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Onderwerp Statenbrief: Verkenning intensivering samenwerking RUD-ODRU 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
De portefeuillehouder heeft in februari 2017 toegezegd uw Staten te informeren over de ontwikkelingen rondom 
een mogelijke fusie tussen de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) en de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (hierna: ODRU). Dit naar aanleiding van de in het coalitieakkoord 2015- 2019 opgenomen zinsnede die 
stelt dat er uiteindelijk één provinciebrede RUD zou moeten komen. In deze statenbrief informeren wij u graag 
over de stand van zaken hieromtrent.  
 
Voorgeschiedenis 
Na een intensief proces om tot een fusie te komen werd op basis van extern onderzoek in juli 2013 besloten in te 
zetten op een nieuw twee-sporen-proces: enerzijds inzetten op het afronden van de ODRU-fusie (tussen de beide 
milieudiensten Noord West en Zuidoost Utrecht) en anderzijds het besluit tot het vormen van een nieuwe RUD 
met de overige 11 gemeenten: de RUD Utrecht 2.0. Tegelijkertijd werd ingestemd met een fusie van deze twee 
organisaties als ‘stip op de horizon’. 
 
Er is vervolgens gewerkt aan de versterking van beide organisaties. Zowel het Algemeen Bestuur (hierna: AB) 
van de ODRU als van de RUD zagen niet de meerwaarde om zo kort na het mislukte proces om tot één 
omgevingsdienst te komen nieuwe stappen te zetten. In mei 2015 droeg de toenmalig gedeputeerde de 
regieverantwoordelijkheid voor de fusie over aan de directeuren van beide organisaties. 
 
In het coalitieakkoord 2015-2019 is het volgende afgesproken: “Het handhaven van een gezonde leefomgeving is 
onze verantwoordelijkheid. In de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) werken we samen met gemeenten en 
waterschappen bij vergunningverlening en handhaving. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is de andere 
omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we afgesproken 
om beide omgevingsdiensten in de toekomst samen te voegen tot een provinciebrede RUD.”  
 
Daarom zijn er diverse gesprekken gevoerd met de directeuren van beide omgevingsdiensten, om te verkennen 
of fusie als uitkomst van een langjarig samenwerkingstraject tussen de diensten (als stip op de horizon) mogelijk 
werd geacht. Daarbij is het zo dat, zoals wij bij monde van de portefeuillehouder in februari van 2017 met uw 
Staten deelden, de provincie betreffende een mogelijke fusie geen autonoom besluit kan nemen. Hier zijn primair 
de algemene en dagelijkse besturen, waarin de deelnemers van de omgevingsdiensten zitting hebben, voor 
verantwoordelijk. De provincie heeft anders dan als deelnemer en eigenaar van de RUD geen formele rol bij de 
totstandkoming van één omgevingsdienst. Wel hebben wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor het VTH-stelsel 
een belang bij goed functionerende omgevingsdiensten. Wij hebben op basis van deze gesprekken 



 

  

 

geconcludeerd dat voor een fusie op dit moment geen draagvlak bestaat bij beide besturen. Daarom hebben wij 
ingezet op de intensivering van de inhoudelijke samenwerking, waaruit succesvolle uitkomsten zijn 
voortgekomen. Vergaande samenwerking van beide diensten is van belang om ook onder de Omgevingswet te 
voldoen aan het uitgangspunt van één loket, kwaliteitsvereisten, kennisniveau en de veranderende werkwijze in 
de uitvoering van de VTH-taken. De inspanningen die in dat kader zijn geleverd in de afgelopen twee jaar worden 
hierna beschreven. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de afgelopen twee jaar zijn er diverse inspanningen geleverd om de samenwerking tussen beide 
omgevingsdiensten te intensiveren. Deze inspanningen hebben niet geleid tot de in eerste instantie voorgenomen 
fusie, maar wel tot nadere inhoudelijke samenwerking. In het kader van het opbouwen van een 
samenwerkingsrelatie zijn de volgende inspanningen geleverd: 
 

- Bij vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de RUD is de intensivering 
van de samenwerking met de ODRU een vast agendapunt 

- Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de managementteams van beide diensten in november 
2018 

- De algemeen directeur van de provincie heeft gesprekken gevoerd met de directeuren van beide 
diensten 

- De DB’s van de RUD en de ODRU hebben elkaar ontmoet 
- De portefeuillehouder heeft eind december 2018 een gesprek gevoerd met directeur-generaal dhr. 

Laperre van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de tijdelijke geaccordeerde status van 
twee omgevingsdiensten in de provincie Utrecht. Hij kent deze situatie. Er is door hem toegezegd dat er 
in 2019 een nieuw onderzoek komt naar het VTH-stelsel. Daar zal een expliciete onderzoeksvraag in 
worden opgenomen die onderzoekt in hoeverre schaalgrootte van invloed is op de kwaliteit van 
dienstverlening.  

 
Ook op nauwere inhoudelijke samenwerking is ingezet. Er is een aantal taakvelden die beide organisaties 
uitvoeren. Daarnaast is er de komst van de Omgevingswet, die uitdraagt dat inwoners bij één loket terecht 
kunnen voor hun vergunningsaanvragen in de openbare ruimte. Die centrale één-loket-gedachte is omarmd in 
deze verkenning. Enkele concrete voorbeelden van samenwerking op de taakvelden die beide diensten 
gemeenschappelijk hebben:  

- Asbest:  
o De ODRU en RUD hebben samengewerkt bij het opstarten van het Informatieteam 

Asbestdaken. Dit informatieteam heeft als doel om de sanering van de asbestdaken te 
versnellen door regionale samenwerking te bevorderen.  

o Voor de uitvoering van de basistaak toezicht bij asbestsloop wordt informatie uitgewisseld voor 
de implementatie van deze taak bij de uitvoeringsdiensten.  

