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Achtergrond 

De deelnemers aan de Bestuurlijke Stuurgroep (BSG, zie voor samenstelling bijlage 2 van 

het Koersdocument) zijn verheugd dat zij met elkaar een doorbraak hebben bereikt in het 

proces tot vorming van één RUD in Utrecht. Voorliggend Koersdocument ‘Samen verder in 

een Regionale Uitvoeringsdienst voor de gehele regio Utrecht’ biedt naar de overtuiging van 

de leden van de BSG een goed fundament voor één RUD in Utrecht. In het Koersdocument 

zijn doelstellingen, randvoorwaarden en proces zo nauwkeurig mogelijk omschreven. 

 

In het proces is bewust gebruik gemaakt van de eigen expertise. Bestuurders en ambtenaren 

van de betrokken organisaties hebben intensief overleg gevoerd over de vraagstukken. 

Alleen daar waar nodig is gebruik gemaakt van de expertise van externen. Er is nauwkeurig 

onderzoek gedaan naar de ervaringen elders in het land op RUD-gebied en gebruik gemaakt 

van de ‘best practices’. 

 

Kwaliteit en efficiency vanuit moderne organisatievorm 

In dit proces is vanzelfsprekend veel aandacht voor handhaving en waar mogelijk 

verbetering van kwaliteit. De landelijke kwaliteitscriteria zullen worden gehanteerd. Door de 

samenwerking van alle partijen is het mogelijk de eigen ‘best practice’ tot voorbeeld te 

verheffen. Uiteraard wordt er ook gelet op de ontwikkelingen bij andere Omgevingsdiensten.  

 

De opbrengst van dit proces zal een moderne RUD zijn, met duidelijke bestuurlijke en 

financiële kaders, adequate bestuurlijke en ambtelijke sturing, een moderne organisatie en 

ICT, klantgerichtheid als leidraad en bovenal gemotiveerde en deskundige medewerkers, dit 

alles in het belang van een goede leefomgeving in Utrecht. Effectiviteit en efficiëntie zijn 

harde randvoorwaarden.  
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Bestaande ODrU als fundament voor RUD-U i.w. 

In de provincie Utrecht bestonden al vele jaren twee milieudiensten (Milieudiensten 

Noordwest Utrecht en Zuidoost Utrecht). Deze diensten zijn in de maand juli 2012 formeel 

opgegaan in de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU). Het is onmiskenbaar dat deze 

organisatie, evenals haar partners in dit proces, in de loop der jaren veel ervaring en 

expertise op het gemeentelijke gebied van vergunningverlening, handhaving en milieu heeft 

opgedaan. Bovendien is de ODrU een organisatie die gewend is om vanuit een 

bedrijfsmatige optiek invulling te geven aan de bestuurlijke wensen van haar opdrachtgevers. 

Deze organisatie biedt daarmee een uitstekend fundament voor de ene, gezamenlijke RUD 

Utrecht in wording (RUD-U i.w.). 

 

Tegelijkertijd hebben partijen geconcludeerd dat deze RUD alleen maar tot stand kan komen 

als gelijkwaardigheid een absolute randvoorwaarde in het proces zal zijn, van deelnemers en 

niet-deelnemers, gemeentelijk of provinciaal. Die gelijkwaardigheid loopt als een rode draad 

door het Koersdocument, verwerkt in onderwerpen als financiën, bestuurlijke verhoudingen, 

ambtelijke inbreng en proces. Dit heeft geleid tot een voor alle partijen herkenbaar model van 

samenwerking.  

 

Randvoorwaarden 

De Bestuurlijke stuurgroep heeft bestuurlijke randvoorwaarden geformuleerd, die in het 

Koersdocument nader zijn vormgegeven, te weten: 

1. De besluitvorming van de RUD-U i.w. zal per 1 januari 2013 gestart en gereed 

moeten zijn, waarvoor een grote inspanning zal moeten worden geleverd. De 

bereidheid om die inspanning te leveren is aanwezig.  

