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Samenvatting
Op 3 december 2021 hebben wij de ontwerp Kadernota 2023 aan de gemeenteraden en provinciale staten
toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 18 februari 2022 een eventuele zienswijze op de ontwerp Kadernota
2023 aan ons kenbaar te maken . Van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Nieuwegein , Utrecht, en de gemeente
Soest hebben wij een zienswijze ontvangen. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Van andere deelnemers hebben wij
een bericht ontvangen dat zij afzien van zienswijze, van enkele deelnemers hebben wij tot op heden nog geen
formeel bericht ontvangen . In deze aanbiedingsbrief geven wij een inhoudelijke reactie op de zienswijzen en
stellen wij voor de ontwerp Kadernota 2023 ongewijzigd vast te stellen .
Voorstel
Het Algemeen
wordt voorgesteld om:
1 . kennisBestuur
te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2023;
te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur;
32.. kennis
in te stemmen met de Kadernota 2023 en deze ongewijzigd vast te stellen .
Planning en communicatie
Nadat de kadernota 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden aan
deelnemers . Tevens zal de kadernota 2023 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden .
Toelichting
Gemeente Amersfoort (voor zienswijze zie bijlage 1 )
De gemeente Amersfoort geeft aan dat zij het beleid zoals omschreven in de kadernota 2023 ondersteunt. De
gemeente geeft wel aan dat de aanstaande nieuwe raad en college ( in verband met de verkiezingen) andere
keuzes kunnen gaan maken . Daarnaast vraagt de gemeente Amersfoort aandacht voor de handhaving op Wet
milieubeheer, en dan met name de informatieplicht energiebesparing bij bedrijven .
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Zoals ook aangegeven in de kadernota 2023 sluit de RUD Utrecht aan bij de internationale , nationale en lokale
ambities op het gebied van de energietransitie. Naast het versterken van de huidige VTH taken wil de RUD
Utrecht door ontwikkelen naar een expertisecentrum op het gebied van VTH en wil de RUD Utrecht zich ook door
ontwikkelen naar een betrouwbare partner met betrekking tot de energieopgave waargemeenten de komende
jaren voorstaan. De aandacht die de gemeente Amersfoort vraagt met betrekking tot de informatieplicht
energiebesparing bij bedrijven is ook onderdeel hiervan . Daarnaast realiseert de RUD Utrechtzich uiteraard
dat
de verkiezingengevolgenkunnen hebben voor het beleid van de gemeente Amersfoort. Ook in de komstzal
de RUD Utrecht er naarstreven bij dit (nieuwe) beleid aan te blijven sluiten.
Gemeente Baarn (voor zienswijze zie bijlage 2 )
De gemeente Baarn dringt er op aan om bij de ontwerp programmabegroting 2023 een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting te maken van de ontwikkelopgave waar de RUD Utrecht voor staat, zodat zij hier in haar begroting
2023 rekening mee kan houden .
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Reactie van het Dagelijks Bestuur:
De verwachting van de RUD Utrecht is dat de ontwikkelopgave mogelijk vanaf2024 structurele gevolgen zalgaan
hebben voor de programmabegroting van de RUD Utrecht en de bijdragen van deelnemers. In 2022 en 2023 is
vanuit de bestaande middelen de mogelijkheidgecreëerd door te ontwikkelen . Het ontwikkelperspectiefheeft dus
geen financiële gevolgen voor de deelnemers in 2023. Voor meer details verwijzen we naar de ontwerp
programmabegroting 2023.
Gemeente Nieuwegein (voor zienswijze zie bijlage 3)
De gemeente Nieuwegein ondersteunt de beleidsrijke kadernota van de RUD Utrecht. Wel geeft zij de volgende
twee uitgangspunten mee :
1. Alle bodemtaken die nu bij de provincie liggen en bij de RUD Utrecht zijn ondergebracht, laten we bij de RUD
Utrecht, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de plustaken bij de gemeente te beleggen.
2. Voor alle plustaken die nu bij de gemeente zijn ondergebracht, hechten wij er aan dat de gemeente ervoor kan
blijven kiezen om deze plustaken zelf uit te voeren .