- Toezicht en handhaving:  
o Controles bij veehouderijen: de ODRU neemt provinciaal deel (programmatische aanpak 

stikstof) voor de RUD in het werkgebied mee met veehouderijcontroles  
o Samenwerking ODRU, RUD en VRU in de uitvoering van Toezicht & Handhaving. Hiervoor is 

een convenant ondertekend. Voorbeeld van resultaat: steeds meer gezamenlijke controles door 
ODRU/VRU, waarbij een bedrijf één brief krijgt na afloop. 

o Toezicht & Handhaving en beleid: ondersteunen in de verbetering van de beleidscyclus toezicht 
(Big 8) en tevens hierin eenduidigheid binnen de omgevingsdiensten en provincie vergroten. 
Gemeenten gaan hiermee voldoen aan art. 7.2, lid 2 van het BOR (Besluit omgevingsrecht). 

- Vergunningverlening: 
o Vergunningverleners hebben kennis gemaakt in het voorjaar van 2017; er is regelmatig contact 

over agrarische bedrijven, die bijvoorbeeld in een ODRU-gemeente liggen, maar dicht tegen 
een RUD-gemeente aan liggen of omgekeerd 

- Bodem: 
o Er wordt samen gewerkt aan een digitaal BodemInformatieSysteem (BIS) 
o In het kader van het project Warme Overdracht Bodem wordt in de pilots samengewerkt tussen 

de RUD en de ODRU. Nu voert de RUD de bevoegd gezag bodemtaken uit voor de gehele 
provincie. Er wordt in overleg gekeken naar een goede uitvoering van deze taken na de 
invoering van de Omgevingswet wanneer de gemeenten het bevoegde gezag worden en dus 
beide uitvoeringsdiensten de taken zullen gaan uitvoeren.  

- Bedrijfsvoering: 
o Verkennen ICT-oplossingen in samenwerking rondom informatie-architectuur (zaaksysteem 

ooit al samen aanbesteed). Eind oktober 2018 was het startgesprek, er is inmiddels een 
gezamenlijke aanbesteding gedaan 

o Informele samenwerking tussen communicatieadviseurs 
o HR-afdeling van de ODRU deelt regelmatig informatie over instrumenten met de HR-afdeling 

van de RUD. NB: De complexiteit zit in het feit dat beide diensten een andere cao volgen. RUD 
volgt de provinciale cao, de ODRU de gemeentelijke cao.  



 

  

 

 
- Visievorming onder Omgevingswet: 

o Er is een traject gestart met de kring van gemeentesecretarissen in het kader van de één-loket-
gedachte onder de Omgevingswet. De vraag hoe gemeenten, provincie en waterschappen 
invulling geven aan dat gedachtegoed staat daarin centraal. Een logisch gevolg van deze visie 
is ook dat er gekeken wordt naar de beide uitvoeringsdiensten en hoe ook zij, in 
gezamenlijkheid, als één loket kunnen fungeren. Welke stappen moeten zij daarvoor zetten?  
 

Tot slot wordt dit moment nader onderzocht welke taken er belegd kunnen worden bij de ODRU. De provincie kan 
voor de taken waar de RUD niet de expertise voor in huis heeft, een dienstverleningsovereenkomst opstellen met 
de ODRU. Het kan dan gaan om bouwtaken in relatie tot de provinciale bedrijven en de ondersteuning van de 
sanering van asbestdaken. Ook hiervoor is nauwe (operationele) samenwerking tussen de diensten noodzakelijk. 
Op het gebied van bodemtaken na invoering van de Omgevingswet wordt door het AB van de RUD gestreefd 
naar een nauwe samenwerking met de ODRU. Concreet gaat het dan om een samenwerking op bodemgebied 
met de ODRU, met als eindresultaat een samenwerkingsconvenant. Dit moet vervolgens op operationeel niveau 
verder georganiseerd worden. 

  
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het uiteindelijke doel is het zo effectief mogelijk organiseren en beleggen van de VTH-taken. Er is daarom ingezet 
op intensivering van de samenwerking, zoals de hiervoor genoemde voorbeelden aantonen. In de nabije 
toekomst is de verwachting dat er steeds meer en nauwer samengewerkt zal worden. De eigenaren van de 
gemeenschappelijke regelingen nemen hierover uiteindelijk de besluiten. Vanuit het belang voor de leefomgeving 
van een effectieve en efficiënte uitvoering van de VTH-taken, heeft de provincie een rol ten aanzien van de 
verdere intensivering van de samenwerking tussen beide diensten. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In navolging op de genoemde inspanningen op de verschillende inhoudelijke taakvelden van beide diensten zal 
de provincie betrokken blijven bij intensivering van de samenwerking. Vanuit onze mede-eigenaarsrol zullen wij 
het onderwerp blijven agenderen in de DB- en AB-vergaderingen. In het kader van de Omgevingswet zullen wij 
de één-loket-gedachte omarmen in het traject dat is gestart met de kring van gemeentesecretarissen. 
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan beide omgevingsdiensten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


