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n.v.t. 
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Werksessie 
12 november 2012 
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Directie 
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dennis.boekhout@stichtsevecht.nl 
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7 
Registratie nummer 
Z/12/17617-VB/12/02180 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het college toestemming verlenen om in te stemmen met de omvorming van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht naar RUD Utrecht en deelname daarin, met als basis de voorwaarden en uitgangspunten zoals 
opgenomen in het Koersdocument 
 
 
Samenvatting 
 
De raad wordt conform de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen betrokken bij de 
besluitvorming oprichting RUD door hem te verzoeken toestemming aan het college te verlenen om in te 
stemmen met de omvorming van de Omgevingsdienst regio Utrecht naar RUD Utrecht en deelname 
daarin. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Koersdocument ‘Samen verder in een Regionale Uitvoeringsdienst voor de gehele regio Utrecht’ 
- Aanbiedingsbrief Koersdocument 
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Harmonisatie 
Niet van toepassing. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Om de kwaliteit van wet- en regelgeving, toezicht en handhaving op milieutaken te verhogen, wordt in 
Nederland gewerkt aan een landsdekkend systeem van Regionale Uitvoeringsdiensten. In deze RUD’s 
bundelen provincies en gemeenten hun capaciteit, deskundigheid en financiële middelen op het gebied 
van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht. Op 1 januari 2013 dienen deze 
uitvoeringsorganisaties operationeel te zijn. 
 
Op 27 oktober 2011 is bestuurlijk een akkoord bereikt over de gewenste aanpak, de uitgangspunten en de 
eerste contouren inzake de vorming van één RUD in de provincie Utrecht. Deze aanpak heeft, na een 
intensief ambtelijk en bestuurlijk traject, begin september 2012 geresulteerd in het Koersdocument 
‘Samen verder in een Regionale Uitvoeringsdienst voor de gehele regio Utrecht’ (zie bijlage). In het 
Koersdocument zijn de bestuurlijke uitgangspunten benoemd waarlangs de RUD Utrecht in wording 
(hierna RUD-U i.w.) moet ontstaan. 
 
Argumenten 
1. De totstandkoming van de RUD-U i.w. moet worden gezien in het licht van het streven naar 

verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna afgekort 
met VTH).  

 
Onder verbetering van de kwaliteit moet ook vermindering van de kwetsbaarheid, en verbetering van 
de dienstverlening worden verstaan. Een belangrijke aanleiding voor de vorming van de RUD’s is het 
onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd naar de kwaliteit van het handhavingstelsel door de 
onderzoekscommissie Herziening Handhavingstelsel VROM regelgeving (de commissie Mans). In dit 
onderzoek werd onder meer aanbevolen een landsdekkend systeem van regionale 
uitvoeringsdiensten (toen nog omgevingsdiensten genoemd) te realiseren. In het verlengde daarvan 
hebben het Rijk, de VNG en het IPO bindende afspraken gemaakt over de taken van die 
omgevingsdiensten en over de wijze waarop die structuur tot stand zou moeten worden gebracht.  

 
2. In de provincie Utrecht moet één Uitvoeringsdienst met alle gemeenten en Provincie komen. 

De discussie omtrent de vorming van een RUD in de provincie Utrecht is sinds enkele jaren gaande. 
Bestuurlijk staat vast dat er één Uitvoeringsdienst met alle gemeenten en de provincie als 
deelnemers zal moeten komen. Dit standpunt is niet alleen gevoed door de overtuiging dat 
krachtenbundeling kwalitatieve en kwantitatieve voordelen biedt, maar ook door de landelijke 
ontwikkelingen en afspraken.  

 
3. Door de samenwerking in de RUD-U i.w. kan een integraal dienstverleningspakket duurzaam 

worden gegarandeerd.  
De ontwikkelingen rondom de veranderende overheid, de economische crises en de bezuinigingen, 
maar tegelijkertijd ook de eisen rondom kwaliteit en flexibiliteit, vragen om robuustheid en 
schaalgrootte. 
 
Voor de deelnemende partijen, als klant, levert de RUD-U i.w. een bekende, betrouwbare partner op 
die de leefomgeving en behoeften van de deelnemende partijen goed kent en mee kan bewegen met 
nieuwe ontwikkelingen, die het gehele integrale pakket van omgevingstaken kan leveren, bredere 
vakinhoudelijke expertise heeft, die maatwerk levert en waar iets te kiezen valt door middel van het 
cafetariaprincipe, dat transparant is in resultaten en kosten en die werkt tegen een redelijke prijs-
kwaliteitverhouding.  
 
Voor de deelnemende partijen, als eigenaar, levert de vorming van de RUD-U i.w.. een efficiënte, 
robuuste, toekomstvaste organisatie op, die nabij is georganiseerd  en waarop direct invloed kan 
worden uitgeoefend en waarbij de bestuurlijke betrokkenheid vanuit alle partners is geborgd.  
In het licht van optimale dienstverlening en herkenbaarheid vormt de RUD-U i.w. een goede 
oplossing om de huidige en toekomstige (milieu- en ruimtelijke) vraagstukken op te lossen. Bedrijven 
en burgers verwachten een dienstverlener die het werkgebied kent, die flexibel is en maatwerk levert. 
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Door de vorming van de RUD-U i.w. kan beter worden ingespeeld op de eisen van bedrijven en 
burgers, is de continuïteit geborgd en wordt een hoger kennisniveau gerealiseerd. Een groot voordeel 
is de integraliteit en afstemming die kan worden geleverd van de aan elkaar gerelateerde 
werkgebieden op het gebied van omgeving. De dienstverlening is hiermee zowel efficiënt als 
effectief. 