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
De efficiëntie en effectiviteit van een gemeenschappelijke regeling zal positief worden beïnvloed als deelnemers in
gezamenlijkheid besluiten welke taken (zowel basis als plus) worden overgedragen. Mocht hetzo zijn dat er
zwaarwegende redenen zijn om bodemtaken bij de gemeente Nieuwegein te beleggen kan dit tot gevolg hebben
dat er frictiekosten zullenontstaan bij de RUD Utrecht. Mocht dit hetgeval zijn dan maken we graag met de
gemeente Nieuwegein afspraken hoe deze kosten zoveel mogelijk te beperken zijn .
Gemeente Utrecht (voor zienswijze zie bijlage 4 )
De gemeente Utrecht ondersteunt de ontwikkeling naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst. De
gemeente geeft daarbij aan dat de omslag naar een sensitieve organisatie waarbij burgers beter worden
betrokken bij plaatselijke milieukwesties van belang is . Daarnaast geeft de gemeente aan dat zij de
samenwerking met de OdrU nog steviger aangezet zou willen zien . Zij ondersteunen deze ontwikkeling namelijk .
Ook geeft de gemeente aan dat de focus moet blijven liggen op het uitvoeren van de VTH taken .
Voor de langere termijn (doorgroei naar experticecentrum en partner in de energietransitie) vraagt de gemeente
Utrecht om te voorkomen dat er overlap ontstaat tussen de aanwezige kennis bij haar deelnemers en de RUD
Utrecht zelf. Kennisdeling kan namelijk ook tussen dee hemers plaatsvinden . Daarnaast geeft de gemeente aan er
belang aan te hechten dat deelnemers eigen keuzes kunnen maken om de aangeboden expertise vanuit de RUD
Utrecht wel of niet af te nemen . Tenslotte zou de gemeente nog meer aandacht en urgentie willen zien bij het
hanchavingsonderdeel milieuovertredingen en milieucriminaliteit.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
De RUD Utrecht onderschrijft het belang van focus op het uitvoeren van de VTH taken en het versterken van de
samenwerken met de Odru . Recentelijk hebben beide omgevingsdiensten daarom ook een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met elkaar. In de ( nabije) toekomst is de verwachting dat de
samenwerking verderzalgaan intensiveren.
De RUD Utrecht heeft te maken met een breedscala aan deelnemers. Zo heeft de RUD een G4 gemeente, de
provincie en ook verschillende (hele ) kleine gemeentes. Hetsucces van een experticecentrum zalmede
afhankelijk zijn van de bereidheid van alle deelnemers om daarin mee te doen. Daarnaast kan kennis uiteraard
ook gedeeld worden tussen deelnemers . De RUD Utrecht vervult daar in de toekomst graag een faciliterende rol
in . Tenslotte is de RUD Utrecht momenteel bezig om meer aandacht te geven aan strafrecht binnen
milieuovertredingen en het versterken van de strafrecht keten met partners in de regio (Milieupolitie, OM , NVWA,
enz.).
Gemeente Soest (voor zienswijze zie bijlage 5)
De gemeente Soest maakt een voorbehoud ten aanzien van het neerleggen van de bodemtaken bij de RUD
Utrecht. Daarbij benadrukt de gemeente dat er geen sprake kan zijn dat er taken bij de RUD Utrecht worden
belegd indien de financiering hiervan door het Rijk onvoldoende is.
Reactie van het Dagelijks Bestuur:
Doorde inwerkingtreding van de Omgevingswetzal het bevoegd gezag voor de bodemtaken verschuiven van de
provincie naar de gemeente. Wij verwachten dat deze wetswijziging doorgang zal vinden . Er is momenteel nog
veel onduidelijkheid over hoe de gemeenten deze taken in de toekomstzullen gaan financieren , maar het betreft
echter wel een wettelijke taak die uitgevoerd dient te worden . Het besluit om deze wettelijke taak niet uit te
voeren zou tot frictiekosten kunnen leiden aangezien deze taak nu wel uitgevoerd wordt door de RUD Utrecht De
RUD Utrecht erkent zowel voor haar deelnemers als voorzichzelf dat hiersnelduidelijkheid over moet komen .
Hierbij gaat de RUD Utrecht er vanuit dat het voorSoest alleen de financiering van de bodemtaken betreft die
vooringang van de Omgevingswet onder de Provincie Utrecht vallen .
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Bijlage 1 : zienswijze gemeente Amersfoort
Amersfoort
Raadsvoorstel

