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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: 
onderwerp: AP03.5a_Reactie zienswijzen Kadernota 2020 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2018 
bijlagen: b) Kadernota 2020 

 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 30 november 2018 hebben wij de ontwerp Kadernota 2020 aan de gemeenteraden en provinciale staten 
toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 14 februari 2019 een eventuele zienswijze op de ontwerp Kadernota 
2020 aan ons kenbaar te maken. Van de gemeenten Baarn, Bunschoten, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Soest, 
Lopik en de provincie Utrecht hebben wij een zienswijze ontvangen. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Van enkele 
deelnemers hebben wij een bericht ontvangen dat zij afzien van zienswijze (Amersfoort, Leusden en 
Woudenberg), van de andere deelnemers hebben wij tot op heden nog geen formeel bericht ontvangen. In deze 
aanbiedingsbrief geven wij een inhoudelijke reactie op de zienswijzen en stellen wij voor de ontwerp Kadernota 
2020 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat er vanuit de deelnemers vooral opmerkingen worden gemaakt over: 

- Omvang en verdeling van de potentiële verhoging van het ontwikkelbudget; 
- Activiteiten met betrekking tot beleid en de omgevingswet; en 
- De realisatie van de voorgestelde efficiencykortingen. 

 
Voor het eerste onderdeel is er een werkgroep opgestart die hierover een advies moet formuleren. Hiermee is 
ruimte en tijd ontstaan om dit gezamenlijk op te pakken en zo tot een omvang en verdeling te komen die eerlijk 
is en de deelnemers past.  
 
Het tweede onderdeel betreft in onze ogen vooral een verschil in gebruik van terminologie. De RUD Utrecht wil 
zich niet ontwikkelen tot een organisatie waar beleid wordt gemaakt voor gemeenten of advies wordt gegeven 
voor de invoering van de Omgevingswet. De RUD Utrecht wil wel zijn eigen medewerkers en de organisatie 
ontwikkelen om onder de nieuwe wetgeving haar taken op een goede manier uit te kunnen blijven voeren. Voor 
deze ontwikkeling is net zoals bij de gemeenten en de provincie middelen nodig. Wij verwachten dat onder de 
omgevingswet waar een integrale afweging wordt verankerd de RUD Utrecht eerder bij onderdelen zal worden 
betrokken en dan mogelijk al bij het beleidsgedeelte een rol krijgt toebedeeld. Hiertoe moet de RUD Utrecht en 
zijn medewerkers geëquipeerd zijn. 
 
Voor de borging van het laatste onderwerp zijn de rapportages zoals opgenomen in de P&C cyclus de plek om 
hierover te rapporteren. Dit zal dan ook expliciet gebeuren. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2020; 
en 

2. in te stemmen met de Kadernota 2020 en deze vast te stellen. 
 
 
 
 
 



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2020 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 28 maart 2019  Pagina 2 van 18 

Planning en communicatie 
 
Nadat de Kadernota 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden aan 
deelnemers. Tevens zal de Kadernota 2020 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Gemeente Baarn (voor zienswijze zie bijlage 1) 
In de zienswijze van de gemeente Baarn wordt positief gereageerd op de voorgestane organisatieontwikkeling. 
De gemeente Baarn vindt ook dat de onzekerheden rondom de verdeling van het ontwikkelbudget reeds in de 
kadernota inzichtelijk moet worden gemaakt en dat hiermee niet kan worden gewacht tot de begroting. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is tevreden te kunnen constateren dat de voorgestane organisatieontwikkeling de 
gemeente Baarn ook past. Voor wat betreft de verdeling van het ontwikkelbudget kan het Dagelijks Bestuur de 
gemeente Baarn helaas niet tegemoet komen. Vanuit het AB is besloten een werkgroep aan te stellen die zich 
bezig heeft gehouden met de vraag op welke wijze dit ontwikkelbudget op een eerlijke en transparante wijze zou 
kunnen worden verdeeld en op basis waarvan de gewenste omvang kan worden bepaald. Op de agenda van dit 
AB staan de uitkomsten hiervan ter bespreking. Derhalve is het niet mogelijk gebleken dit reeds in de Kadernota 
2020 te verwerken. 
 