 
4. Het eigenaarschap komt tot uitdrukking in deelname van portefeuillehouders 

Milieu/Omgeving/Wabo in het Algemeen Bestuur, en een afvaardiging in het Dagelijks bestuur 
(DB).  
Het Algemeen Bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, gedeputeerde en wethouders. De 
bestuurders zijn bestuurlijk-inhoudelijk verantwoordelijk voor milieu/omgeving in hun provincie c.q. 
eigen gemeente. De aansturing van de dienst vindt plaats langs de bestuurlijke lijn. Evenwichtige 
samenstelling van het DB – op basis van het principe “gelijkwaardigheid”, zonder door te schieten 
naar “belangenbehartiging” - leidt tot voldoende representativiteit van de deelnemers. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de verscheidene overlegstructuren worden nader 
uitgewerkt in de tekst van de GR. 

 
Kanttekeningen 
1. Door de omvorming zijn extra investeringen nodig voor afstemming organisatie, 

instrumenten, processen, rollen/gedrag.  
Deze opstartkosten zijn onvermijdelijk. In het Koersdocument worden de kosten aangegeven en 
onderbouwd. In een gemeenschappelijke regeling zijn uiteindelijk de deelnemende partijen financieel 
risicodrager. Dit is inherent aan de rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling. Inzet op de factoren 
die het risico klein maken is essentieel. Dit houdt ondermeer in: een strak uitgevoerde planning en 
control cyclus, prognoses en externe monitoring van de planning en control cyclus. Aan de andere 
kant zal de RUD-U i.w. verder moeten (kunnen) bouwen aan een financiële reserve zodat eventuele 
tegenvallers binnen vooraf gestelde marge kunnen worden opgevangen. 

 
2. De integratie van de nieuwe onderdelen zal enige tijd nodig hebben. 

Er  zal moeten worden voldaan aan de hoge verwachtingen t.a.v. efficiency en flexibiliteit/maatwerk. 
Er zal daarom continu wederzijds geïnvesteerd moeten worden in vertrouwen duidelijkheid en 
verantwoording bij bestuur, medewerkers en klant. Als laatste zal het vertrek van goede 
medewerkers door onrust/onzekerheid en verminderde motivatie moeten worden voorkomen. Hiertoe 
is een voortvarende, transparante en interactieve aanpak voor de vorming van de RUD-U i.w. vereist.  

 
Communicatie 
 
Financiën en risico’s 
Het uitgangspunt is dat, conform de bestuurlijke opdracht, bij de vorming van de RUD-U i.w. sprake moet 
zijn van een budgettair neutrale operatie voor de deelnemende partijen aan de RUD-U i.w. Dit betekent 
dat er in de organisatie meer kwaliteit wordt geboden tegen dezelfde kosten, of minimaal gelijkblijvende 
kwaliteit tegen minder kosten. Het huidige tarief van de bestaande ODrU (outputfinanciering) is 
uitgangspunt voor de RUD-U i.w.. Dit uurtarief wordt nog geïndexeerd; op basis van die indexatie kan het 
uurtarief van de ODrU nog verhoogd worden. De overhead binnen de te vormen RUD-U i.w. maakt 
integraal onderdeel uit van deze kostprijs per product/dienst. Ofwel, overhead wordt doorgerekend in het 
uurtarief dat de RUD-U i.w. hanteert richting haar opdrachtgevers. De provincie Utrecht zal een hoger 
tarief betalen voor de complexe provinciale taken ten opzichte van de andere deelnemers aan de RUD-U 
i.w.  
 
De projectkosten voor de omvorming van de ODrU tot RUD-U bedragen in het totaal € 1.325.000. Deze 
zijn te splitsen in gezamenlijke projectkosten die door de deelnemers gezamenlijk gefinancierd moeten 
worden en  benodigde inzet van de partners uitgedrukt in geld. Het gaat daarbij voor de eerste kosten om 
een bedrag van € 775.000, welk bedrag door de provincie wordt voorgefinancierd  en in het kader van de 
te verwachten efficiencywinst binnen 4 jaar terugverdiend kan worden binnen de RUD-U i.w. Vanuit SBG 
zullen de overheadkosten niet resulteren in een verhoging van het huidige tarief. De kosten van de 
benodigde inzet uit de organisaties van de deelnemende partijen is berekend op een bedrag van 
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€ 550.000,-. Dit betreft echter een investering in uren c.q. inzet van de deelnemers en wordt niet financieel 
verrekend met elkaar.  
De kosten van de afzonderlijke transactieprocessen om te komen tot aansluiting bij de RUD-U i.w. worden 
gedragen door de betreffende deelnemers.  
 
Vervolg 
Bestuurlijke besluitvorming over RUD Utrecht op basis van bedrijfsplan en begin aansluiten partners. 
Vanaf januari 2013: Functioneren als een RUD Utrecht en doorontwikkelen en professionaliseren. De 
begroting 2013 van de RUD i.w. zal – zodra opgesteld – zo spoedig mogelijk ter kennisname aan uw raad 
worden gezonden. 
 
 
09 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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