Van Burgemeester en wethouders
Aan Gemeenteraad
B& W 11 januari 2022
vergadering
De Rande

Pur lefeuillehouders) Kraanen
Agenda Het Besluit 25 januari 2022
Vastgesteld besluit 25 januari 2022

Titel
Zienswijze Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht
Beslispunten
De raad besluit:
- Een zienswijze over de ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht in te
dienen.
Deze zienswijze bestaat uit de volgende twee punten :
1. De gemeente Amersfoort ondersteunt het door de RUD voorgestelde beleid . Daarbij
merken
maken . wij wel op dat een nieuwe raad en nieuw college eventueel andere keuzes kunnen
2. De gemeente Amersfoort vraagt aandacht voor handhaving van de Wet milieubeheer,
met name op de informatieplicht energiebesparing bij bedrijven.
Aanleiding
Dehandhavingstaken
RUD Utrecht voert
de vergunningverlenings
, toezichts
milieuvooruit.Amersfoort
Op 3 december
2021 heeft het algemeen
Bestuuren van de RUD
Utrecht de Ontwerp Kadernota2023 vastgesteld . Op grond vanartikel 59 van de Wet
gemeenschappelijke
regeling
heeft
uw
raad
de
mogelijkheid
om
een
zienswijze
kenbaar te
maken.
Hiernaast
u in de bijlage ook de vastgestelde Tweede Bestuursrapportage
RUD Utrecht
aan . treft
Hierover
heeft u geen zienswijzemogelijkheid.
Beoogd effect
De Ontwerp Kadernota 2023 van de RUD zorgt voor de financiële kaders die nodig zijn voor
de RUD Utrecht
de taken voor
Baarn, Bunschoten
, Eemnes,uitHouten,
Leusden
, Lapik, omNieuwegein,
Soest,Amersfoort,
Utrecht, Woudenberg
en de Provincie
te voeren.
Argumenten
1.1 Amersfoort.
De financiële gevolgen van de geschetste ontwikkelingen leiden tot een reële bijdrage
van
Binnen de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de Ontwerp Kadernota 2023 in
het eerste kwartaal wordt opgesteld omdat deze input is voor het opstellen van begroting
2023-2024 van de deelnemers. De gevolgen van de ontwikkelingen zoals de invoering van
devoorOmgevingswet,
Samen op Weg
en organisatieontwikkelingen
zijn geduid
De bijdrage
de gemeente Amersfoort
op basis
van deze Ontwerp Kadernota
2023 is. reëel.
1.2
Het
is
een
beleidsrijke
kadernota
die
aansluit
bij
de
Omgevingswet
en
de
ontwikkeling
die binnen de RUD is ingezet.
De voorgestelde ambitie is in lijn met het ingezette traject 'Samen op weg'. In dit
programma werken alle deelnemers samen met de RUD aan het doorontwikkelen van de
Opsteller
Zaaknummer :: Michiel
1587379van Uden
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RUD naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst (TAU ). Een TAU sluit aan bij werken
onder
de Omgevingswet
van expertadviezen
integrale
afweging wordt
gemaakt.
Deambitie 'Dewaarbij
RUD is ophetbasis
expertisecentrum
voor deeenfysieke
leefomgeving
en
partner bij de energietransitie' is de stip op de horizon .
2.3
Er
zou
meer
aandacht
uit
mogen
gaan
naar
de
handhaving
van
de
informatieplicht
op
Wet
milieubeheer.
energiebesparende maatregelen uit de
Als
gevolg van de eninternationale,
nationalezouenooklokale
ambities
op het gebied van
energiebesparing
de energietransitie
de inzet
van milieutoezicht
moeten