Gemeente Bunschoten (voor zienswijze zie bijlage 2) 
De zienswijze van de gemeente Bunschoten bestaat uit een drietal componenten (vragen): 

- Er wordt een onderbouwing voor de tariefstijging gevraagd; 
- Er wordt een onderbouwing voor de efficiencywinsten en de borging hiervan gevraagd; 
- Er worden zorgen uitgesproken over een verschuiving van uitvoerend werk naar beleidstaken en de 

gevraagde middelen in relatie tot de tariefstijging. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Bovenstaande punten zullen hieronder apart beantwoord worden: 

- De tariefstijging is een direct gevolg van stijgende salariskosten bij de RUD Utrecht door enerzijds 
verplichte stijgingen vanuit de CAO, alsook de jaarlijkse groei die medewerkers meemaken. Daarnaast is 
er besloten de salarisstijgingen niet in de positie loon- en prijscompensatie op te nemen voor het jaar 
2020, maar hier alleen de prijscompensatie te verantwoorden. De loonstijgingen zijn redelijk goed in te 
schatten en door ze gelijk in het juiste programma te plaatsen krijgen we dan een reëler tarief per 
programma (handhaving en vergunningverlening). De laatste jaren is gebleken dat de loon- en 
prijscompensatie onvoldoende was om de werkelijke stijgingen op te vangen, derhalve zit er in 2020 een 
inhaalslag in. 

- De efficiencywinst waarover hier wordt gesproken betreft het terugverdienen van de aanvullende 
middelen die eind 2017 zijn aangevraagd. Deze zijn vanaf 2018 gehonoreerd voor met name basis op 
orde (ICT en rechtmatigheid) en een minimale stijging van het ontwikkelbudget (€ 50.000). De borging 
vindt plaats middels de inrichting van de afdeling ICT en het opschonen van (een deel van) de data die 
ertoe leidt dat medewerkers de informatie beter kunnen vinden en dus hun werk efficiënter en beter 
kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn we middels beschrijving werkprocessen en kwaliteitscontroles, 
structureel bezig om de datakwaliteit op orde te houden. Gezamenlijk met de ontwikkeling en innovatie 
zou dit ervoor moeten zorgen dat er structureel efficiënter en goedkoper kan worden gewerkt. 

- De RUD Utrecht heeft niet de doelstelling beleidstaken uit te gaan voeren. Doelstelling is echter het werk 
effectiever en efficiënter uit te gaan voeren door meer aan de voorkant betrokken te zijn bij 
besluitvorming en beleid. Dit om ervoor te zorgen dat de RUD Utrecht daar waar gewenst hierover mee 
kan denken, danwel kan ondersteunen. Dit zou ertoe moeten leiden dat daarna in de uitvoering van het 
werk (vergunningverlening of handhaving) er minder obstakels bestaan. Voor wat betreft de dubbele 
middelen. De tariefstijging is ten behoeve van de dekking van de huidige, gestegen, loonkosten. Voor 
het ontwikkelbudget worden (op een later tijdstip) apart aanvullende middelen gevraagd voor nieuwe 
werkzaamheden (en dus ook andere medewerkers). Deze transitie sluit ook aan bij de noodzakelijke 
wijzigingen die ontstaan door de komst van de omgevingswet in 2021. 

- Om tegemoet te komen aan de deelnemers, die de behoefte hebben geuit, om gezamenlijk te komen tot 
een ontwikkelrichting van de RUD Utrecht die past bij de wensen die de diverse deelnemers van de RUD 
Utrecht hebben, is besloten het Ontwikkelbudget nog niet te verhogen in de kadernota 2020 en de 
daarbij behorende begroting. Gedurende het jaar 2019 zal gezamenlijk worden gezocht naar de 
gewenste aard en omvang van de ontwikkelrichting van de RUD Utrecht en de daarbij behorende 
kosten. Op basis van deze uitkomsten zal ook gekeken worden naar een verdeelsleutel die transparant 
en ‘eerlijk’ is. De financiële gevolgen hiervan zullen dan middels een begrotingswijziging worden 
voorgelegd. 
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Gemeente Houten (voor zienswijze zie bijlage 3) 
De gemeente Houten ondersteund nut en noodzaak van het op een hoger niveau brengen van de RUD Utrecht, 
mede ingegeven van de huidige samenwerking op een aantal complexe dossiers. De gemeente Houten stelt ook 
vast dat de RUD Utrecht nog niet voldoende geëquipeerd is om onder de nieuwe Omgevingswet de VTH-taken op 
een adequate manier uit te voeren en ziet hiervoor graag een plan van aanpak ter onderbouwing van de 
aanvraag voor aanvullende middelen. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content dat een gedeeld beeld bestaat over nut en noodzaak om te investeringen in de 
RUD Utrecht om zo de kwaliteit te verhogen. Vanuit het AB is besloten een werkgroep aan te stellen die zich 
bezig heeft gehouden met de vraag op welke wijze dit ontwikkelbudget op een eerlijke en transparante wijze zou 
kunnen worden verdeeld en op basis waarvan de gewenste omvang kan worden bepaald. De uitkomsten hiervan 
zullen leiden tot een plan van aanpak ter onderbouwing van dit geheel. We komen hiermee dus tegemoet aan uw 
wens. 
 
