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Onderwerp Statenbrief: 
Zienswijze Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Het 
ontwerp geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 
 
Inleiding  
Op 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) de Ontwerp Eerste 
Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Als deelnemer van de RUD hebben wij het recht op het uitbrengen van 
een zienswijze. Op grond van de Nota Verbonden Partijen zijn wij als college gemandateerd om namens u deze 
Bestuursrapportage te behandelen en een zienswijze in te dienen. 
 
Toelichting 
Bij de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD hebben wij opmerkingen op het gebied van de productiviteit 

en het lange termijnperspectief. De onderstaande punten zullen wij als zienswijzen indienen: 

 
1. Een alternatief presenteren voor het verwachte productieverlies. 

Ondanks het tot nu toe geconstateerde productiviteitsverlies van 17% op de Dienstverlening 
Overeenkomst (DVO), wordt in de bestuursrapportage uitgegaan van een volledige realisatie. Wij maken 
ons zorgen over een dergelijk groot productieverlies. In de bestuursvergadering van het Algemeen 
Bestuur op 30 september zal hier verder over gesproken worden.  
Wij verwachten een afdoende voorstel van de RUD dat aangeeft hoe hiermee omgegaan wordt. Ook 
verwachten we dat het financiële effect dat hiermee gepaard gaat wordt geminimaliseerd. 
 

2. Zorgen dat het Eigen Vermogen op peil blijft.  
Als de productiviteit niet ingelopen kan worden, kan dit tot een verliespost van € 908.000,- leiden.  
Wij verwachten bij het eerdergenoemde voorstel ook inzicht op de effecten op het eigen vermogen van 
de RUD. Daarbij willen we zien op welke wijze het vermogen weer op peil wordt gebracht en op welke 
termijn dit gebeurt. 

 
3. Rapporteren over de effecten van de gewijzigde inzet van personeel.  

De RUD zet door trainingen en gewijzigde prioriteiten haar personeel tijdens deze corona pandemie op 
een andere manier in. Op deze manier wordt het productieverlies als gevolg van de pandemie 
geminimaliseerd.  
Wij willen van de RUD horen wat de resultaten zijn van dit proces.  

 
4. Scenario’s ontwerpen op de middellange termijn om bedrijfsmatige onzekerheden het hoofd te bieden. 

Er komen meerdere belangrijke zaken op ons af die een grote impact hebben op werkzaamheden van 



 

  

de RUD, zoals de invoering van de Omgevingswet, de overdracht van de bodemtaken, de implementatie 
van Samen op weg, de samenwerking met de ODRU, de effecten van de commissie Van Aartsen en de 
effecten van de voortschrijdende coronapandemie. In september volgt hiervoor een voorstel dat ziet op 
de keuzes op de korte termijn.  
Wij zien graag dat de RUD ons daarnaast meerdere scenario’s voorlegt waarin de effecten van deze 
zaken worden meegenomen voor de eerstkomende jaren. In deze scenario’s willen wij de effecten voor 
het opdrachtgeverschap, de effecten op de organisatie en het lange termijnperspectief (Eigenaarschap) 
uitgewerkt zien. 

 
Financiële consequenties  
In de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 wordt voorgesteld om zowel de vaste als de variabele bijdrage te 
verhogen. Dit resulteert in structureel hogere lasten voor de deelnemers van de RUD, waaronder de provincie 
Utrecht. Ter dekking van deze extra lasten wordt in de Zomernota (2021) en Begroting (2022 e.v.) voorgesteld om 
het lastenbudget in programma 3. Bodem, Water en Milieu te verhogen. De verhoging wordt gedekt uit de 
stelpost loon/prijscompensatie. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De RUD Utrecht zal schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze. 
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