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Beste mevrouw Behrens-Benne,
Op 9 oktober 2019 heeft u ons de (ontwerp)kadernota 2021 van de Omgevingsdienst regio Utrecht
(hierna: ODRU) toegezonden, om ons de gelegenheid te geven te reageren op dit stuk. Aangezien
wij tot 5 december 2019 de gelegenheid hebben om onze reactie in te dienen, sturen wij u onze
zienswijze onder voorbehoud dat de raad op 17 december hiermee instemt.
Zienswijze
De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de uitgangspunten welke beschreven zijn in de
kadernota 2021. Wel willen wij onze zorgen uiten over de kostenontwikkeling die de inwerkingtreding
van de Omgevingswet met zich meebrengt.
De ODRU heeft in bijlage 3 bij de kadernota 2021 berekend dat de komst van de Omgevingswet
mogelijk een kostenstijging van circa 27% met zich meebrengt. Het gaat hierbij enerzijds om het
anders werken wat de Omgevingswet vraagt en anderzijds om een andere taakverdeling. Gezien de
onzekerheden zullen de uiteindelijke meerkosten mogelijk anders uitvallen. Het signaal dat de ODRU
hiermee afgeeft is dat wij er rekening mee moeten houden dat de uitvoering van de Omgevingswet
een forse impact kan hebben op de kosten van de gemeente voor de ODRU. De gemeente Stichtse
Vecht vindt een dergelijke grote kostenstijging voor werkzaamheden van de ODRU niet gewenst.
De gemeente Stichtse Vecht zou dan ook willen verzoeken om te komen tot een andere manier van
werken en verschuiving van taken waarbij kan worden gewerkt binnen de huidige capaciteit en
budgetten.
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Met betrekking tot de overdracht van bodemtaken gaan wij er verder vanuit dat er voldoende dekking
vanuit de provincie en/of het Rijk meekomt om deze taken adequaat uit te kunnen voeren. Hierover
zijn de gemeenten en ODRU reeds in gesprek met de provincie
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Vragen
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Chantal Brons via bovenstaande
contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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Tomas de Smet
Teammanager Omgevingskwaliteit