verschuiven . Een nadrukkelijkere positie van toezicht op deze elementen zou in de
ontwerp kadernota een grotere plaats verdienen .
Kanttekeningen
Duurzaamheid
Deleefbare
RUD Utrecht
werkt door
samende met
alle deelnemende
aan een duurzame, veilige en
samenleving
uitvoering
van de VTH partijen
taken milieu.
Financiën
2023 2024 2025 2026 1/5 Kosten en dekking
Onderwerp
in hoofdstuk /
programma
Extra
Exploitatielasten
voorstel:
32
32
32
32S
Verhoging bijdrage
4.1.3 Dienstverlening
RUD
Dekking:
Reeds opgenomen in 32 32 32 32S 4.1.3 Dienstverlening
deRUDbegroting t.b.v.
Totaal saldo lasten en baten 0 0 0 OS
1 = € 1.000
De Ontwerp
van de RUD
Utrechtstructurele
laat een hogere
ce bijdrage
van
AmersfoortKadernota
zien van2023
€ 32.000,-.
De totale
bijdragestructurele
van Amersfoort
komt
daarmee op € 1.879.000,-. De stijging is te verklaren door een structurele verhoging van
de130.000,
lasten- . Daarnaast
Voor de uitvoering
van
het
programma
Samen
op
Weg
voor
de
gehele
RUD met €
stijgt het tarief met ongeveer 3% door CAO -wijzigingen die resulteren
in hogere loonkosten .
De gemeente Amersfoort indexeert haar budgetten jaarlijks met nominale ontwikkelingen .
De toename van € 32.000 is voorzien in de gemeentebegroting 2022-2025 en wordt
structureel gedekt uit de beschikbare middelen in programma 4.1.3 Dienstverlening.
Deze Ontwerp Kadernota is opgesteld op basis de huidige dienstverleningsovereenkomsten
met gemeenten en provincie. Als alle gemeenten eind 2022 hun
dienstverleningsovereenkomst
definitief
leiden tot
aanpassingen in de begroting 2023
van dehebben
RUD envastgesteld
dus afwijkenzalvandit demogelijk
ontwerpnogKadernota
2023 zoals deze er nu ligt. Deze afwijkingen zijn naar verwachting gering.
Risicoparagraaf
Door de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting 1 juli 2022, verschuift voor een
deel van de deelnemers het bevoegd gezag voor de bodemtaken van de provincie naar de
Opsteller : Michiel van Uden
Zaaknummer : 1587379
2
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gemeente. Voor Amersfoort geldt dit niet omdat zij als grote gemeente al bevoegd gezag
was voor deze taken . Deze verschuiving brengt twee risico's met zich mee.
1. Doordat mogelijk niet alle deelnemers hun bodemtaken onderbrengen bij de RUD en de
provincie ze wel uitneemt ontstaan er personele frictiekosten bij de RUD. Amersfoort zal
dan voor het deel waarvoor zij eigenaar is van de RUD deze frictiekosten moeten dragen.
Deze kosten kunnen voor de komende 3 jaar voor Amersfoort incidenteel oplopen naar
tussen de € 70.000 en € 140.000,- Naar verwachting zullen de kosten echter niet zo hoog
oplopen omdat een aantal gemeenten nu ook meer wettelijk verplichte basistaken op het
gebiedeventuele
van bodemfrictiekosten
in gaan brengen in de RUD . Vanuit de RUD wordt er op gestuurd om
deze
ook zo veel mogelijk te beperken .
2. Voor de uitvoering van de bodemtaken ontving Amersfoort t/m 2022 middelen van het
Rijk vanuit het Convenant bodem . Vanaf 2023 zal de financiering van de bodemtaken
anders verlopen en zal de provincie Utrecht de beschikbare gelden namens het Rijk
