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SGP 1 Zijn de omgevingsdiensten volledig ingericht op de 

Omgevingswet? 

Grotendeels. Er wordt tot 1 juli nog hard gewerkt door zowel omgevingsdiensten 
als provincie om alles gereed te maken voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Er zal dit voorjaar nog veel geoefend worden om te toetsen of 
alles voldoende is ingeregeld.

2 Waar liggen de risico’s op overschrijdingen en waarom is 

dat nog steeds zo’n hoog risico (40%)? Het is toch al best 

lang bekend dat er een Omgevingswet aan zit te komen?

De overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten wordt  
‘opgevangen’ door het Rijk die gemeenten (deels) zal compenseren voor deze 
extra taken. Over de hoogte van deze vergoeding aan gemeenten bestaat nog 
geen duidelijkheid. Dit is momenteel een van de dossiers waarover de VNG 
spreekt met het kabinet. Deze (gedeeltelijke) compensatie zal (mogelijk) effect 
hebben op de provinciale begroting omdat deze bodemtaken wel uitgevoerd 
moet blijven worden.
Daarbij komt dat nog niet alle processen zijn ingeregeld die een goede werking 
van de Omgevingswet voor de RUD garanderen. Het is niet ondenkbaar dat 
hiervoor nog extra kosten gemaakt moeten gaan worden.
Mede door deze aspecten wordt het risico ingeschat op 40%.

3 Hoe denkt de RUD voldoende (inhoudelijke) capaciteit te 

werven voor uitbreiding van taken? 

De arbeidsmarkt is krap. Dit geldt ook voor de RUD Utrecht. Er wordt daarom 
gewerkt aan zowel werving en inhuur, maar ook middels jong talent dat intern 
wordt opgeleid. 

4 Kan de RUD een versterking van de strategische advisering 

aan? Gaat strategische advisering niet ten koste van VTH-

taken? 

In het programma Samen op weg is door alle deelnemers gekozen om de RUD 
te versterken met enkele nieuwe functies zoals de Casemanager complexe 
dossiers en de Omgevingsadviseur

Deze nieuwe functies betekenen enerzijds dat de vaste bijdrage iets is 
gestegen, maar vooral ook dat de RUD in staat is meer de adviserende 
omgevingsdienst te zijn die we verlangen.

5 Waarom kiest de RUD alleen voor energietransitie als 

speerpunt voor 2030 en niet bijvoorbeeld wonen? 

De taken van de Omgevingsdienst hebben betrekking op de milieutaken van 
VTH. Dit betekent dat ervoor wonen geen taken zijn belegd door gemeenten. Er 
ligt uiteraard een enorme opgave in de energietransitie. Hierbij kan de RUD een 
rol spelen bij (stimulerend) toezicht bij bedrijven, advisering over ondergrond en 
warmte- koudeopslag en bij vergunningverlening bij windmolens. Er is een 
groeiende vraag voor ondersteuning van gemeenten bij deze taken.

6 Waaruit komt de extreme stijging van de bijdrage van de 

provincie voort?

In de cijfers in 2021 zijn de kosten voor de bodemtaken apart gezet, omdat bij 
inwerkingtreding van de Omgevingswet het bevoegd gezag naar de gemeenten 
gaat. Hiermee verschuift ook de opdracht van de provincie. Omdat in 2021 de 
bodemtaken door de uitgestelde invoering van de omgevingswet uiteindelijk nog 
volledig zijn betaald door de provincie is de bijdrage in 2021 hoger dan eerst in 
de begroting was opgenomen. 
In 2022 is de bodembijdrage al direct bij de provincie begroot. Immers, de 
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provincie heeft toegezegd in 2022 de volledige opdrachten (vooralsnog) af te 
nemen hangende de onduidelijkheid over de vergoedingen vanuit het Rijk 
richting gemeenten. Er is daarmee per saldo sprake van een verhoging door 
indexatie van het uurtarief.

7 Hoe worden de tien adviezen van de commissie Aartsen 

bij de RUD ingericht? Kunnen we daar concreet overzicht 

van krijgen per advies? 

Op 13 december 2021 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van I&W aan 
de Tweede Kamer een brief gestuurd over de versterking van het VTH-stelsel. 
Met de Kamerbrief wordt vervolg gegeven aan de aanbevelingen van de 
Commissie VTH.  De Kamerbrief geeft uitleg over hoe de tien maatregelen van 
de Commissie VTH gevolg dienen te krijgen. In januari 2022 vinden 
regiobijeenkomsten plaats waar gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en 
I&W met elkaar in gesprek gaan over de Kamerbrief. Voor de provincie Utrecht 
is deze regiobijeenkomst, samen met de provincies Flevoland en Noord-
Holland, op vrijdagochtend 21 januari ’22.

In samenwerking met de Utrechtse gemeenten en omgevingsdiensten omarmen 
wij het voorstel van de Staatssecretaris om in het eerste kwartaal van 2022 met 
de betrokken partijen een proces in te richten en een structuur op te zetten 
waarin wordt samengewerkt aan de opvolging van de 10 aanbevelingen van de 
Commissie VTH. Wij komen hierop dus graag later bij u terug. Indien u dat 
wenst kunnen we hier bijvoorbeeld in het tweede kwartaal van dit jaar over 
informeren?

8 Hoe staat het met de samenwerking tussen de ODRU en 

de RUD?

In 2021 is een overeenkomst gesloten tussen de RUD en de ODRU om de 
samenwerking beter te borgen. Alleen al met het oog op de verschuiving van de 
bodemtaken is deze samenwerking nodig om kwaliteit en kennis te verankeren. 
Deze  samenwerking  biedt  echter  kansen  om op  meer  taakvelden  elkaar  te 
versterken en biedt ook kansen op efficiency en kwaliteitswinst in de uitvoering 
van de taken. 
Naast de samenwerking op bodemtaken, wordt zowel op bedrijfsvoering als op 
inhoudelijke thema’s de samenwerking geïntensiveerd. De provincie faciliteert 
deze samenwerking. Het gaat dus goed met de samenwerking tussen de ODRU 
en  de  RUD  en  wij  schatten  in  dat  deze  positieve  trend  van  toenemende 
samenwerking, ook in het licht van de adviezen van de commissie Aartsen, zich 
in de komende maanden zal voortzetten. 
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