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Inleiding 
Op 3 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp kadernota 
2023 vastgesteld. Op grond van artikel 59 van de wet Gemeenschappelijke regeling wordt 
deze nota aangeboden en kan er zienswijze worden ingediend.

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met de Ontwerp Kadernota RUD 2023 en de Raad adviseren om 
geen zienswijze in te dienen?

Beoogd resultaat 
Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan 
geven aan de VTH-milieutaken en zich kan voorbereiden op de toekomst, zoals 
overeengekomen in het traject Samen op Weg.

Kader 
De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie 
Utrecht. Alle VTH basistaken milieu zijn voor Woudenberg ondergebracht bij de RUD 
Utrecht.

Argumenten 
In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële 
uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd.
Met deze kadernota 2023 wordt een ambitie neergezet die recht doet aan de ontwikkeling die 
nu wordt gemaakt en ook al deels gemaakt is, en aan de grote opgaven waar de RUD voor 
staat. De ambitie wordt onderbouwd en er wordt aangegeven welke stappen in 2023 gezet 
worden in aanloop naar dit vergezicht. De kadernota wordt afgesloten met de financiële 
inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting van 2023.

Samen op Weg; Op 11 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD het 
programmaplan Samen op Weg vastgesteld. Het doel van dit programma is te komen 
tot een RUD die meer toekomstbestendig en Omgevingswetproof is. De deelnemers 
vullen daartoe hun (collectieve) opdrachtgeverschap en eigenaarschap optimaal in. Dit 
doel is een voortvloeisel uit het traject Kleur bekennen waarin in maart 2020 is besloten 
de RUD te evolueren tot een technisch adviserende uitvoeringsdienst. De kosten voor 
het programma zijn eveneens op 11 februari 2021 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur als onderdeel van het programmaplan. Deze kosten zijn ingerekend in de 
begroting behorende bij deze kadernota;
Omgevingswet; De huidige verwachting is dat de Omgevingswet 1 juli 2022 in zal gaan.
Het jaar 2023 is dus een jaar waarin de RUD volledig onder de Omgevingswet zal 
moeten functioneren. In deze kadernota zijn de financiële consequenties met 
betrekking tot de invoering van deze wet voor de deelnemers nog niet volledig 
inzichtelijk. Zo zal het bevoegd gezag van de bodemtaken gaan verschuiven van de 
provincie naar de gemeenten. Voor de provincie is rekening gehouden in het DVO met 
de afname van de bodemtaken aangezien hier afspraken over zijn gemaakt. Er is een 
inschatting van de afname per gemeente gebruikt in de begroting. Deze inschatting is 
gebaseerd op lopende gesprekken tussen de deelnemende gemeenten en de RUD 
Utrecht. Aangezien de inschatting van de afname van bodemtaken nog niet definitief is 
voor onze deelnemende gemeenten, moet er rekening mee gehouden worden dat de 
variabele en vaste bijdragen nog zullen stijgen, dalen en/of verschuiven. Eventueel 
kunnen hier ook nog frictiekosten uit ontstaan als er voor de RUD een te grote daling in 
de afname van bodemtaken ontstaat. Daarnaast is de begroting behorende bij deze 
kadernota nog gebaseerd op de uitvoeringsplannen onder de oude wetgeving. Naar het 
einde van 2022 zal er meer uitgekristalliseerd zijn met betrekking tot de 
uitvoeringsplannen onder de Omgevingswet en clit zal dan dus tot wijzigingen in de 
begroting leiden.
Uitgangspunt is hierbij voor Woudenberg de randvoorwaarde, zoals eerder gesteld door 
het AB;

Flexibele DVO 
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Indien blijkt dat voor uitvoering van bepaalde bodemtaken minder uren nodig zijn dan 
nu voorzien, mogen deze uren achteraf (tussen 2023 -2025) in het DVO verlaagd 
worden zonder dat dit leidt tot uittreding;
ii) Voldoende apparaatskosten vanuit het rijk.

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 
van een passende prijs/kwaliteitsverhouding.
De RUD is een loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 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 kadernota.

Beoogd resultaat 
De ontwerp Kadernota beschrijft de stappen die de RUD wil zetten om door te ontwikkelen 
naar een robuuste Omgevingsdienst die is toegerust op de taken die wij gezamenlijk als 
gemeenten voor ons zien. Daarnaast een dienst die gaat fungeren als een inhoudelijk 
deskundige partner op gebied van milieutaken.

Financiële consequenties 
Voor Woudenberg betekent het (indicatie van bedragen) dat er ten opzichte van de 
programmabegroting 2022 RUD een toename van de kosten plaatsvindt van *5:44.000 (vast 
toename van 621.000 en variabel een toename van Let op; hierbij is nog niet 
uitgegaan van de structurele aframing van de DVO voor Woudenberg, zoals besloten tijdens de 
AB vergadering van 3 december 2021. De DVO Woudenberg wordt vanaf 2023 structureel 
afgeraamd met (625.000 variabel en 1515.000 vast).

De toename van de vaste kosten in de ontwerp Kadernota 2023 wordt mn veroorzaakt doordat 
de loonkosten met ruim stijgen (voornamelijk door CAO-wijzigingen) en er structureel 6 
130.000 aan de begroting toegevoegd wordt vanuit het programma Samen op Weg. Komt voor 
Woudenberg neer op een bedrag van E4000. De verwachting is dat met deze stijging de 
afdeling bedrijfsvoering in dit overgangsjaar voldoende ondersteuning kan blijven bieden aan 
het primaire proces.
De toename van de variabele kosten wordt voor E7000 veroorzaakt door tariefstijging en voor 
Q16.000 door aanpassing van de DVO. Aanpassing van de DVO heeft mn te maken met de 
verschuiving van de bodemtaken.

Aanpak/uitvoering 
Een eventuele zienswijze client uiterlijk 18 februari 2022 bij de RUD Utrecht te zijn ingediend.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 maart 2022 worden de ingekomen 
zienswijze(n) op de stukken behandeld en de definitieve kadernota vastgesteld.

Conclusie 
Instemmen met ontwerp kadernota 2023 RUD en de raad adviseren om geen zienswijze in te 
dienen.

Communicatie 

Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2023 
Ontwerp kadernota 2023 RUD Utrecht 
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