verdelen over de gemeenten . Hoe dit uitpakt voor die gemeenten die voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet al bevoegd gezag waren is nog onduidelijk . Een
afname
van debijmiddelen
zal totAmersfoort.
een heroverweging leiden over de inbreng van de
bodemtaken
de RUD door
Communicatieboodschap
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert vergunningverlenings-, toezicht- en
handhavingstaken op het gebied van milieu uit voor elf gemeenten en de provincie
Utrecht. Op basis van deze ontwerp Kadernota 2023 kan de RUD Utrecht in 2023 deze
taken uitvoeren . De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten
kunnen een zienswijze indienen op de voorgestelde ontwerp Kadernota 2023. De gemeente
Amersfoort ondersteunt het door de RUD voorgestelde beleid omdat de gevolgen van de
ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, Samen op Weg en
organisatieontwikkelingen
goedvraagt
zijn geduid
en leiden
een reële
gemeente Amersfoort. Daarbij
Amersfoort
wel tot
aandacht
voorbijdrage
toezichtvanop de
energiebesparing door bedrijven .
Communicatie : samenwerking en starten voor de start
Samen met de andere deelnemers aan de RUD Utrecht wordt, met de RUD Utrecht, de
milieuvergunningverlening en milieuhandhaving vormgegeven . In het vastgestelde VTH
Beleidsplan Amersfoort worden de kaders gesteld waar binnen de begroting van de RUD
uitvoering aan wordt gegeven .
Vervolgstappen
De aan de RUD deelnemende gemeenten en provincie hebben tot 18 februari 2022 de tijd
om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2023 van de RUD Utrecht. Het
Algemeen Bestuur van de RUD zal op 31 maart 2022 de Kadernota 2023 RUD Utrecht
definitief
betrokken . vaststellen . Eventuele ingekomen zienswijzen worden in de besluitvorming
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris
Bijlage( n ) :
Begeleidende
brief RUD2023Utrecht
2.1. Ontwerp
Kadernota
3. Tweede Bestuursrapportage 2021
van Uden
Opsteller :: Michiel
Zaaknummer 1587379
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Gemeente Amersfoort
Amersfoort
RAADSBESLUIT
Zaaknummer 1587379
De raad van de gemeente Amersfoort;
opVTHbasis
van
het
voorstel
van
burgemeester
en
wethouders
van
11
januari
2021 , afdeling
;
besluit:
De raad besluit:
Een zienswijze over de ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht in te
dienen .
Deze zienswijze bestaat uit de volgende twee punten :
1.merken
De gemeente Amersfoort ondersteunt het door de RUD voorgestelde beleid . Daarbij
maken . wij wel op dat een nieuwe raad en nieuw college eventueel andere keuzes kunnen
2.metDename
gemeente
vraagtenergiebesparing
aandacht voor handhaving
van de Wet milieubeheer,
op de Amersfoort
informatieplicht
bij bedrijven.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2022
de voorzitter
de griffier
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Bijlage 2: zienswijze gemeente Baarn
25 FEB . 2022
gescand RUD
wichtingen bi A./ . von ' Klet
Team Ontwikkeling ruiste omgeving
doorklesnumrrier ( 035) 518 1511
www.hermerk
7/21/710451
ondeamer 238613 - 931750
datum 25 februari 2012
u ukaweru zienswice Ontwerp Kaderrota 2023 RU'D Utrecht

