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De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu, natuur, bodem, landschap en water. 
De RUD werkt voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. 
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Geachte griffiers,  
  
 
Op 25 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de 
Jaarstukken 2020 van de RUD Utrecht vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op grond 
van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling deze Jaarstukken 2020 RUD Utrecht inclusief 
controleverklaring aangeboden. U treft de Jaarstukken 2020 als bijlage aan. 
  
Door de boekhoudkundige verwerking van het uitstel van de Omgevingswet lijkt het resultaat van het jaar 2020 
hoger. Gedurende 2020 is besloten om de ingangsdatum van de Omgevingswet uit te stellen van 1 januari 2021 
naar 1 januari 2022. Als gevolg van dit uitstel heeft de RUD Utrecht de planning van de voorbereiding op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet gedeeltelijk verschoven naar 2021. 
 
Aangezien de middelen door onze deelnemers reeds verstrekt waren heeft de RUD Utrecht in overleg met haar 
accountant contact gezocht met de commissie BBV over de juiste manier om deze middelen te herbestemmen 
naar 2021. Het bleek enkel mogelijk om de middelen via het resultaat opnieuw te herbestemmen voor de 
Omgevingswet. Het resultaat van € 502.000 bestaat derhalve voor het grootste deel € 360.000 uit middelen die 
reeds aan de RUD Utrecht waren toegekend om zich voor te bereiden op de Omgevingswet, maar moesten 
worden doorgeschoven naar het jaar 2021. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
 
 
 
 
Gerrit Spelt      Hugo Jungen 
voorzitter       secretaris 
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