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Inleiding: 

In de afgelopen jaren is de raad op verschillende momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de 
O D R U en het RUD-proces (RIB 13R.00153, RIB 13R.00261 en informatie-uitwisseling in commissies 
middelen). Inspanningen hebben ertoe geleid dat de uitvoering van het plan van aanpak "ODRU op orde" 
volgens plan verloopt. Bij het aanbieden van de Jaarstukken 2014 O D R U en Begroting 2015 O D R U wordt 
de raad hierover nader geïnformeerd. 

In de nu voorliggende raadsinformatiebrief wordt de raad middels de startnotitie "contouren vorming 
provinciebrede RUD Utrecht" geïnformeerd over de stand van zaken in het proces om te komen tot een 
provinciebrede RUD Utrecht. Zoals bekend is er op dit moment binnen de provincie Utrecht een tweetal 
omgevingsdiensten: Omgevingsdienst Regio Utrecht en de RUD Utrecht. Het standpunt vanuit het Rijk blijft 
één RUD in de provincie Utrecht en de twee Utrechtse omgevingsdiensten hebben dit standpunt 
overgenomen. 

Kernboodschap: 

Het AB heeft op 30 oktober 2014 ingestemd met de startnotitie "contouren vorming provinciebrede RUD 
Utrecht" (document 14.022009). In dit proces zijn twee belangrijke randvoorwaarden gesteld: 
ten eerste wordt geen datum bepaald waarop de fusie gerealiseerd moet zijn. Daarvoor wordt de tijd 
genomen die nodig is. Ten tweede wordt vooraf bepaald aan welke prestatie indicatoren beide organisaties 
moeten voldoen alvorens tot fusie wordt overgegaan. Beide organisaties moeten op orde zijn. Met deze 
voorwaarden heeft ook RUD Utrecht vorig jaar ingestemd. Uitgangspunt van de gemeente Woerden is dat 
RUD-vorming niet mag leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud van de betreffende notitie. 

Vervolg: 

Op pagina 4 van de startnotitie zijn vier fasen omschreven, waarbij elke volgende stap pas door de 
stuurgroep wordt gezet als de vorige stap met een positief besluit van de betrokken DB's en AB's van de 
O D R U en RUD is afgerond. De gemeenteraden worden in dit proces betrokken bij de vaststelling van de 
uitkomsten van fase 1, het convenant en het uiteindelijke fusievoorstel. 



Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in het proces om te komen tot één provincie brede RUD wordt de 
raad hierover geïnformeerd. 

Bijlagen: 
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Onderwerp: startnotitie contouren vorming provincie brede Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 

Geacht college, 

Op 30 oktober 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) onder 
voorwaarden ingestemd met de Startnotitie contouren vorming provincie brede RUD Utrecht, die u in de 
bijlage bij deze brief aantreft. 

De voorwaarden die het Algemeen Bestuur verbindt aan zijn instemming, zijn opgenomen in de brief aan het 
college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, die wij u eveneens in de bijlage toezenden. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de Startnotitie en de (voorwaarden in de) brief aan het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Tevens verzoeken wij u deze stukken ter kennis te brengen 
van uw gemeenteraad. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacco Post, telefoon 088 0225000 / e-mailadres 
i.post@odru.nl. 

Met vriendelijke groet, 
namens het-AIgemêen Bestuur, 

bijlagen: - Startnotitie contouren vorming provincie brede RUD Utrecht 
Brief aan college van Gedeputeerde Staten provincie Utrecht 
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KokxDeVoogd 
Ontdek de staat van morgen 

Startnotitie 

Aan: Besturen ODRU en RUD Utrecht (2.0) 

Hans van der Vlist, bestuurlijk regisseur Et Ben Kokx, procesregisseur 

12 mei 2014 

Contouren vorming provincie brede RUD Utrecht 

Van: 

Datum: 

Onderwerp: 

1. Aanleiding, opdracht, doet startnotitie 
Op 10 juli 2013 is in het algemeen bestuur RUD i.w. besloten het tot dan toe lopende proces om in één keer 

met 26 gemeenten en de provincie in Utrecht een regionale uitvoeringsdienst op het terrein van het 

omgevingsrecht (hierna RUD) op te richten stop te zetten en te vervangen door een proces over twee sporen, 

enerzijds het op orde brengen van de ODRU, anderzijds het oprichten van RUD Utrecht door de provincie en de 

11 niet bij de ODRU aangesloten gemeenten. Bij die gelegenheid is door alle 27 partijen bestuurlijk 

uitgesproken dat het eindperspectief is en blijft één RUD voor de gehele provincie Utrecht, waarin de 26 

gemeenten en de provincie deelnemen (hierna ongedeelde RUD Utrecht). 

