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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
1. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU aan te gaan, een en ander, conform 
bijgevoegde tekst, in werking tredend op 1 april 2012 of zoveel later als de colleges van 
burgemeester en wethouders van alle 14 deelnemende gemeenten tot vaststelling hebben besloten;  

2. Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU, na oprichting van die 
gemeenschappelijke regeling, te machtigen, en voor zover nodig, te mandateren, om de werknaam 
“Omgevingsdienst NWU- ZOU” rechtsgeldig te wijzigen in een definitieve naam.  

3. Om, na het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU door de 
colleges van burgemeester en wethouders van de 14 deelnemende gemeenten in die regeling, de 
gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord- West Utrecht, tevens inhoudende ontbinding van 
het bij de regeling ingestelde openbaar lichaam, op te heffen per 1 januari 2013 of zoveel later als het 
liquidatieplan is uitgevoerd en er conform regelgeving kan worden geliquideerd; 

4. Kennis te nemen van het liquidatieplan en het Algemeen Bestuur van de Milieudienst Noord- West 
Utrecht te informeren over uw bevindingen.  

 
Samenvatting 
Uw gemeenteraad is in het najaar van 2011 geïnformeerd over de intentie tot fusie van de Milieudienst 
NWU met de Milieudienst ZOU. (voor nader informatie wordt verwezen naar de informatienota van 18 juli 
2011 opgenomen in de bijgevoegde stukken). De Milieudiensten zijn voortgegaan met de voorbereiding 
van de fusie. Het  Algemeen Bestuur van de Milieudienst Zuidoost- Utrecht en Milieudienst Noord- West 
Utrecht hebben ieder reeds ingestemd met het voornemen tot oprichten van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst NWU- ZOU. 
Thans is het college van burgemeester en wethouders voornemens te beslissen tot het aangaan van de 
nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU- ZOU. Alvorens tot dit besluit te komen 
vraagt het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
toestemming aan uw gemeenteraad. De bestaande gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord- 
West Utrecht zal worden opgeheven, conform het bijgaande liquidatieplan.  
 
Voorgesteld wordt om toestemming te geven voor het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU, in combinatie met het besluit tot opheffing van de 
gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Noord-West Utrecht. 
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Bijlagen 
1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU - ZOU met toelichting (bijgevoegd) 
2. Concept liquidatieplan met Sociaal statuut Omgevingsdienst NWU- ZOU (bijgevoegd) 
3. Informatienota 18 juli 2011 (ter inzage gelegd) 
 
Argumenten 
 
Inleiding 
In het najaar van 2011 is de voorgenomen fusie van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst 
Zuidoost- Utrecht en gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord- West Utrecht tot 1 
gemeenschappelijke regeling in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten behandeld. Voor 
een toelichting op de redenen voor fusie verwijzen wij naar de informatienota van 18 juli 2011,  alsmede 
naar de Raadsinformatiebrief oktober over dit onderwerp. 
Deze fusie staat los van de ontwikkelingen rondom de RUD vorming. De RUD’s zullen in een later 
stadium worden opgericht.  
 
De uitgangspunten van de fusie zijn als leidraad voor het opstellen van de tekst van de voorgestelde 
gemeenschappelijke regeling genomen. De ontwikkelingen bij gemeenten, zoals de vraag naar efficiency, 
professionaliteit, flexibiliteit, maatwerk, invloed op beleid, en kwaliteit, zijn daarvan onderdeel. 
 
Ten behoeve van het opstellen van de tekst zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen van beide 
Milieudiensten, alsmede voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen, die reeds als RUD werken, 
alsook het model van IPO bestudeerd. Voorts is getoetst aan de bestaande regelgeving, zoals de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (inclusief Memorie van toelichting), gemeentewet, Archiefwet e.d. 
 
Overwegingen 
 
Nieuwe regeling 
De gemeenschappelijke regeling 
De voorgestelde gemeenschappelijke regeling is een zogenaamde collegeregeling: de bestaande 
gemeenschappelijke regelingen Milieudienst ZOU en Milieudienst NWU, beide uit 2003, zijn zogenaamde 
gemengde regelingen, waarbij de regelingen tevens zijn aangegaan door de gemeenteraden en de 
burgemeesters. Hierin bestaat geen keuze: de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat de 
bestuursorganen van gemeenten afzonderlijk of tezamen, maar ieder voor zover zij voor de eigen 
gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen.  In casu betreft het bevoegdheden van 
de colleges, en derhalve wordt de regeling getroffen door alleen de colleges. 
 
Benoemen lid algemeen bestuur 
In de tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is eenduidig opgenomen dat de colleges van 
burgemeester en wethouders de gemeenschappelijke regeling aangaan. Het is nog steeds zo dat leden 
van de colleges lid zijn van het Algemeen Bestuur, alleen is nu geregeld dat deze door de colleges uit hun 
midden worden benoemd, en niet door de gemeenteraad.  
 
