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Inleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD heeft de Ontwerp Kadernota 2020 vastgesteld. 
Deze wordt nu voor zienswijze opengesteld. De bijdrage stijgt voor Woudenberg 
mogelijk van € 278.000 naar € 288.000 per jaar vanaf 2020. Dit betreft een ophoging 
van € 10.000 op jaarbasis.

In de Kadernota 2020 geeft de RUD de noodzaak aan tot het door ontwikkelen naar een 
stevige professionele organisatie. De hoogte van de benodigde middelen is afhankelijk 
van de nog gezamenlijk vast te stellen ambitie en koers van de RUD. Een financiele 
doorvertaling valt buiten de kadernota 2020. Voorgesteld wordt om in te stemmen met 
de kadernota 2020 en zodoende geen gebruik te maken van de mogelijkheid een 
zienswijze in te brengen.

Aanleiding
Het AB heeft overeenstemming bereikt over de Ontwerp Kadernota 2020. Op dit stuk is 
het conform de Gemeenschappelijke regeling RUD mogelijk om een zienswijze kenbaar 
te maken. De zienswijze termijn loopt t/m 14 februari 2019.

Centrale vraag
Kan het College instemmen met de Ontwerp Kadernota RUD 2020 en de Raad adviseren 
om geen zienswijze in te dienen?

Beoogd resultaat (wat)
Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiente en 
kwalitatief goede uitvoering van VTH-milieutaken.

Kader
De gemeente Woudenberg maakt deel uit van de omgevingsdienst Regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 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.

Argumenten
De Kadernota 2020 geeft een realistisch beeld van de beleidsmatige, 
organisatorische en financiele uitgangspunten voor de programmabegroting.

1.1

De variabele bijdrage wordt gebaseerd op de afname van het aantal producten en 
diensten. Elk product/dienst heeft een prijskaartje, gebaseerd op het aantal uren dat dit 
product/dienst kost. Op deze wijze wordt het variabele doel van de bijdrage van de 
deelnemers vastgesteld. Samen met het vaste deel ter financiering van de vaste kosten 
wordt de totale bijdrage per deelnemer bepaald.

De RUD Utrecht bereidt zich voor op een ontwikkeislag waarvoor budget benodigd is. 
Deze ontwikkeislag heeft betrekking op 1) omgevingsgericht werken 2) ontwikkelingen 
in de organisatie en 3) ontwikkeling in producten en diensten (ten behoeve van de 
Omgevingswet, Asbesttaken, Energietransitie, Wet Natuurbescherming, etc.)

Het Algemeen Bestuur heeft de RUD Utrecht gevraagd om een dergelijke ontwikkeling in 
te zetten. Het idee van het ambtelijk Regievoerders overleg (RVO) is om bij de RUD een 
ontwikkelcluster te vormen. In 2019 zal de RUD Utrecht met opdrachtgevers 
gezamenlijk een ontwikkelplan opstellen voor de uitvoering.

1 Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht zijn: de gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, 
Utrecht en Woudenberg en de provincie Utrecht.
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Er kan over de onderwerpen asbesttaken en ontwikkelbudget nog geen besluit 
worden genomen over bet indienen van een zienswijze, omdat dit te prematuur

1.2

IS.

De deelnemersbijdrage is een vertaling van en heeft betrekking op taken die in de 
Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en RUD Utrecht zijn opgenomen. Zoals 
in de Kadernota 2020 is opgemerkt, is de uitvoering van het asbesttoezicht nog niet in 
de financiele verwachtingen verwerkt (pag. 10). Voor de verplichte overdracht van deze 
asbesttaken wordt een toename van de kosten verwacht. Een kostenindicatie van deze 
taakoverdracht kan worden gegeven voor de begroting 2020.

Duurzaamheid
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 (VTH) op het 
gebied van milieu. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 
die invioed hebben op uitvoering van hun taken.

Draagviak
Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft de ontwerp kadernota reeds vastgesteld. In 
december is deze koers doorgesproken met een van de twee accounthouders voor de 
RUD vanuit de Raad. Vanuit het (ambtelijk) Regievoerders overleg (RVO) is er geen 
twijfel over het nut en de noodzaak om de RUD naar een hoger niveau te brengen. Dit 
gezien de toename aan verplichte milieutaken die de komende jaren op ons afkomt.

Beoogd resultaat (hoe)
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.

Financiele consequenties
De RUD geeft aan dat voor genoemde ontwikkelingen een bedrag benodigd is van 
tussen de € 600.000 en € 800.000, waarbij een deel van deze kosten structureel zullen 
zijn. Hier staat tegenover dat de RUD zich heeft verbonden aan het behalen van 
efficiencykortingen.

In de Kadernota 2020 (pag. 10) is opgenomen dat de RUD Utrecht met het Dagelijks- 
en Algemeen Bestuur gezamenlijk een beeld wil vormen op welke wijze het 
terugverdienen inzichtelijk gemaakt kan worden.

De indicatieve bedragen die nu in de Kadernota genoemd staan voor de gemeente 
Woudenberg stijgen in 2020 met € 10.000 per jaar van € 278.000 naar € 288.000. Dit 
is verdeeld in € 121.000 voor de vaste bijdrage en € 167.000 variabel. Omdat de 
Ontwerp Kadernota is opgesteld voorafgaande aan de Dienstverlenings Overeenkomst 
(DVO) van de RUD zullen de definitieve bedragen voor 2020 nog wijzigen.

Dit ontwikkelbedrag staat los van de DVO met de RUD, dat separaat zal worden 
behandeld.

Bij de ontwerp Begroting 2020 en eventuele begrotingswijzigingen 2019 van de RUD 
Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
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Aanpak/uitvoering
Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 14 februari bij de RUD Utrecht te zijn ingediend. 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2019 worden de ingekomen 
zienswijze(n) op de stukken behandeld en de definitieve kadernota vastgesteld.

Conclusie
Instemmen met Ontwerp Kadernota 2020 RUD en de Raad adviseren om geen 
zienswijze in te dienen.

Communicatie
N.v.t.

Bijlage(n)
- Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief.