 

2. Er zal in de provincie Utrecht sprake zijn van één robuuste Omgevingsdienst. Het 

fundament van de RUD-U i.w. is de bestaande ODrU met als rechtsvorm een 

Openaar Lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Er is 

geen onduidelijkheid over de afspraken betreffende het door partijen onder te 

brengen basistakenpakket uit de package deal bij de te vormen RUD-U i.w. 

 

3. Een aantal partijen heeft reeds besloten om meer taken dan hierboven omschreven 

bij de RUD-U i.w. onder te brengen dan wel is reeds ondergebracht bij de bestaande 

ODrU. Het staat andere partijen vrij om dat ook te doen. 
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4. Geen tariefwijziging ten opzichte van het huidige tarief voor gemeenten, wel wordt 

indexering toegepast. 

 

5. Met de individuele partijen worden DVO’s afgesloten, een taakanalyse met daaruit 

volgend  te leveren producten en bijbehorende uren is de basis voor deze DVO’s.  Op 

basis van de nieuwe DVO’s worden taken overgedragen aan de RUD-U i.w. Op basis 

van de DVO’s kunnen, indien van toepassing, medewerkers worden overgedragen. 

Hiertoe zullen aanvullende overeenkomsten gemaakt worden, die per partij als 

maatwerk kunnen gelden.  

 

6. Op basis van de DVO’s en eventuele aanvullende overeenkomsten, zullen de 

deelnemende partijen facturen ontvangen van de RUD-U i.w. 

 

7. Op basis van een taakanalyse en productieve uren van de partij, wordt ‘mens volgt 

werk’ van toepassing.  

 

8. De vigerende CAR-UWO arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing voor  de 

medewerkers die overgaan.  

 

9. De deelnemende partijen ontvangen maatwerk in hun afname: door middel van 

accountmanagement, per deelnemer opgestelde jaarrapportages en –rekeningen en 

voortgangsrapportages houdt met grip en overzicht op de uitvoering van de RUD-U 

i.w. 

 

10. De deelnemende partijen richten een regievoerders–rol in in hun eigen organisatie. 

Deze regievoerder is verantwoordelijk voor de integrale opdrachtverstrekking aan de 

RUD-U i.w. 

 

Vervolgproces 

De Bestuurlijke Stuurgroep heeft het veranderproces, dat onder leiding komt  van een 

kwartiermaker, scherp omlijnd. Bestuurlijk toezicht, van alle betrokken partijen, maakt daar 

onderdeel van uit.  

 

Daarnaast is gekozen voor een stevig tempo. Zodoende is het mogelijk voor alle 

betrokkenen, bestuurlijk, ambtelijk, extern en intern, duidelijkheid te scheppen.  
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De concrete inrichting zal zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen, zodat de taken 

adequaat kunnen worden uitgevoerd. Zowel tijdens als na de verbouwing.  

 

Voor een concreet beeld bij de besluitvormingsprocessen per deelnemer in de RUD-U in 

wording, verwijzen wij u naar het addendum bij deze oplegnotitie.  

 

 

Met hartelijke groet, 

Namens de Bestuurlijke Stuurgroep, 

 

Ambtelijk Kernteam 
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ADDENDUM  |  SCHETS BESLUITVORMINGSPROCES PER DEELNEMER 
 
Een eerste verkenning van het besluitvormingsproces rondom de RUD-U i.w. leidt tot 

onderstaand beeld van het te doorlopen proces per deelnemer. Deze processen worden op 

dit moment in samenspraak met de deelnemers nader gedetailleerd. 

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Bestuurlijke besluitvorming 

1. AB neemt principe besluit transitie  Omgevingsdienst Regio Utrecht op grond van het 

koersdocument 

2. AB ontvang per partij verzoeken tot toetreding 

3. DB wordt gemandateerd door het AB om de transitie volledig voor te bereiden ism 

kwartiermaker (inclusief DVO en andere overeenkomsten) 

4. Per partij wordt een DVO afgesloten over de urenafname, op grond van de bestaande 

DVO teksten van de bestaande Omgevingsdienst deze wordt. Deze wordt in het AB 

vastgesteld. 