Toestemming gemeenteraad treffen nieuwe regeling  
De gemeenschappelijke regeling wordt tussen colleges van burgemeester en wethouders van de 
deelnemende gemeenten getroffen. Het college van burgemeester en wethouders acht het van belang het 
standpunt van de gemeenteraad in deze te kennen en in zijn besluitvorming te betrekken. Het college van 
burgemeester en wethouders vraagt aan uw raad toestemming om de gemeenschappelijke regeling aan 
te gaan, een en ander conform bijgevoegde tekst.  
 
Bestaande regeling 
Toestemming gemeenteraad opheffen bestaande regeling  
Het is de bedoeling dat na oprichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling de beide bestaande 
gemeenschappelijke regelingen opgeheven worden. De gemeenschappelijke regelingen hebben daarvoor 
een vrijwel gelijk luidende bepaling. Bij Milieudienst ZOU dient ten minste 2/3 van de gemeenteraden in te 
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stemmen met de opheffing van de Milieudienst, bij Milieudienst NWU dienen de besturen van alle 
deelnemende gemeenten daartoe te besluiten.  
 
Liquidatieplan 
Voor het overige is de bepaling van de gemeenschappelijke regelingen gelijk: Het Algemeen Bestuur stelt, 
gehoord de raden van de gemeenten, een liquidatieplan vast. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting 
van de gemeenten om alle rechten en verplichtingen van de Milieudienst over de gemeenten te verdelen. 
In het liquidatieplan zal de wijze van verdeling bepaald worden.  
Derhalve wordt het concept liquidatieplan hierbij aan de raden ter commentaar voorgelegd. 
 
Risico’s (financieel, juridisch) 
Voor, tijdens en na de fusie tussen de Milieudiensten Noord-West Utrecht en Zuidoost-Utrecht is een 
aantal financiële risico’s te onderkennen. 
De fusiepartners zijn continu actief bezig om deze risico’s in kaart te brengen en om, indien mogelijk, 
maatregelen te initiëren om deze risico’s te beheersen of te voorkomen. 
De financiële uitgangspunten daarbij worden regelmatig getoetst door Ernst & Young accountants waarna 
er een rapportage volgt ten behoeve van het algemeen bestuur van de fusiepartners. 
Wat zijn de risico’s die tot op heden onderkend zijn en die niet zijn opgenomen in de bijdragen van de 
eigenaar gemeenten ter grootte van € 100.000 voor de Milieudienst Zuidoost-Utrecht die in december 
2011 gefactureerd is, en ter grootte van € 100.000 voor de Milieudienst Noord-West Utrecht die 
gereserveerd is ten laste van de algemene reserve. Voorts zijn alle financiële risico’s inclusief de € 
40.000,- gedekt.   
- Er zullen frictiekosten optreden bij de fusie. Deze frictiekosten worden niet voorzien bij de 

Milieudienst Zuidoost-Utrecht, wellicht wel bij de Milieudienst Noord- West Utrecht. Om de 
frictiekosten bij de Milieudienst Noord-West Utrecht in kaart te brengen is een calculatie gemaakt. Uit 
deze calculatie blijkt duidelijk dat de maximale frictiekosten voldaan kunnen worden vanuit de 
algemene reserve van de Milieudienst Noord-West Utrecht en dat er derhalve op het gebied van de 
frictiekosten géén additionele bijdrage gevraagd hoeft te worden aan de eigenaar gemeenten van 
beide Milieudiensten. De nieuwe gefuseerde omgevingsdienst heeft dan ook géén last van 
frictiekosten en kan met een schone lei beginnen; 

- Een omzetdoelstelling is opgenomen in de, geconsolideerde, meerjarenbegroting. De Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht kent al enige jaren een omzetdoelstelling die tussen de 30% en 40% ligt van de 
totale omzet. In de geconsolideerde meerjarenbegroting is ook een omzetdoelstelling opgenomen 
voor de Milieudienst Noord-West Utrecht die geleidelijk groeit van 5% in 2012 naar 30% in 2015. 
Gezien de ervaring met acquisitie bij Milieudienst Zuidoost-Utrecht moet deze doelstelling haalbaar 
zijn; 

- Verhoogde mate van improductiviteit tijdens het fusieproces als gevolg van onderling overleg en 
afstemming tussen de medewerkers kan leiden tot een lagere productie. Deze improductiviteit kan 
niet berekend worden maar zal door het management nauwlettend  in de gaten moeten worden 
gehouden. Een oplossing om dit goed in de hand te houden kan liggen in het adequaat, en 
gestructureerd, plannen van onderling overleg. Een algemene richtlijn is dat de kosten van 
improductiviteit ongeveer € 40.000 per 1.000 uur improductiviteit bedragen. Om dit op te vangen met 
een verhoogde omzet dienen er, ingeval van externe inhuur, 2.500 uur productief als omzet 
gegenereerd te worden. 

