gestreefd om de overdracht van de bodemtaken naar de 
gemeenten zo goed als mogelijk te faciliteren. Hierbij is het van het grootst belang dat er actief wordt samen 
gewerkt met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Onze inschatting is dat de afname van bodemtaken zich voltrekt door een afname in het aantal fte’s dat zich 
hiermee bezig houdt. In 2022 is dit nog 22,8 fte en aan het eind van 2025 betreft het 14,4 fte; en afname van 8,4 
fte. Uit onze analyse blijkt dat dit afname van fte’s, en daarmee ook de afname van het werk, met nog veel 
onzekerheden is omgeven die op dit moment niet ingevuld kunnen worden. Bovendien is de verwachting dat de 
personele inzet, en daarmee dus ook de kosten, in 2022 licht zullen stijgen. Hiervoor is naar verwachting € 
300.000,- extra nodig. Dit heeft mede ook te maken met het overgangsrecht dat op dit onderdeel van toepassing 
is. De provincie zal voor een aantal onderdelen van de bodemtaken verantwoordelijk blijven; deze worden dus 
ook niet overgedragen. Pas na 2025 treedt er een stabilisatie op. 

Samen met de gemeenten in onze provincie, de RUD-Utrecht en de ODRU werken wij aan een soepele 
overdracht van de bodemtaken. Om een soepele overdracht richting de gemeenten mogelijk te maken zullen wij 
een deel van budget voor bodemtaken benutten om de capaciteit beschikbaar te houden om daarmee het 
noodzakelijke kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Het betreft hier incidentele kosten tot en met de jaarschijf 
2025.

Financiële consequenties
Onderstaand een overzicht uit de programmabegrotingen van de RUD Utrecht over 2021 en 2022 en de bijdrage 
die de provincie heeft betaald aan de RUD Utrecht:

(x € 1000) 2022 2021
Vaste bijdrage 3.832 4.443
Variabele bijdrage 2.513 3.046
totaal 6.345 7.489

Het verschil tussen het jaar 2022 en 2021, € 1.144.000,- wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 
verwachte besparing bij de provincie door de overdracht van bodemtaken naar de gemeenten, begroot op € 
1.126.000,-. Nadere analyses laten echter zien dat een gedeelte van de bodemtaken bij de provincie blijven en 
dat, mede als gevolg van het overgangsrecht, er sprake zal zijn van een geleidelijke afbouw van dit bedrag over 
de jaren

Met de invoering van de Omgevingswet verschuiven de bodemtaken geleidelijk naar gemeenten. De verwachte 
besparing bij de provincie zal naar verwachting als volgt worden gerealiseerd: 20% in 2022, 40% in 2023, 60% in 
2024 en 75% vanaf 2025. Indien de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot ná 1 januari 2022, dan 
heeft dit effect op de genoemde fasering. In dat geval stellen wij voor om de genoemde fasering op een jaar op te 
schuiven, en dus te starten met 20% in 2023, 40% in 2024, en zo verder. Indien deze situatie zich voordoet, dan 
zullen wij u daarover separaat informeren. 
Additioneel zal er door ons een opdracht worden verstrekt aan de RUD Utrecht, voor de waarde van € 300.000 in 
2022. Hierdoor kan capaciteit worden ingezet om de VTH bodemtaken voor zowel de Odru als RUD gemeenten 
(met uitzondering van de gemeenten Utrecht en Amersfoort die zelf budgethouder zijn) te garanderen. Deze 
middelen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van 2022 in het programma Bodemsanering. Indien 
gemeenten toch een toereikende financiering krijgen vanuit het Rijk, zullen wij deze kosten verrekenen met de 
gemeenten. Met deze aanvullende opdracht vanuit de provincie krijgen alle gemeenten en waterschappen 
zekerheid dat de werkzaamheden voor bodemtaken in 2022 zijn gegarandeerd.

De kosten zoals opgenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2022 van de RUD kunnen worden gedekt 
binnen de bestaande budgetten (hoofdstuk 2.2 (Landelijk gebied) en hoofdstuk 2.3 ( Bodem, water & milieu)). Wij 
gaan ervan uit dat de invoering van de Omgevingswet kan worden opgevangen binnen de begroting van de RUD. 
Voor de financiële effecten van het traject Samen op weg verwachten wij te zijner tijd een begrotingswijziging te 
zullen ontvangen.

Als er meer bekend is over de financiële effecten van de invoering Omgevingswet, het traject ‘Samen op weg’ en 
de overdracht van de bodemtaken zullen wij u daarover informeren. Als de gemeenten door het Rijk worden 
gecompenseerd voor de overdracht van de bodemtaken zal met hen een verrekening plaatsvinden.

Vervolgprocedure / voortgang
Na het besluit in Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten worden geïnformeerd door middel van de 
bijgevoegde statenbrief. Uiterlijk 21 mei zal de RUD Utrecht worden geïnformeerd over uw besluit.
In het AB - RUD Utrecht van 2 juli 2021 zal de ontwerp programmabegroting 2022, gelezen de ingediende 
zienswijzen, worden behandeld ter vaststelling.
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- Ontwerp programmabegroting 2022 RUD Utrecht
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