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Inleiding
Op 5 december jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp
kadernota 2021 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 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 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
Er zijn meerdere ontwikkelingen waarvan het helaas op dit moment nog niet mogelijk is
om de financiele consequenties betrouwbaar in te schatten en deze zijn daarom nog niet
verwerkt in de financiele onderdelen. Dit zijn:
1. Kleur bekennen: dit traject loopt nog en derhalve is er geen rekening gehouden met
de mogelijke financiele consequenties:
2. Omgevingswet (met name bodemtaken): in deze kadernota zijn de financiele
consequenties voor de deelnemers nog niet voiledig inzichtelijk met betrekking tot de
verschuiving van bodemtaken (van provincie naar gemeenten). De totale variabele
bijdrage van de provincie neemt (tijdelijk) af en de vaste bijdrage verschuift voor een
deel van de provincie naar de gemeenten. Daarnaast moeten de gemeenten er rekening
mee houden dat indien zij activiteiten van de RUD verwachten op het gebied van bodem
de variabele en vaste bijdrage nog zullen stijgen wanneer zij bodemtaken laten
uitvoeren door de RUD Utrecht in 2021.
3. Spoedlocaties provincie Utrecht: In 2021 zullen door de provincie 1800 uren minder
worden afgenomen door het aflopen van de meerjarige opdracht Spoedlocaties. Samen
met de afname van de bodemtaken verklaart dit de totale afname van de variabele
bijdrage van de provincie Utrecht.
4. Asbesttaken: In de variabele bijdrage is rekening gehouden met de overdracht van
asbesttaken door een aantal van de gemeenten. Het gaat hierbij om een schatting op
basis van de verwachtingen voor 2020 die eind September 2019 zijn opgesteld. Deze
verwachtingen moeten nog geformaliseerd worden in nieuwe DVO afspraken van de
betreffende gemeenten.
5. Efficiency korting en kental aanpassing: Net zoals in 2019 en 2020 zal er in 2021
(voor de laatste keer) een verhoging plaatsvinden van de efficiencykorting. Zoals
afgesproken komt de totale jaarlijkse besparing voor de deelnemers op € 460.000,
waarvan al € 200.000 begroot is in 2020. Op basis van de uitgevoerde kental-analyse in
2019 is voorgesteld om 30 kentallen aan te passen voor 2020, wat een verwachte
besparing van ongeveer € 220.000 oplevert voor de deelnemers. Doelstelling is de
aanvullende € 240.000 (€ 260.000 t.o.v. begroting 2020) van 2021 te realiseren door
middel van kental verlaging aan de hand van de kental-analyse in 2020. Voor deze
kadernota is de aanvullende € 260.000 verdeeld over de deelnemers op basis van
eigenaarschap als efficiency resultaat. De kental-analyse in 2020 moet aantonen in
welke omvang deze efficiencykorting daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.
Duurzaamheid en Inciusie
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.
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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.
Maatschappelijke participatie
Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft ingestemd met deze ontwerp
kadernota.
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
Met de resultaten zoals deze nu bekend zijn, zullen de kosten in 2021 met 3% stijgen
ten opzichte van 2020. Hierin is ook rekening gehouden met de stijgende loonkosten als
gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers
veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 3%.
De indicatieve bedragen die nu in de ontwerp kadernota genoemd staan voor de
gemeente Woudenberg stijgen in 2021 met € 13.000 per jaar van € 407.000 naar €
420.000. Dit is verdeeld in € 176.000 voor de vaste bijdrage en € 244.000 variabel.
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 2021 RUD en de raad adviseren om geen zienswijze
in te dienen.
Communicatie

Bijlage(n)
- Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2021
- Ontwerp kadernota 2021 RUD Utrecht