Gemeente Nieuwegein (voor zienswijze zie bijlage 4) 
De gemeente Nieuwegein heeft een tweetal onderdelen waarop zienswijze wordt ingediend: 

- Het verzoek om in de programmabegroting 2020 helder aan te geven waarvoor het ontwikkelbudget 
noodzakelijk is; 

- Hoe de gemeente Nieuwegein de geschetste kwaliteitsverbetering die met de ontwikkelopgaven worden 
beoogd kunnen volgen. 

 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Voor wat betreft onderdeel één is vanuit het AB besloten een werkgroep aan te stellen die zich bezig heeft 
gehouden met de vraag op welke wijze dit ontwikkelbudget op een eerlijke en transparante wijze zou kunnen 
worden verdeeld en op basis waarvan de gewenste omvang kan worden bepaald. De uitkomsten hiervan zullen 
leiden tot een plan van aanpak ter onderbouwing van dit geheel.  
 
Daarnaast geeft de gemeente Nieuwegein aan zelfvoorzienend te zijn op het gebied van de Omgevingswet. 
Hoewel een gemeente voor de Omgevingswet zelfvoorzienend kan zijn en daarmee geen advies op dit gebied 
nodig heeft van de RUD Utrecht gaat het daar in dit verband niet over. 
De RUD medewerkers moeten onder de nieuwe Omgevingswet hun VTH-taken binnen deze nieuwe wetgeving uit 
kunnen voeren. Net zoals de gemeenten bezig zijn zich hier naartoe te ontwikkelen moet de RUD Utrecht dit ook. 
Dit betekent dus niet dat we met deze middelen hoofdzakelijk diensten gaan ontwikkelen om de deelnemers te 
ondersteunen met de invoering van de omgevingswet, maar juist dat we onze medewerkers gaan ontwikkelen 
met competenties en ondersteunen met technische hulpmiddelen om onder de nieuwe wetgeving de 
werkzaamheden (VTH) op een goede manier uit te kunnen gaan voeren. 
De geschetste kwaliteitsverbetering zal zichtbaar worden door enerzijds betere scores op de diverse KPI’s, maar 
anderszijds (en misschien wel hoofdzakelijk) door een betere aansluiting tussen de werkzaamheden door de 
deelnemers en de werkzaamheden die de RUD Utrecht uitvoert. Zeker onder de Omgevingswet is goede en 
tijdige samenwerking essentieel om ondermeer bij gebiedsontwikkeling het juiste afwegingskader te schetsen en 
vergunningverlening en handhaving daarna mogelijk te maken. 
 
Gemeente Utrecht (voor zienswijze zie bijlage 5) 
De gemeente Utrecht heeft in hoofdlijnen een drietal onderdelen in de kadernota waarop wordt gereageerd: 

- Ontwikkelingsrichting van de RUD Utrecht met name het ontwikkelbudget en het feit dat de gemeente 
Utrecht zelfvoorzienend is op het gebied van de Omgevingswet en zodoende niet aan deze ontwikkeling 
wil meebetalen; 

- De gedane investering vanaf 2018 die in 4 jaar zou worden terugverdiend en het feit dat er vanwege 
ontbreken meerjarig perspectief dit nu niet meer direct kan worden vastgesteld; 

- De stijging van de bijdrage van de gemeente Utrecht vinden ze verklaarbaar, ze benadrukken wel dat de 
uitvoering van deze werkzaamheden op niveau moeten blijven. 

 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur begrijpt de reactie van de gemeente Utrecht en zal hieronder per onderdeel reageren. 

