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Inleiding
De gemeente Woudenberg maakt sinds 2014 deel uit van de omgevingsdienst Regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 
gemeenten en de provincie Utrecht . Het basistakenpakket VTH-taken is sinds juli 2014 door 
Woudenberg ondergebracht bij de RUD Utrecht. 

Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling RUD dienen wij de begrotingen en 
jaarstukken van het RUD te beoordelen en heeft het gemeentebestuur gelegenheid om een 
zienswijze in te dienen.

Voor u ligt het ontwerp van de programmabegroting 2020. Deze is gebaseerd op de eerder 
vastgestelde kadernota RUD 2020 aangevuld met de vernieuwde DVO die de gemeente afsluit 
met het RUD. Over dit nieuwe DVO en de financiële gevolgen vindt in mei 2019 besluitvorming 
plaats. Vooruitlopend hierop heeft RUD Utrecht de financiële gevolgen hiervan reeds verwerkt 
in de ontwerpprogrammabegroting 2020 RUD Utrecht. 

Ter informatie vindt u bijgevoegd het college-advies bij de Kadernota 2020 RUD waarna onze 
gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

Centrale vraag
Wenst u een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de programmabegroting 2020 RUD 
Utrecht? 

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

Voldoen aan wettelijke termijnen van het afhandelen van vergunningaanvragen.

Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
De ontwerpbegroting 2020 RUD is sluitend evenals het meerjarenperspectief. De 
ontwerpbegroting 2020 sluit aan bij de onlangs vastgestelde kadernota 2020 van de RUD en is 
voor gemeente Woudenberg nadien aangevuld met de financiele gevolgen van het nieuwe nog 
vast te stellen DVO. Deze dienstverleningsovereenkomst is een vervolg op de aangepaste DVO 
van 2018.

Uitbreiding taken
Een aantal taken met betrekking tot de wet bodembescherming was al ondergebracht bij de 
RUD in het DVO zoals beleidsondersteuning, toezicht en vergunningen. Het restant aan 
bodemtaken zoals bodemadvies inzake omgevingsvergunning bouw, bodemadvies niet Wbb-
taak, beheer bodeminformatie en bodemloket zijn per 25 juli 2018 ook overgedragen aan de 
RUD middels een aanvullende opdracht.

Daarnaast constateren we dat - door de aantrekkende economie - er meer (complexe) 
omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Om deze aanvragen in behandeling te nemen, 
maken we momenteel gebruik van de inzet van de flexibele schil (vergunningverleners). Dit om 
te zorgen dat de aanvragen binnen het juridische termijn worden afgehandeld en daarmee 
vergunningaanvragen van rechtswege worden voorkomen. 

We zien verder een toename in aanvragen oprichtings- of revisievergunning, 
veranderingsvergunning en meldingen Activiteitenbesluit. Dit betekent structureel extra werk 
voor de RUD, welke niet geraamd was in het DVO 2018. Het betreft vooral werkzaamheden 
voor zwaardere categorie bedrijven (cat. 5-6), hetgeen een hoger kengetal met zich meebrengt 
en daarmee hogere kosten. Middels een aanvullende opdracht heeft de RUD Utrecht in 2018 
deze extra taken uitgevoerd. Deze taken zijn nu structureel verwerkt in de nieuwe concept 
DVO 2019-2021. Over dit concept-DVO incl de bijbehorende kosten ontvangt u in mei 2018 een 
separaat advies.
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De bijdrage in 2020 van de gemeente Woudenberg is in de ontwerp programmabegroting RUD 
geraamd op € 407.000 als gevolg van de extra taken, zoals hierboven beschreven. In de 
ontwerp Kadernota 2020 RUD was eerder sprake van een bijdrage van € 287.000. In onze 
eigen begroting 2020 was € 278.000 geraamd. De geraamde kosten door de RUD voor 2020 
worden opgenomen in de gemeentelijke Kadernota 2020-2023 en daar vindt een integrale 
afweging plaats in het licht van de gehele gemeentelijke Kadernota. De programmabegroting 
2020 van de RUD Utrecht geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wel adviseren 
wij u een voorbehoud te maken op de geraamde budgetten in deze begroting in afwachting 
van besluitvorming door de gemeenteraad over de gemeentelijke Kadernota 2020-2023. 

Innovatiebudget 
De RUD Utrecht heeft in de Kadernota 2020 RUD Utrecht een voorstel gedaan het 
ontwikkelbudget (tussen de € 600.000 en € 800.00) te verhogen waarvan een deel structureel. 
Het Algemeen Bestuur kon grotendeels de wens en de richting volgen, maar vond het 
noodzakelijk om tot een verdere concretisering te komen om de aansluiting met de deelnemers 
te borgen. Gezien bovenstaande heeft het Algemeen Bestuur besloten een werkgroep te 
benoemen om een voorstel te doen op welke wijze beide discussiepunten (concretisering en 
verdeelsleutel) zouden kunnen worden opgelost. 
De uitkomsten van deze werkgroep hebben er toe geleid dat zij voor 2019 € 93.000 
beschikbaar wil stellen om de verdere concretisering samen met de deelnemers 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 
van een passende prijs/kwaliteitsverhouding.

De RUD is één 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
De gemeente geeft belanghebbenden de ontwerpprogrammabegroting 2020 gelegenheid 
kennis te nemen van deze begroting via de geldende regelgeving voor bekendmakingen.

Beoogd resultaat (hoe)
Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, zijn er afspraken gemaakt over de planning & 
control cyclus. In de planning & control cyclus zijn de volgende documenten opgenomen:

- Kadernota 
- Begroting en meerjarenraming
- Bestuur rapportages
- Jaarstukken.

Financiële consequenties

Uitgaven Afwijking 
t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/ 
Structureel

Rapporteren aan 
raad d.m.v.

€ 407.000 € 129.000 4. Ruimte, wonen en 
ondernemen

Structureel Kadernota 2020-
2023

Over het nieuwe DVO en de financiele gevolgen voor 2019 ontvangt u separaat advies. De 
geraamde kosten door de RUD voor 2020 worden opgenomen in de gemeentelijke Kadernota 
2020-2023 en daar vindt een integrale afweging plaats in het licht van de gehele 
gemeentelijke Kadernota. In het advies over nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de 
RUD in 2019 en in de gemeentelijke Kadernota 2020 nemen we de kosten op én de daar 
tegenover staande dekking van deze kosten. 

Aanpak/uitvoering
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RUD Utrecht na besluitvorming over de ontwerpprogrammabegroting 2020 informeren conform 
bijgevoegde concept-brief. 

Conclusie
De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen met als voorbehoud dat de 
gemeenteraad bij vaststelling van de gemeentelijke Kadernota 2020-2020 de benodigde 
budgetten beschikbaar stelt.

Communicatie
N.v.t

Bijlage(n)
- Begeleidende brief
- Ontwerp programmabegroting 2020 RUD Utrecht. 
- Concept-brief aan RUD Utrecht
- College-advies Kadernota 2020 RUD Utrecht (conform besloten in raadscommissie 

maart 2019)

5/5