- Beheersing van interne en externe kosten is zeker tijdens een fusie een financieel risico te noemen. 
De Milieudienst Zuidoost-Utrecht heeft een goed werkende, en regelmatig extern getoetste, planning 
& control systematiek ingevoerd. Deze systematiek zal ook worden ingevoerd bij de Milieudienst 
Noord-West Utrecht en zal in de loop van het jaar 2012 operationeel zijn. Vooruitlopend daarop zijn 
de financiële gegevens van de Milieudienst Noord-West Utrecht doorgenomen en bijgesteld naar een 
reëel  verwachtingspatroon voor 2012. Het meerjarenperspectief vanaf 2013 zal in de loop van het 
jaar 2012 verder uitgekristalliseerd worden en in de reguliere begrotingscyclus verwerkt worden.   De 
uitgangspunten voor de verwachting 2012 zijn doorgenomen met Ernst & Young. Er worden géén 
financiële risico’s verwacht met betrekking tot de geraamde lasten voor 2012. 
 

Welke kostensoorten spelen nog meer een rol in de bedrijfsvoering, en moeten wij deze beschouwen als 
risico’s? 
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- De huisvestingslasten zullen niet wijzigen. In de geconsolideerde begroting is rekening gehouden 
met de huisvestingslasten van beide Milieudiensten en deze lasten zijn ongewijzigd opgenomen. 

- Kosten met betrekking tot ICT. Er zal géén sprake zijn van kapitaalvernietiging bij de beide 
Milieudiensten. Op ICT gebied zal er in 2012 en verder sprake zijn van een verdere integratie die niet 
zal leiden tot een substantieel investeringsniveau. De financiële programmatuur van de Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht, AFAS, zal dienen om de financiële administratie te verwerken. Zonder aanvullende 
investeringen kan deze programmatuur dienen om de nieuwe organisatie te verwerken. Ook op 
andere ICT terreinen worden géén investeringen en/of kapitaalvernietiging voorzien. 

- Alle overige kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn gedetailleerd doorgenomen en 
waar nodig bijgesteld om een reële geconsolideerde begroting op te stellen voor het jaar 2012. De 
uitgangspunten en uitwerking van deze geconsolideerde begroting is doorgenomen met Ernst & 
Young.  

- Indien één (of meer) colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 
besluiten niet deel te nemen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-
ZOU, zal het gehele besluitvormingstraject op nieuw moeten worden ingezet. Er is dan namelijk 
sprake van een wijziging in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU, zoals die 
door de overige deelnemende colleges wel is is vastgesteld. 

 
Conclusie: 
Er zijn meerdere financiële risico’s te onderkennen, de hierboven vermelde risico’s zijn echter wel de 
risico’s die de grootste impact kunnen hebben op de exploitatie.  
 
Het grootste financiële risico ligt in de sfeer van de frictiekosten. Deze spelen echter alleen bij de 
Milieudienst Noord-West Utrecht en worden gedekt uit de reserve van de Milieudienst Noord-West 
Utrecht. 
 
De overige risico’s worden beheersbaar gemaakt door de in gang gezette beheersmaatregelen, een 
reservering bij beide Milieudiensten, € 100.000 per Milieudienst, die in staat is om de gecalculeerde 
risico’s te kunnen dragen, en de continue bewaking van de uitgangspunten en maatregelen door Ernst & 
Young accountants. De beheersbaarheid blijkt uit de mate van uitputting van de beschikbaar gestelde 
gelden voor de fusie; deze uitputting ligt nog geheel in lijn met het verwachtingspatroon zoals dat heeft 
gediend voor de aanvraag van de additionele middelen. 
  
Het benoemde risico van een verlaging van de contracturen kan niet worden beheerst door de 
fusiepartners, maar ligt in de handen van de eigenaar gemeenten. 
 
Onvoorziene financiële tegenvallers kunnen tot een maximum van €40.000 (€20.000 per Milieudienst) 
worden gedekt uit de algemene reserves van de bestaande Milieudiensten. Hierdoor hoeft er geen sprake 
te zijn van de vorming van een post onvoorzien in de begrotingen van de eigenaar gemeenten. 
 
Eventuele specifiek aan een Milieudienst toe te rekenen onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit de 
algemene reserve van de betrokken Milieudienst. 
 
Communicatie 
Zodra de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten hebben besloten 
tot oprichting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU, zal aan alle 
deelnemende gemeenten vanuit de beide Milieudiensten bericht worden gezonden, met daarin de datum 
van oprichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling, alsmede een voorbeeldtekst voor de 
bekendmaking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Voorts kunnen de deelnemende gemeenten 
dan zorgdragen voor de inschrijving van de nieuwe gemeenschappelijke regeling in het gemeentelijke 
register. Na bekendmaking zal de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treden. 
 
10 januari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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