In een brief d.d. 9 december 2013 heeft de staatssecretaris haar visie gegeven op het proces van RUD-vorming 

in de provincie Utrecht. De basis hiervoor vormde een overleg tussen mw. S. Dekker, ambassadeur, en de heer 

R. de Vries, gedeputeerde van provincie Utrecht in zijn hoedanigheid van regisseur. In de kern komt deze visie 

er op neer dat gewerkt moet worden aan een fusie tussen de ODRU en de RUD Utrecht tot de ongedeelde RUD 

Utrecht op basis van een op te stellen convenant, waarin de einddatum van het fusieproces wordt vastgelegd 

om 'druk op de ketel te houden en het fusieproces niet te lang te laten duren'. 

In het najaar van 2013 is door de ODRU en RUD Utrecht i.o. ingestemd met de benoeming van een bestuurlijk 
regisseur en is zijn opdracht vastgesteld. Deze behelst in eerste instantie het houden van verkennende 
gesprekken met betrokken bestuurders, gericht op het inventariseren en oplossen van de financiële en 
relationele vraagstukken die er vanuit het voorproces tussen de betrokken partijen blijken te liggen. De 
opdracht behelst vervolgens het verzamelen van input voor het ontwerpen van een gezamenlijk te doorlopen 
fusieproces en het realiseren van een bestuurlijk convenant, waarin de contouren en uitgangspunten voor de 
ongedeelde RUD Utrecht en hoofdlijnen van het proces dat moet leiden tot de totstandkoming ervan worden 
vastgelegd. De bestuurlijk regisseur laat zich hierbij ondersteunen door de procesregisseur. 

Op 19 februari 2014 heeft de bestuurlijk regisseur zijn bevindingen uit de gespreksronde met bestuurders 

vastgelegd, voorzien van een aanpak. Eerste stap in die aanpak was het beleggen van een gespreksronde 

tussen ODRU en provincie met als doel 'de lucht te klaren' over de pijnpunten die er liggen. Deze hebben 

betrekking op irritatie- en vraagpunten, projectkosten en rolneming provincie als regisseur. Dit overleg heeft 

inmiddels plaats gevonden en de weg vrij gemaakt om als stuurgroep in nieuwe samenstelling aan de slag te 

gaan. Daarvoor is een opdracht van de besturen nodig. 
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Deze startnotitie bevat een korte samenvatting van de besproken pijnpunten (paragraaf 2), legt de 

uitgangssituatie van beide organisaties vast (paragraaf 3), gaat in op de noodzaak inzicht te hebben in de 

elementen die van belang zijn voor een fusie (paragraaf 4), schetst de aanpak van het vervolgproces 

(paragraaf 5), beschrijft de opdracht en samenstelling van de stuurgroep (paragraaf 6), gaat in op de manier 

waarop de deelnemers aan de beide gemeenschappelijke regelingen betrokken worden bij het proces 

(paragraaf 7) en rondt af met enkele slotopmerkingen (paragraaf 8). 

2. Pijnpunten 
In de gespreksronde van de bestuurlijk regisseur met bestuurders en besturen van de ODRU en RUD Utrecht is 

gebleken, dat het verloop van de vorige fase van het proces van vorming van een ongedeelde RUD in Utrecht 

bij beide partijen en hun deelnemers vraagpunten heeft opgeleverd over eikaars opstelling en gedrag en er ook 

pijnpunten zijn die niet eerder open uitgesproken laat staan uitgepraat zijn. Deze bleken wel een belemmering 

om met elkaar in gesprek te gaan over de vorming van één ongedeelde RUD Utrecht op termijn, wat voor 

beide kanten op 10 juli 2013 als stip op de horizon is geformuleerd toen besloten werd om het toen lopende 

proces stil te zetten. Een beslissing, die naar achteraf blijkt, voor beide partijen een moeilijke was en ook tot 

forse teleurstelling heeft geleid omdat men met elkaar niet in staat bleek, op dat moment, tot één ongedeelde 

RUD te komen. Achteraf gezien moet vastgesteld worden dat de stuurgroep als collectief tekort geschoten is 

in de aansturing van de projectorganisaties en alle deelnemers daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Over de pijnpunten die te maken hebben met de relationele kant zijn de afgelopen periode in kleiner verband 
verschillende gesprekken gevoerd. Daarbij zijn vanuit beide delegaties de irritaties en vragen die er lagen 
toegelicht, waarna er open over door gesproken werd. Dit heeft verhelderd gewerkt en heeft op het niveau van 
de betrokken bestuurders de conclusie opgeleverd, dat er relationeel geen belemmeringen meer liggen om met 
elkaar verder te gaan. 

Eén van de andere belangrijke pijnpunten was het vraagstuk van de projectkosten. Na een uitgebreide 

verificatie van het karakter van de in dit kader door de ODRU opgevoerde kosten en de hoogte ervan is door 

de bestuurlijk regisseur een finaal voorstel gedaan. De beide gespreksdelegaties hebben ermee ingestemd dat 

dit voorstel aan de besturen van de ODRU en RUD Utrecht voorgelegd wordt voor een beslissing. Wanneer 

deze met het finale voorstel instemmen kan dit boek gesloten worden. 

