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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. 

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 Programmabegroting van de RUD voor 2021 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief 
voor de periode 2020 – 2024. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed zullen 
hebben op de begroting 2021, die verder nog niet verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft 
het traject ‘Kleur bekennen’ en de invoering van de Omgevingswet. Bij de invoering van de 
Omgevingswet moet dan onder meer gedacht worden aan mogelijke nieuwe producten en 
diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken.

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 2021 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.

€ 402.000 -€5.000 4. Ruimte, wonen en 
ondernemen

Structureel Kadernota 2021-
2024

De Programmabegroting van de RUD voor 2021 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief 
voor de periode 2020 – 2024. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed zullen 
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hebben op de begroting 2021, die verder nog niet verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft 
het traject ‘Kleur bekennen’ en de invoering van de Omgevingswet. Bij de invoering van de 
Omgevingswet moet dan onder meer gedacht worden aan mogelijke nieuwe producten en 
diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken.

Aanpak/uitvoering
RUD Utrecht wordt na besluitvorming over de ontwerpprogrammabegroting 2020 
geïnformeerd.

Conclusie
De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen.

Communicatie
N.v.t.

Bijlage(n)

 Begeleidende brief
 Ontwerp programmabegroting 2020 RUD Utrecht. 
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