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incl. begrotingswijziging

Aan de Raad.
Voorstel
1. Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen op de ontwerp Eerste
Bestuursrapportage RUD 2020 (en de daaraan gekoppelde begrotingswijziging
2020) met de strekking dat;
a. de extra kosten voor de implementatie van de Omgevingswet tegen het licht
moeten worden gehouden en zoveel mogelijk beperkt moeten blijven;
b. het nodig is om een concreet plan te maken om de ontstane achterstand in
de productie (oa door Corona) zoveel als mogelijk is in 2020 in te lopen en
het doorschuiven van werkzaamheden naar 2021 zo veel mogelijk te
beperken.
Inleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht zal op 1 oktober 2020 de ontwerp Eerste
Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht vaststellen. Alvorens dit plaats kan vinden wordt aan de
deelnemers de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen.
Centrale vraag
Kan de raad instemmen met de voorliggende zienswijze en deze aanbieden aan het Dagelijks
Bestuur van de RUD Utrecht?
Beoogd resultaat (wat)
De raad te informeren over de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht en te
adviseren om hierop een zienswijze in te dienen om de extra kosten voor de invoering van de
Omgevingswet zo beperkt mogelijk te houden.
Kader
De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie
Utrecht. De VTH-taken t.a.v. milieu zijn voor Woudenberg ondergebracht bij de RUD Utrecht.
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Argumenten
1.1 In de ontwerp Eerste bestuursrapportage 2020 zijn extra kosten (€ 941.000)
opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit bedrag vinden wij fors
en daarom vragen wij de RUD deze kosten samen met de deelnemers goed tegen het
licht te houden en zo veel als mogelijk te beperken. Uiterlijk in de Tweede
Bestuursrapportage 2020 moet deze extra afweging wat ons betreft terugkomen.
1.2 De voornaamste begrotingswijzigingen in de bestuursrapportage zijn al via
bestemmingsbesluiten in de reeds vastgestelde jaarrekening 2019 afgesproken.
Een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen is dan ook niet logisch.
1.3 Er zijn samen met de deelnemers manieren te bedenken hoe om te gaan met de
(door corona) ontstane achterstand in de uitvoering en het effect voor het volgende
uitvoeringsjaar zo beperkt mogelijk te houden. Nu de situatie wat betreft Corona zich lijkt
te stabiliseren is het goed om de opstart van werkzaamheden (daar waar mogelijk) en de
wijze waarop in gezamenlijkheid met de deelnemers in een plan vorm te geven.
Duurzaamheid en Inclusie
De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en
met een passende prijs/kwaliteitsverhouding.
De RUD is een loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied
van milieu. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed
hebben op uitvoering van hun taken.
Maatschappelijke participatie
Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft ingestemd met deze ontwerp 1 e BERAP 2020.
Beoogd resultaat (hoe)
In de 1e BERAP reflecteert de RUD op de uitvoering over de eerste vier maanden van 2020 ten
opzichte van de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en de Programmabegroting
2020 op totaalniveau. Een goede en zo volledig mogelijke uitvoering van VTH-taken door de
RUD, zoveel mogelijk passend binnen de afgesproken financiële kaders, draagt bij aan een
veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in Woudenberg.
Financiële consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële
toelichting nodig.
Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming door de raad zal de RUD Utrecht per email en brief in kennis worden gesteld
van de zienswijze. De RUD heeft gezien de korte termijnen voorafgaand aan de besluitvorming
per email al een concept ontvangen.
Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de Eerste bestuursrapportage 2020 worden
vastgesteld in de AB vergadering van 1 oktober 2020.
Conclusie
Instemmen met de voorliggende zienswijze en deze aanbieden aan het Dagelijks Bestuur van
de RUD Utrecht.
Communicatie
De ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht ligt middels een openbare
kennisgeving op de gebruikelijke wijze 6 weken ter inzage.
Bijlage(n)
- 1e BERAP 2020 RUD Utrecht;
- Begeleidende brief zienswijze 1e BERAP 2020 RUD Utrecht;
- Raadsbesluit zienswijze 1e BERAP 2020 RUD Utrecht;
- Brief Zienswijze 1e BERAP 2020 RUD Utrecht.
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