
 
 
 
 
 

 
Motivering Motie ODRU 
 
 
Op 5 april via RIB 19  worden we op de hoogte gebracht van een onderzoek van Ernst enYoung 
naar de financiele situatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht. 

De raad zou geïnformeerd worden over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. 
 
Op 23 juli via RIB 37: uitgaven ODrU voor inzet eigen personeel en externe inhuur ,die niet vooraf 
bestuurlijk zijn geautoriseerd. Deze kosten zijn niet verhaalbaar ,dus er ontstaat groot tekort. 
Zowel in 2012 als in 2013. 
 

Er staat ook dat het koersdocument (op 27-11-2012 door onze raad vastgesteld) niet meer leidend 
is en dat er van afgeweken gaat worden. Ook komt er een twee sporen beleid: 

1 de ODrU rondt haar eigen fusie af en brengt basis op orde. 
2 De Provincie, SBG-gemeente, Utrecht, Lopik, Nieuwegein en Houten maken een doorstart om de 
taken zo spoedig mogelijk onder te brengen in een gezamenlijk RUD. 
 
Na het zomerreces zou er een informele werksessie komen zodat de raad bijgepraat werd over de 

vorming van de RUD en de financiële situatie van de ODRU. 
(afgelopen drie werksessie data stonden leeg) 
 
Op 19 september is in de gemeenteraad Ronde Venen een motie aangaande ODRU en deze is op  
25 september gestuurd naar o.a. onze gemeenteraad. (Staat overigens niet bij de ingekomen 
stukken.) 
 

Gisteravond op 30 september was er een commissie in Ronde Venen waarin nogmaals is benadrukt 
het vertrouwen op te zeggen in het algemeen dagelijks bestuur ODRU.  
Termen als chaos, puinbak, wanbeleid waren regelmatig te beluisteren in deze commissie. 

 
Op 30 september is er een uitnodiging en agenda  voor de vergadering van 3 oktober aan de leden 
van het algemeen bestuur van ODRU uitgegaan. 

 
 
Hierboven is in het kort samengevat waarom wij het belangrijk vinden om vanavond een motie in 
te dienen over dit onderwerp 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank van Liempdt 

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
Motie Versie 1 
 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht , in vergadering bijeen op dinsdag 1 oktober, 
 
Overwegende dat: 
 

- De raad van Stichtse Vecht op 27 november 2012 heeft ingestemd met de oprichting van 

een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht met als uitgangspunt dat er sprake moest zijn van 

een budgettair neutrale operatie .Oftewel het leidt niet tot hogere financiële lasten. 

- Er serieuze aanwijzingen zijn dat de oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

aanzienlijk duurder uitvalt en bovendien een stevige vertraging oploopt.  

- Dat er afgeweken wordt van- en verder wordt gegaan dan- het “Koersdocument”dat de 

onderbouwing vormde voor de besluitvorming in deze raad ten aanzien van de oprichting 

van een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 

 

Besluit: 
- Uit te spreken:  ernstig  ontstemd te zijn  over de gang van zaken. 

- Het college te verzoeken dit oordeel over te nemen en er zowel in het informeel Algemeen 

Bestuur van Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht in wording,als in het Algemeen Bestuur 

van de omgevingsdienst Utrecht(ODrU) op aan te dringen dat het Dagelijks Bestuur 

terugtreedt. 

 
- Het college op te dragen eerst alle veranderingen ten opzichte van de kaderstelling in het 

“Koersdocument “eerst voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

  



 
 
 
 
 

Versie 2 
 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht , in vergadering bijeen op dinsdag 1 oktober, 
 
Overwegende dat: 
 

- De raad van Stichtse Vecht op 27 november 2012 heeft ingestemd met de oprichting van 

een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht met als uitgangspunt dat er sprake moest zijn van 

een budgettair neutrale operatie. M.a.w. het leidt niet tot hogere financiële lasten; 

 

- Er serieuze aanwijzingen zijn dat de oprichting van een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

aanzienlijk duurder uitvalt en bovendien een stevige vertraging oploopt; 

  

- Dat er afgeweken wordt van- en verder wordt gegaan dan- het “Koersdocument” dat de 

onderbouwing vormde voor de besluitvorming in deze raad ten aanzien van de oprichting 

van een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. 

 
Besluit: 
 

- Uit te spreken: ontstemd te zijn over de gang van zaken. 

- Het college te verzoeken dit oordeel over te nemen. 

- Het college op te dragen om eerst alle veranderingen ten opzichte van de kaderstelling in 

het “Koersdocument “ eerst voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
GroepFrankvanLiempdt Lokaal Liberaal 
 

Frank van Liempdt 

 
 
 


