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2. Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Behandeling van de ontwerp-programmabegroting 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD 
Utrecht). 

Inleiding: 
De ontwerp-programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht geeft ons geen aanleiding om hierover een zienswijze 
in te dienen. Het geeft ons wel aanleiding om u te informeren over de inhoud van deze ontwerp 
programmabegroting. 

Toelichting: 
Op 31 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp-programmabegroting 2023 
vastgesteld. Wij hebben in onze vergadering van 24 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. Op basis van de Nota Samenwerkende partijen (11 mei PS2022BEM09) hebben wij via delegatie de 
bevoegdheid 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 ontwerp Programmabegroting 2023: 
De Ontwerp programmabegroting 2023 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2022 – 2026. 
Er zijn echter nog wel enkele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de begroting 2023, die nog niet 
financieel verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft een gedeelte van de effecten die de invoering van de 
Omgevingswet op de RUD Utrecht zal gaan hebben. Bij de invoering van de Omgevingswet moet dan gedacht 
worden aan nieuwe of veranderde producten en diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken. Vooral de 
verschuiving van bodemtaken brengt voor de RUD Utrecht en haar deelnemers een risico met zich mee. Onder de 
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Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag van de provincie naar de gemeenten. Over de financiering van deze 
zaken is echter nog geen volledige duidelijkheid gegeven vanuit het Rijk. Hiermee lopen gemeenten momenteel het 
risico dat zij geen, niet op tijd, of onvoldoende middelen hebben om hun bodemtaken uit te voeren. 

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023. Het jaar 2023 zal dus naar alle waarschijnlijkheid het 
eerste volledige jaar onder de Omgevingswet zijn. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 september 2021 besloten in 
te stemmen met het vastzetten van de variabele bijdrage voor het jaar waarin de Omgevingswet in werking zal 
treden. De komst van de Omgevingswet is namelijk een uitdaging voor zowel gemeenten als provincie, maar ook 
de RUD Utrecht moet voldoende geëquipeerd zijn om onder de nieuwe wetgeving het werk op een goede manier 
uit te kunnen voeren. De invoering van de Omgevingswet is de uitgelezen kans om de eerste belangrijke stappen 
te zetten op het gebied van de ontwikkelrichting voortkomend uit ‘Kleur bekennen’ en het traject ‘Samen op weg’. 
De expertise, kennis en data die bij de RUD Utrecht aanwezig is zal steeds meer worden ingezet om beleidskeuzes 
van de deelnemers te ondersteunen en faciliteren. De verandering heeft zowel personele effecten (onder meer 
gewenste competenties en gedrag), maar stelt ook andere eisen aan bijvoorbeeld systemen. 

De financiële consequenties die de invoering van de Omgevingswet op de deelnemers zal hebben zijn nog niet 
volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Momenteel is de RUD Utrecht met haar 
deelnemers in gesprek over de verwachte omvang van deze taken. De laatste inzichten daaruit zijn financieel door 
vertaald in deze begroting. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de RUD-gemeenten in principe hun 
bodemtaken (basis- en plustaken) die van de provincie overkomen bij de RUD zullen gaan beleggen. Daarnaast 
heeft de RUD Utrecht de intentie om op het gebied van bodemtaken meer samen te gaan werken met de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU). 

Hiernaast is het ook nog niet volledig duidelijk hoe het (basis)takenpakket er per deelnemer uit zal gaan zien onder 
de Omgevingswet. Zowel binnen het programma Omgevingswet als het traject ‘Samen op weg’ is de RUD Utrecht 
druk bezig om dit in samenwerking met alle deelnemers uit te werken. Gedurende 2022 zal het toekomstig 
takenpakket onder de Omgevingswet steeds verder uitgekristalliseerd gaan worden. De effecten die dit mogelijk zal 
gaan hebben op de variabele en vast bijdrage van onze deelnemers zal duidelijk moeten worden en zal middels 
eventuele begrotingswijzingen worden voorgelegd voor besluitvorming. 

Gezien de grote onzekerheden die er nog steeds zijn is het ons inziens niet mogelijk om een meer getrouw beeld te 
kunnen krijgen. Het is uiteraard wel wenselijk maar op dit moment niet mogelijk. Daarom zien wij af van het 
indienen van een zienswijze. Uiteraard houden wij de situatie scherp in de gaten en zullen bij u terugkomen op het 
moment dat er meer duidelijkheid is en de RUD Utrecht wellicht zal komen met een begrotingswijziging. Indien dat 
het geval is zullen wij u informeren via een statenbrief. 

Financiële consequenties: 
De variabele bijdrage voor 2023 is begroot op € 4.732.000 en de vaste bijdrage op € 3.241.000 met een totaal van 
€ 7.973.000. Ten opzichte van 2022, met een totale bijdrage van € 6.345.00, is er een verschil van € 1.628.000. 
Een groot deel daarvan wordt bepaald omdat bij de ontwerp programmabegroting 2022 ervan werd uitgegaan dat 
de bodemtaken overgedragen zouden zijn. Bovendien is er nu sprake van een gemiddelde stijging van de 
loonkosten met 2,9%. De indertijd ingediende ontwerp programmabegroting 2022 was exclusief de bodemtaken. 
De nu gepresenteerde ontwerp programmabegroting is inclusief de bodemtaken. 
 
De begrote kosten van € 7.973.000 worden gedekt uit de programma’s Landelijk gebied (hoofdstuk 2.2) en Bodem 
Water en Milieu (hoofdstuk 2.3) 
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
In het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 30 juni 2022 zal de ontwerp programmabegroting 2023, gelezen 
de ingediende zienswijzen, worden behandeld ter vaststelling. 

Bijlagen 

- Ontwerp programmabegroting 2023 RUD Utrecht 
- Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerpbegroting 2023 RUD Utrecht 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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