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Onderwerp: zienswijze procedure Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020
Geachte heer Spelt,
Op 3 juli jl. hebben wij de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2030 voor zienswijze ontvangen.
De zienswijze termijn loopt tot en met 28 augustus 2020 en past daarmee niet binnen de
vergadercyclus van onze raad (raadsvergadering 1 oktober 2020). Het college heeft, onder
voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, besloten geen zienswijze in te dienen op de
Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020 van de RUD Utrecht.
Wel vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de op 28 mei jl. in het Algemeen Bestuur
gemaakte (proces)afspraken.
Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht meegegeven zoveel mogelijk te besparen op de
kosten van de RUD Utrecht voor de voorbereiding op de Omgevingswet (die is uitgesteld
naar 2022). In de komende maanden zal de RUD Utrecht op zoek gaan naar eventuele
besparingsmogelijkheden. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 zullen de uitkomsten van
deze afspraak worden verwerkt.
Daarnaast is in verband met de Corona crisis afgesproken, dat de RUD Utrecht in goede
samenspraak met de opdrachtgevers, een plan van aanpak maakt, met als doel de effecten
van de door Corona ontstane boeggolf (niet uitgevoerd maar wel verwacht werk uit het
primaire proces) te minimaliseren.
Wij verzoeken u de regievoerders bij de uitwerking van beide afspraken te betrekken.
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van
Burken – van den Hoek via telefoonnummer 14033.
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