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Onderwerp DVO RUD Utrecht 2019-2021, uitvoeringsprogramma 2019 en jaarprogramma 
2019 RUD

Advies Wij stellen u voor:

Met DVO 2019-2021 RUD vast te stellen;
Met uitvoeringsprogramma 2019 RUD (incl. bijiage) vast te stellen;
Met jaarprogramma 2019 RUD vast te stellen;
Met advies aan de Raad te geven om het raadsvoorstel vast te stellen 
dat in 2019 hiervoor 90.000 extra budget beschikbaar wordt gesteld en 
om deze kosten te verwerken in de zomernota 2019.
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Inleiding

RUD Utrecht voert voor 11 gemeenten^ en de provincie Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving (VTH)-werkzaamheden uit. Voor Woudenberg voeren zij alle milieutaken 
(basistaken^*' en plustaken) uit.
* verplichting vanuit packagedeal.

Om afspraken te maken tussen partijen (RUD en gemeente Woudenberg) over de wijze 
van samenwerken en de rechten en plichten over en weer wordt een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Deze DVO wordt aangegaan voor de 
duur van 3 jaar en loopt van 01-01-2019 tot 01-01-2022.

Het Besluit Omgevingsrecht (Bor) stelt eisen aan de beleidscyclus van een professionele 
VTH organisatie, de zogenaamde BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma vormt een 
onderdeel van deze BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de 
uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in het in 2017 door de raad vastgestelde 
VTH beleidskapstok milieu en zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de eisen van 
het Bor. Elk jaar wordt het geactualiseerde uitvoeringsprogramma opgesteld, zonder dat 
dit wordt gezien als een aanpassing van deze DVO.

Het Uitvoeringsprogramma 2019 (incl. bijiage) beschrijft de taken en het aantal begrote 
uren hiervoor.

De te verwachte aantallen producten (adviezen, vergunningen en toezicht) en overige 
activiteiten staan beschreven in het Jaarprogramma 2019.

Centrale vraag
Kunt u de DVO 2019-2021, het Uitvoeringsprogramma 2019 en het Jaarprogramma 
2019 van de RUD Utrecht vaststellen? En stemt u in om de raad voor te stellen hiervoor 
in 2019 extra budget van 90.000 euro beschikbaar te stellen en de kosten te verwerken 
in de Zomernota 2019?

Beoogd resultaat (wat)
Door het vaststellen van de DVO 2019 zijn de afspraken met de RUD Utrecht goed 
verankerd. De DVO 2019, het Uitvoeringsprogramma 2019 en het Jaarprogramma 2019 
vormen de basis voor de afspraken over de omvang van de af te nemen producten en 
diensten.

Het Jaarprogramma 2019 RUD zal worden toegevoegd aan het algemene VTH 
Uitvoeringsprogramma van gemeente Woudenberg. Bijgevoegd vindt u het 
collegebesluit waarin dit vermeld is.

Kader
Wet milieubeheer
Wet bodembescherming
Gemeenschappelijke regeling RUD

De DVO is opgesteld binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling tussen 
eigenaren en de RUD Utrecht, dd 11-5-2017, de bijdrageverordening, d.d. 1-1-2018 en 
het Dienstverlenershandvest, d.d. 1-1-2017.

Argumenten

1 Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, 
provincie Utrecht
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Het afsiuiten van de DVO2019 borgt de afspraken tussen de partijen over de wijze van 
samenwerken en de rechten en plichten over en weer.

In 2018 zijn extra taken belegd bij de RUD, te weten de overdracht van bodemtaken. 
Daarnaast zijn er uren opgehoogd op vergunningsverleningstaken. Omdat deze taken 
structureel zijn, zijn ze vanaf nu opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2019 en het 
Jaarprogramma 2019. Dit brengt een verhoging van de bijdrage aan RUD met zich mee.

Duurzaamheid
Middeis de DVO, het jaarprogramma en het uitvoeringsprogramma wordt de uitvoering 
van VTH-taken ten behoeve van een gezonde, veilige en duurzame ieefomgeving 
gewaarborgd.

Draagviak
Een gezonde, veiiige en duurzame ieefomgeving kan rekening op draagviak bij onze 
inwoners.

Beoogd resultaat (hoe)
Met deze DVO 2019-2021, Uitvoeringsprogramma 2019 en Jaarprogramma 2019 
worden de eerder gemaakte afspraken officieei bevestigd.

Via kwartaairapportages geeft de RUD weer hoeveei uren zij gemaakt heeft voor de 
uitvoering. Zo kan gevolgd worden of de extra uren conform de DVO gemaakt worden.

Financiele consequenties

Afwijking
t.o.v.
begroting

Programma/
Product

Incidenteel/
Structureel

Uitgaven Rapporteren 
aan raad 
d.m.v.

structureel€ 90.000 N.V.T.€ 394.000 4. Ruimte, 
wonen en 
ondernemen

De dekking van de kosten komt voorC 26.000 uit personeelskosten. 
Dit heeft geen gevoigen voor de doeisteilingen van dit product.

De bijdrage aan de RUD t.a.v. het DVO 2019-2021 bestaat uit een variabele bijdrage en 
een vaste bijdrage waarbij de vaste bijdrage deeis afhankeiijk is van de extra 
afgenomen uren. De DVO wordt voor 3 jaar afgesioten.

Gevoigen 2019 en verder:
Per saido wordt er een extra bedrag gevraagd van € 90.000. Geadviseerd wordt om 
deze extra budgetaanvraag middeis bijgevoegd concept-raadsvoorstel aan de raad voor 
te leggen.

Aanpak/uitvoering

Conclusie
In de 1® begrotingswijziging 2019 van het RUD is die nieuwe DVO verwerkt. De extra af 
te nemen uren zorgen voor continuiteit in onze bodemtaken en zorgen ook voor het 
behalen van de noodzakeiijke wettelijke termijn afhandeling van de milieuvergunning 
aanvragen.

Communicatie
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N.v.t.

Bijlage(n)
Begeleidende brief DVO 2019-2021 samen met 
DVO 2019-2021 (in tweevoud)
Bijiage 3 Uitvoeringsprogramma 2019 
Jaarprogramma 2019
Raadsvoorstel Budgetaanvraag uitbreiding VTH-taken RUD Utrecht 
Collegebesluit VTH jaarverslag 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 gemeente 
Woudenberg