gemeente Baarn

RUD
Dhr. G.Utrecht
Spelt, voorzitter
PostbusAE 85242
3508
Utrecht
Palm.vanbackel@rudutrecht.n!

Geachte herr Spelt,
Wij2027hebben
Ontwerpbedanken
Kadernotaiedereen
2023 vandie aandie RUDdezeUtrecht
in onzeheeft
vergadering
behandede d.Wij
nozz gewerkt
voor hunvaninzet23 tebruari
Wijwaaroperkerine
dat
de
lange
t
i
j
d
die
er
z
i
t
tusser
het
opstellen
van
deze
ontwerpkadernota
betrekking heelt, narrelik 2023, het moeilijk maakt om nauvikeurig te zijn overen dehel jaar
financiëlehetontwikkelingen
Wir beseffen ook cal de ontwerp cadernota nu voorligt en niet de ontwerpbegroting.Toch willen wij.
in het verlengde
van onze zienswijze
bij nauwkeurig
de ontwerpbegroting
2022, prop aandringen om in de
untwerp
programmabegroting
name deontwikkelopgaven
waar2023Lw zoorganisatie
voormogelijke
staat. inschattingen op te nemen voor met
De gemeenteraad wil tijdig kunnen anticiperen in zijn eger begroting op de begroting van de RUD
Wizien graag uw relatie en de werpbegroting 2023 tegemoet.
Mel viientelike groet,
namens de gemeenteraad van Haarn,
C. Heusingveld
griffier
TARI
voorzitter
Slalir Bank 18Nederlandse
Paste 1001Gemeenten
3747 FA NL28ENGHC2856CC594.0i
Rann + 10 =51548 10 1 eLeartwciering
gemee te banal/Voorons
priveepuislbrisivermelden
e :www.a.
grumen Warmerk

Onderwerp:
Zienswijzen
2023 2022
T.b.x .: Algemeen
BestuurKadernota
d.d. 31 maart
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Bijlage 3 : zienswijze gemeente Nieuwegein

Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2023
T.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 31 maart 2022

Pagina 8 van

Postbus: NL49
1 3430BNGHAA 0285
Bezoekadres
Stadsplein
1 3431 LZ www.nieuwegein.nl
IBAN
0043 87 BIC
: BNGHNL2G
Toezicht,
Veiligheid en
Leefbaarheid

Nieuwegein
*.
RUD Utrecht
Dagelijks bestuur
Postbus 85242
3508 AE UTRECHT

Contactpersoon Fien van Walbeek
Telefoon 14 030
E-mail I.vanwalbeek nieuwegein.nl
Datum 23 februari 2022
Kenmerk
Zaaknummer
Berichtnummer
kadernota
Onderwerp Ontwerp
2023 RUD Utrecht

Geacht bestuur,
Dank voor het toesturen van de ontwerp .....
Kadernota 2023 RUD Utrecht.
U heeft op 3 december 2021 de ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht aan onze
griffie gestuurd met het verzoek om bij een zienswijze deze uiterlijk 18 februari in te
dienen , zodat het algemeen bestuur de kadernota 2023 RUD Utrecht in haar
vergadering van 31 maart 2022 kan vaststellen . De raad heeft op 23 februari
besloten om een zienswijze op deze ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht in te
dienen. Eerder u hierover berichten was niet mogelijk , zoals wij u ambtelijk hebben
geïnformeerd .
Uitgangspunten voor uitvoering bodemtaken
De Raad heeft de volgende zienswijze meegegeven. Wij willen u complimenteren met
de beleidsvolle Kadernota. We zien de Regionale Uitvoeringdienst (RUD ) Utrecht
graag doorgroeien naar een partner op specialistische thema's waarbij de
uitvoeringsdienst haar focus blijft houden op haar VTH -kerntaken .
De gemeenteraad van Nieuwegein kan instemmen met de Ontwerp kadernota 2023
RUD Utrecht. Voor de uitwerking van de afspraken op basis van deze kadernota
hanteert
van
taken:de gemeente Nieuwegein de volgende uitgangspunten voor de overdracht
Voor alle bodemtaken die nu bij de provincie liggen en bij de RUD Utrecht
zijn ondergebracht, laten we bij de RUD Utrecht, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om de plustaken bij de gemeente te beleggen .
Voor alle plustaken die nu bij de gemeente zijn ondergebracht, hechten wij
eraan dat de gemeente ervoor kan blijven kiezen om deze plustaken zelf uit
te voeren .
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Bladnummer 2/2
Kenmerk
Onderwerp Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Tot slot
Wij zien de definitieve Kadernota 2023 RUD Utrecht met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
Ellie Liebregts
secretaris