5. Per partij wordt een overeenkomst ‘overdracht medewerkers’ gesloten, indien van 

toepassing. Deze wordt in het AB vastgesteld 

Op één moment : 

6. GR in een keer wijzigen met alle nieuwe toetreders en extra addenda: voorstel tot 

instemming van de wijziging naar de colleges  en met instemming van de 

gemeenteraad  

7. 1 begrotingswijziging met alle wijzigingen tav DVO’s verwerkt  van alle partijen in AB 

vaststellen (inclusief colleges, raden, inclusief ter inzage legging 8 weken) 

Medezeggenschap OR (eventueel GO): 

1. Advies/instemming principebesluit RUD vorming obv koersdocument inclusief 

verwachting overname medewerkers 

2. Overdracht medewerkers 

3. Eventuele aanpassingen in totale functiehuis 

 

 

Provincie Utrecht 

Bestuurlijke besluitvorming 

1. Principe besluit tot toetreding ODRU op basis van het koersdocument 

2. Verzoek tot toetreding GS/PS bekendmaken en aan AB ODRU 

3. Afsluiten DVO voor urenafname, uurtarief en lumpsum 
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4. Afsluiten overeenkomst overdacht medewerkers 

5. Check GS/PS: eventueel begrotingswijziging Provincie na overdracht medewerkers 

en taken 

6. Vaststelling gewijzigde GR ODRU in GS met instemming van PS  

Medezeggenschap 

7. OR/GO advies/instemming tot overdracht medewerkers aan ODRU (GO eventueel 

sociaal statuut) 

 

SBG 

 Bestuurlijke besluitvorming 

1. Principe besluit tot toetreding ODRU op basis van het koersdocument in AB SBG en 

colleges/commissies/raden van de individuele gemeenten 

2. Verzoek tot toetreding in AB SBG vaststellen en bekendmaken en aan AB ODRU 

3. Afsluiten DVO voor urenafname, uurtarief en lumpsum: opstellen per gemeenten en 

vaststellen door AB en colleges individuele gemeenten 

4. Afsluiten overeenkomst overdacht medewerkers: vaststellen door AB SBG 

5. Check: SBG besluitvorming eventuele frictiekosten  

6. Check SBG: begrotingswijziging opstellen en doorvoeren na overdracht medewerkers 

en taken 

7. Vaststelling gewijzigde GR ODRU in colleges van individuele gemeenten met 

instemming van raden 

Medezeggenschap 

8. OR/GO SBG advies/ instemming tot overdracht medewerkers aan ODRU (GO 

eventueel sociaal statuut) 

 

Gemeente Utrecht 

Bestuurlijke besluitvorming 

1. Principe besluit tot toetreding ODRU op basis van het koersdocument 

2. Verzoek tot toetreding college en raad bekendmaken en aan AB ODRU 

3. Afsluiten DVO voor urenafname, uurtarief en lumpsum 

4. Afsluiten overeenkomst overdacht medewerkers 

5. Check college: eventueel begrotingswijziging na overdracht medewerkers en taken 

6. Vaststelling gewijzigde GR ODRU in college met instemming van raad  

Medezeggenschap 

7. OR/GO advies/ instemming tot overdracht medewerkers aan ODRU (GO eventueel 

sociaal statuut) 
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Houten/ Nieuwegein 

Bestuurlijke besluitvorming 

1. Principe besluit tot toetreding ODRU op basis van het koersdocument 

2. Verzoek tot toetreding college en raad bekendmaken en aan AB ODRU 

3. Afsluiten DVO voor urenafname, uurtarief en lumpsum 

4. Check college: eventueel begrotingswijziging na overdracht taken 

5. Vaststelling gewijzigde GR ODRU in college met instemming van raad  

Medezeggenschap 

6. OR/GO advies tot overdracht taken aan ODRU  

 