- Ontwikkelbudget en de Omgevingswet: Hoewel een gemeente voor de Omgevingswet zelfvoorzienend 
kan zijn en daarmee geen advies op dit gebied nodig heeft van de RUD Utrecht, gaat het daar in dit 
verband hier niet over. De RUD medewerkers moeten onder de nieuwe Omgevingswet hun VTH-taken 
binnen deze nieuwe wetgeving uit kunnen voeren. Net zoals de gemeenten bezig zijn zich hier naartoe 
te ontwikkelen moet de RUD Utrecht dit ook. Dit betekent dus niet dat we met deze middelen 
hoofdzakelijk diensten gaan ontwikkelen om de deelnemers te ondersteunen met de invoering van de 
omgevingswet, maar juist dat we onze medewerkers gaan ontwikkelen met competenties en 
ondersteunen met technische hulpmiddelen om onder de nieuwe wetgeving de werkzaamheden (VTH) 
op een goede manier uit te kunnen gaan voeren. 



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2020 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 28 maart 2019  Pagina 4 van 18 

- Om tegemoet te komen aan de deelnemers, die de behoefte hebben geuit, om gezamenlijk te komen tot 
een ontwikkelrichting van de RUD Utrecht die past bij de wensen die de diverse deelnemers van de RUD 
Utrecht hebben, is besloten het Ontwikkelbudget nog niet te verhogen in de kadernota 2020 en de 
daarbij behorende begroting. Gedurende het jaar 2019 zal gezamenlijk worden gezocht naar de 
gewenste aard en omvang van de ontwikkelrichting van de RUD Utrecht en de daarbij behorende 
kosten. Op basis van deze uitkomsten zal ook gekeken worden naar een verdeelsleutel die transparant 
en ‘eerlijk’ is. De financiële gevolgen hiervan zullen dan middels een begrotingswijziging worden 
voorgelegd. 

- Investering vorig jaar in informatiebeheer en VTH 3.0: Bij de ontwerp begroting 2020 is het meerjarig 
perspectief toegevoegd. Aangezien de kadernota vooral richtinggevend moet zijn op beleid en de 
begroting hiervan de financiële vertaling is, is besloten het meerjarig perspectief bij de begroting op te 
nemen en niet in de kadernota. 

- Kwaliteit en stijging bijdrage: Kwaliteit is van essentieel belang voor het werk dat de RUD Utrecht doet. 
Met een grote wetswijziging op komst is het dan ook uitermate belangrijk dat medewerkers hierop 
voorbereid worden en getraind worden met waar nodig ontwikkeling nieuwe competenties. Ook 
ondersteuning middels technische hulpmiddelen draagt er aan bij om ook onder de nieuwe wetgeving de 
werkzaamheden kwalitatief goed en efficiënt uit te voeren. 
 