Frans Backhuijs
burgemeester

Biglagen
Kopie aan
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Bijlage 4 : zienswijze gemeente Utrecht
Gemeenteraad
16200, 3500 CE Utrecht
Postadres14Postbus
Telefoon
030
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

Dagelijks bestuur RUD Utrecht
T.a.v. de heer G. Spelt
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT

Behandeld door
Doorkiesnummer
E -mail
Uw briefnummer
Uw zaakkenmerk
Uw brief van

J.C.M. van Rooijen
030-286 4661
j.van.rooijen@utrecht.nl
931750
Z /21/710451
3 december 2021

3 februari 2022
Datum
Ons zaaknummer 9562346
Onderwerp
Zienswijze ontwerp kadernota 2023
Verzonden
Bij antwoord datum , zaaknummer en onderwerp vermelden

Geachte heer Spelt,
2021 hebt u ons de ontwerp Kadernota 2023 aangeboden om gebruik te kunnen
Op 3 december
de mogelijkheid om voor 18 februari 2022 een zienswijze op die Kadernota kenbaar te
maken
maken. van
Van deze gelegenheid maakt onze raad graag gebruik .
van de ontwerp Kadernota 2023 waarin u de beleidsmatige en financiële
Dank
voor de toezending
uitgangspunten
voor de begroting 2023 presenteert. Op beide documenten gaan wij hieronder in.
Ontwerp Kadernota 2023
Organisatie en beleid
(2023) en voor de lange termijn (2030).
Ambities zijn opgenomen voor de korte termijn
ontwikkelingsprogramma
Samen op
organisatieadviserende
bij het technisch
sluit u aanrobuuste
Voor de korte termijnontwikkeling
uitvoeringsorganisatie
naar dergelijke
een ontwikkeling
ontwikkeling
).onsDeze
Weg
(SOW
vinden wij een omslag naar een meer
. Bij een
wordt door ondersteund
milieukwesties
plaatselijke
waarbij burgers beterworden betrokken bij
sensitieve
belangrijk , organisatie samenwerking met de ODRU. Dit zouden wij graag nog wel steviger aangezet
Voorts vermeldt u deondersteunt dit proces. Hierbij is belangrijk dat de focus van uw organisatie blijft
willen zien . Utrecht
van de VTH taken (basis op orde). Eventuele verdere samenwerking zal
liggen op de uituitvoering
voortkomen de verbeterde VTH -taken en zal daar ook aan moeten bijdragen .
naar een expertisecentrum voor de deelnemers.
langere termijn wilt u doorgroeien
Voor de vinden
ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat er een
Ook dit ontstaatwijmeteendegoede
reeds aanwezige kennis bij de deelnemers. Dit kan ook door de kennis van
overlap
deelnemers onderling
te
delen.
energietransitie.
uitgroeien tot partner van de deelnemers bij de dat
Daarnaast wilt u in die ambitieambitie
vinden onder voorwaarde de
kunnen wij ons
langere termijnkeuze hebben
Ook in deze /eigenaren
om de aangeboden expertise wel of niet af te nemen.
de
deelnemers
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Gemeenteraad
Datum
3 februari 2022
Ons zaaknummer 9562346
Tenslotte zouden wij meer aandacht en urgentie willen zien bij het handhavingsonderdeel
In deze kadernota wordt er bij twee onderwerpen slechts in
demilieuovertredingen
kantlijn aandacht enaanmilieucriminaliteit.
besteed.
Voor de beoogde investeringen na 2023 verzoeken wij u ons vroegtijdig (voor eind volgend jaar)
bestuurlijk mee te nemen in de keuzes die gemaakt moeten worden .
Financieel
in 2023 heeft de korte termijn ambitie geen extra investering nodig omdat een deel volgt uit de reeds
gedane investering voor het programma Samen op Weg.
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt dan ook voor een groot deel veroorzaakt door de
loon- en prijscompensatie en de kosten van het traject Samen op Weg.
In totaal stijgt de bijdrage van Utrecht in 2023 met € 90.000,00
Kosten die gemoeid zijn met een verdere taakuitbreiding/overdracht zullen nog goed overleg vragen .
Tweede Bestuursrapportage 2021
Op deze rapportage is geen zienswijzeprocedure van toepassing. Toch willen wij u laten weten dat wij
het op prijs stellen dat u onze zorgen ter harte hebt genomen. Door de gerealiseerde besparingen
hebt u het dreigende flinke negatieve resultaat in de Eerste Bestuursrapportage 2021 weten terug te
brengen tot een negatief resultaat op de begroting 2021 van €65.000,00. Dit bedrag kunt u dekken uit
de door u opgebouwde algemene reserves ( €709.000,00 ).

