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Toelichtinq:

Volgens berichtgeving in de media bevindt de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) zich in zwaar weer. Zo
zou er een tekort zijn van tenminste 7 ton en de directeur op non-actief zijn. Als oorzaken worden efern
personeel en dure kantoorruimte genoemd. ln de statenbrief van 23 juli 2013MME121 wordt een procesmatig
traject beschreven met betrekking tot een "doorstart" om te komen tot een gezamenlijke RUD, met inbegrip van
de ODRU.

Bent u bekend met de in de media genoemde feiten betreffende de financiële tekorten en het
mismanagement en - zo ja - vanaf welk moment?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met de in de media genoemde feiten.
Zoals u gemeld in de Statenbrief van 23 juli2013 hebben wij eind mei in de Stuurgroep "Samen naar 1

RUD" vernomen van mogelijke financiële problemen bij de ODRU. Dit heeft toen geleid tot een tijdelijk
stopzetting van het RUD-proces en tot een ondezoek van een extern bureau. ln hun onderzoeks-
rapport zijn de financiële problemen bij de ODRU bevestigd .

Over het besluit van het Algemeen Bestuur van de ODRU om de directeur op non-actief te stellen zijn
wij op 16 oktober 2013 geÏnformeerd.

2 Welke effecten zullen deze gebeurtenissen bij de ODRU hebben op het proces dat tot één RUD moet
leiden?

Antwoord:
Dit doel zal langs een andere weg worden bereikt. Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen
van bovengenoemd ondezoeksrapport hebben alle bij de RUD-vorming betrokken partijen op 10 juli
2013 besloten een doorstart te maken van de RUD-vorming en het oorspronkelijk beoogde proces
hierbij aan te passen.
Alle betrokken partijen maken zich nog steeds sterk voor één gezamenlijke RUD voor de gehele
provincie. Om hier te komen zullen twee sporen bewandeld worden, die bestuurlijk en organisatorisch
nauw met elkaar verbonden blijven.
Op het eerste spoor brengt de ODRU de eigen bedrijfsvoering op orde en rondt intem het recente
fusieproces af. Op het tweede spoor maken -in de tussentijd- de provincie, de SBG-gemeenten en de
gemeenten Utrecht, Lopik, Nieuwegein en Houten een doorstart en brengen de WH-taken zo snel
mogelijk onder in één RUD, met als werktitel RUD 2.0. Zij maken daarbij maximaal gebruik van de
beschikbare uitgangspunten, producten en uitwerkingen die in de eerdere projectorganisatie zijn
ontwikkeld.
Voor het vormgeven van het proces om uiteindelijk tot één gezamenlijke RUD te komen wordt
momenteel een ervaren bestuurlijk trekker gezocht. Deze wordt aangesteld met instemming van alle

Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 Iq

ooo

PROVINCIE-UTRECHT.NL



betrokken partijen. Ook vindt frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats tussen beide sporen en
met het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu. Zodra dit vervolgproces concreet is vormgegeven zullen
wij Provinciale Staten hierover informeren.

3. Op welke wijze zijn GS betrokken bij het vinden van een oplossing voor de gerezen problemen bij de
ODRU?

Antwoord:
Als provincie hebben wij de regie-verantwoordelijkheid in het gezamenlijke proces met de gemeenten
om binnen de landelijke afspraken tijdig te komen tot RUD-vorming binnen Utrecht. Na de gerezen
problemen bij de ODRU hebben wij vanuit deze regierol en op basis van bestuurlijke gedragenheid bij
alle betrokken partners het bovengenoemde 2-sporenproces voorgesteld om de ODRU tijd en
gelegenheid te geven intern hun (financiële) problemen op te lossen, los van het strakke landelijke
procestempo tot RUD-vorming.
Het oplossen van de financiële problemen van de ODRU is een interne zaakvan de deelnemers aan
de Gemeenschappelijke Regeling van de ODRU. De provincie is geen deelnemer aan deze regeling.

4. Ven¡vacht u dat de financiële en organisatorische problemen bij de ODRU opgelost kunnen worden op
een wijze die toekomstige participatie binnen een gemeenschappelijke RUD mogelijk maakt en - zo ja -
op welke grond?

Antwoord:
Ja.
De betrokken ODRU-gemeenten hebben reeds vanaf de zomer voorstellen bij hun gemeenteraden
neergelegd voor financiering van de geconstateerde tekorten.
Daamaast hebben alle ODRU-gemeenten bestuurlijk bevestigd dat het realiseren van één
gemeenschappelijke RUD voor het gehele Utrechtse grondgebied het uiteindelijke doel is en blijft.

5. Wat zijn, naar uw oordeel, de exacte gevolgen van deze problemen voor het personeel van de ODRU
en voor het personeel van de andere uitvoeringsdiensten en organisaties die bij het eenwordings-
proces betrokken zijn?

Antwoord:
Als niet-deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling van de ODRU hebben wij geen inzicht in en
oordeel over de gevolgen van de problemen voor het personeel van de ODRU.
Als regisseur van het gezamenlijke RUD-proces zien wij voor het personeel van de andere uitvoerings-
dienst (het Servicebureau Gemeenten) en de 12 niet-ODRU-gemeenten op dit moment geen gevolgen
van de problemen bijde ODRU.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,

2