 
Gemeente Soest (voor zienswijze zie bijlage 6) 
De gemeente Soest steunt in beginsel de organisatieontwikkeling op het gebied van VTH en ondersteuning op  
het gebied van beleid, nieuwe taken en diensten. De gemeente Soest steunt echter niet de veranderende rol van 
de RUD Utrecht door de komst van de omgevingswet. 
De gemeente Soest wenst in de begroting 2020 een verdere onderbouwing van de verhoging van het 
ontwikkelbudget, met daarbij een onderbouwing welke producten en diensten dan concreet hiervoor geleverd 
kunnen worden. Daarnaast willen zij graag een specificatie zien van incidentele en structurele kosten. 
De verdeelsleutel moet voor de gemeente Soest eerst duidelijk zijn, voordat zij eventueel in kunnen stemmen 
met de verhoging. Er wordt verzocht ook financieel adviseurs van de deelnemers te betrekken bij de bepaling van 
de verdeelsleutel. 
Gemeente Soest verzoekt daarnaast bij de invulling van het ontwikkelbudget de regievoerders te betrekken en 
daarnaast de deelnemende gemeenten hierover actief te informeren. 
Gemeente Soest wenst daarnaast dat de verantwoording over het ontwikkelbudget in de twee 
bestuursrapportages over 2020 terug komen en heeft er een voorkeur voor dat bij eventueel niet bestede 
middelen deze in een bestemmingsreserve onder te brengen in plaats van terug te laten vloeien naar de 
algemene reserve. 
De gemeente Soest is kritisch op de mogelijkheden tot het terugverdienen van de investeringen in Basis op Orde 
en VTH 3.0. De Gemeente Soest vraagt in de programmabegroting 2020 inzichtelijk en meetbaar te maken wat 
het financiële effect van de investeringen in Basis op Orde en VTH 3.0 is.  
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content met het feit dat de gemeente Soest de gekozen weg voor het onderdeel VTH 
onderschrijft. Voor het onderdeel omgevingswet lijkt er sprake te zijn van een interpretatieverschil. De RUD 
Utrecht wil zich ontwikkelen om onder de Omgevingswet haar taken nog steeds op een goede manier uit te 
kunnen blijven oefenen. Dit is naar ons idee ook de wens van de gemeente Soest. 
De RUD Utrecht zal het jaar 2019 gebruiken om tegemoet te komen aan de deelnemers, die de behoefte hebben 
geuit, om gezamenlijk te komen tot een ontwikkelrichting van de RUD Utrecht die past bij de wensen die de 
diverse deelnemers van de RUD Utrecht hebben. Daarom is besloten het Ontwikkelbudget nog niet te verhogen in 
de kadernota 2020 en de daarbij behorende begroting. Gedurende het jaar 2019 zal gezamenlijk (ondermeer 
RUD Utrecht, regievoerders, financieel adviseurs en wethouders) worden gezocht naar de gewenste aard en 
omvang van de ontwikkelrichting van de RUD Utrecht en de daarbij behorende kosten. Op basis van deze 
uitkomsten zal ook gekeken worden naar een verdeelsleutel die transparant en ‘eerlijk’ is. De financiële gevolgen 
hiervan zullen dan middels een begrotingswijziging worden voorgelegd. Hierbij zal expliciet aandacht zijn voor 
eventuele producten en diensten en natuurlijk de daarmee gemoeide incidentele en structurele kosten. 
 
Verantwoording hierover zal dan plaatsvinden via de bestuursrapportages, zoals dat ook in de zienswijze wordt 
voorgesteld. De wijze waarop eventuele overtollige middelen worden bestemd is aan het Algemeen Bestuur, 
hierin kan Soest, als eigenaar, zijn wens kenbaar maken.   
 
Het terugverdienen van de investeringen (en het efficiencyeffect) is waar mogelijk in de ontwerp 
programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. De efficiencykortingen zijn verwerkt en volledig gerealiseerd. 
Middels de evaluatie van de kentallen die gepland staat, zal daarnaast verder inzicht worden verstrekt in de te 
realiseren efficiencyvoordelen.  
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Gemeente Lopik (voor zienswijze zie bijlage 7) 
De gemeente Lopik onderschrijft de behoefte aan een verhoging van het ontwikkelbudget en ziet graag een 
nadere invulling van de gewenste besteding tegemoet. Daarnaast verzoeken zij om over de besteding 
monitoringsafspraken te maken, met een verantwoording achteraf. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content met het feit dat de gemeente Lopik de gekozen weg onderschrijft. De nadere 
uitwerking en invulling zal in de komende periode uitgewerkt worden, waarbij expliciet aandacht zal zijn voor de 
monitoringsafspraken en verantwoording.  
 
Provincie Utrecht (voor zienswijze zie bijlage 8) 
De Provincie Utrecht heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Zij spreken zich echter wel uit over de 
kadernota en onderschrijven de richting die hierin wordt beschreven. De verdeling van de noodzakelijke extra 
middelen is nog wel een aandachtspunt voor de provincie. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content met het feit dat de provincie Utrecht de gekozen weg onderschrijft. Voor een 
eerlijke en transparante verdeling is door het Algemeen Bestuur een werkgroep aangesteld om hierover te 
adviseren. De uitkomsten hiervan zullen gedurende 2019 met alle deelnemers worden gedeeld, waarna een 
keuze kan worden gemaakt. 
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Bijlage 1: zienswijze gemeente Baarn 
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Bijlage 2: zienswijze gemeente Bunschoten 
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Bijlage 3: concept zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 4: zienswijze gemeente Nieuwegein 
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Bijlage 5: zienswijze gemeente Utrecht 
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Bijlage 6: zienswijze gemeente Soest

 



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2020 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 28 maart 2019  Pagina 14 van 18 
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Bijlage 7: zienswijze gemeente Lopik  

  



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2020 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 28 maart 2019  Pagina 16 van 18 

Bijlage 8: zienswijze provincie Utrecht  
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