de griffier,
Merel van Hall
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Sharon A.M.Dijksma
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Bijlage 5 : zienswijze gemeente Soest

GEMEENTE
SOEST

Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht (RUD )
Bestuur
Algemeen
Postbus 85242
3508 AE UTRECHT

Soest, 3 februari 2022
verzonden : 3 februari 2022
uw brief van
3 december 2021
uw kenmerk ; Ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2023
afdeling
Dienstverlening, team Vergunning & Handhaving
zaaknummer : 127708
Zienswijze Ontwerp Kadernota Utrecht 2023
onderwerp
Geacht bestuur,
Hierbij delen wij u mee dat wij kennis hebben genomen van de Ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2023. Met
waardering
hebben totwij hetdeze kadernota gelezen . Op het onderdeel bodemtaken geeft de Ontwerp kadernota
ons wel aanleiding
indienen van de volgende zienswijze.
Zienswijze
DeSoestbodemtaken
die
met
de
van dekadernota
Omgevingswet
zullenhierom
gaan zowel
van dedeprovincie
zijn meegenomen in dekomst
ontwerp
2023. Hetovergaat
basistakennaaralsgemeente
om de
plustaken
bijdrageer van
is hierdoor verhoogd
voor 2023.aanEr ishetechter
nog altijd geen duidelijkheid
over welke. Demiddelen
voorSoest
de bodemtaken
worden toegevoegd
gemeentefonds,
Net als bij Ontwerpbegroting 2022 van de RUD Utrecht maken wij ook nu uitdrukkelijk een voorbehoud ten
aanzien
neerleggen
van de bodemtaken
opnieuw
dat door
er geenhet
sprake kanvan zijnhet van
het neerleggen
van de taken bijbijdede RUD
RUD Utrecht.
Utrecht Wij
indienbenadrukken
de financiering
hiervan
Rijk
onvoldoende
is.februari
Hierbij sluiten
wij gesteld
aan bij voor
de randvoorwaarden
diebodemtaken
door het Algemeen
Bestuur
van de
RUD
Utrecht
op
11
2021
zijn
de
uitvoering
van
door
de
RUD
Utrecht.
Wij verzoeken u rekening te houden met ons voorbehoud.
Meer informatie ?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Wenda van der Heijden , telefoon
035-6093269 of e-mail W.vanderHeijden@soest.nl.
Hoogachtend,
gemeenteraad
van Soest,
deDe griffier
,
de voorzitter,
Drs.' M.A.C. van Esterik

& T.Mat

Telefoon: 035-6093411
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest
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