Het derde belangrijke pijnpunt had betrekking op de positie van de provincie als regisseur in combinatie met 
de rol die zij genomen heeft als voorzitter van RUD Utrecht. Over deze kwestie is een notitie van de bestuurlijk 
regisseur verschenen, waarin de formele en materiële kant van de verschillende rollen die de provincie in een 
proces van RUD vorming nu eenmaal heeft, worden toegelicht. Conclusie in deze notitie is, dat een dubbelrol 
onvermijdelijk is nu de provincie in de rol van regisseur vanuit het Rijk aangesproken kan worden op zijn 
bijdrage aan de uitvoering van het kabinetsbeleid om tot één ongedeelde RUD in de provincie Utrecht te 
komen. Afgesproken is, deze notitie ter kennis van de besturen van ODRU en RUD Utrecht te brengen om ook 
hen inzicht te bieden in de regisseursrol van de provincie. Tevens is vastgesteld dat de gegeven situatie het 
noodzakelijk maakt dat de eisen die gehanteerd worden om tot één ongedeelde RUD te komen transparant en 
objectief zijn en vooraf vast gesteld worden om op deze manier de gelijkwaardigheid van partijen in het 
proces zelf te waarborgen. Op dit laatste belangrijke punt wordt verderop in deze notitie terug gekomen. 
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3 . Uitgangssituatie beide organisatie als vertrekpunt 
Op dit moment fungeren er in de provincie Utrecht twee gemeenschappelijke regelingen die taken uitvoeren 

op het terrein van het omgevingsrecht en daarvoor een openbaar lichaam in stand houden. 

Op 1 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (hierna ODRU) in werking 
getreden. De ODRU is ontstaan uit een fusie van de voormalige Milieudienst Zuidoost-Utrecht en de 
Milieudienst Noord-West Utrecht. De ODRU verricht sindsdien voor de 14 aangesloten gemeenten adviserende 
en uitvoerende taken op het gebied van omgeving. De basis daarvoor ligt vast in een door elk college aan de 
directeur van de ODRU gegeven mandaat. Elke deelnemer is vertegenwoordigd in het AB en heeft daar 1 stem. 
Besluiten over wijziging of opheffing van de Regeling behoeven de instemming van 2 /3 d e van de deelnemende 
colleges, die daarvoor de voorafgaande toestemming nodig hebben van hun gemeenteraad. Met de gemeente 
IJsselstein is er sinds de zomer van 2013 een contractrelatie. Op dit moment loopt er een reorganisatie met als 
doel de integratie van de beide organisaties van de twee voormalige Milieudiensten tot één ODRU-organisatie 
op 1 juli 2014 rond te hebben. Per die datum wordt ook de nieuwe huisvesting in het provinciehuis betrokken. 

Op 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht in werking getreden, met als deelnemers de 

provincie en de 11 Utrechtse gemeenten die niet aangesloten zijn bij de ODRU. RUD Utrecht gaat voor de 

deelnemers adviserende en uitvoerende taken op het gebied van de fysieke leefomgeving uitvoeren, waaronder 

in elk geval de basistaken als opgenomen in de packagedeal van het Rijk, IPO en VNG d.d. 25 mei 2011. De 

basis vormt ook hier een door elk afzonderlijk college aan de directeur afgegeven mandaat. Elke deelnemer is 

vertegenwoordigd in het AB; de gemeenten hebben elk 1 stem, de provincie 2. Besluiten over wijziging of 

opheffing van de Regeling behoeven de instemming van 3/4 d e van de deelnemende colleges, die daarvoor de 

voorafgaande toestemming nodig hebben van hun gemeenteraad. RUD Utrecht start met de taakuitvoering 

per 1 juli 2014; op dit moment wordt de organisatie uitgelijnd en ingericht, het personeel geplaatst, de IT-

voorziening gerealiseerd en de huisvesting in het provinciehuis betrokken. 

4. Inzicht belangrijk ingrediënt voor fusie 
In de zomer van 2013 is de intentie uitgesproken op termijn te komen tot de vorming van één ongedeelde 

RUD Utrecht, waarin alle 26 gemeenten en de provincie deelnemen. Dit is nog steeds het doel, gegeven ook de 

opdracht vanuit het Rijk om in de provincie Utrecht tot één ongedeelde RUD te komen. Geen enkele gemeente 

wil immers aangemerkt worden als 'witte vlek' en zijn bevoegdheden rondom vergunningverlening en 

handhaving in het milieudomein kwijt raken aan de provincie. Tegelijkertijd hebben beide partijen veel 

behoefte aan een zorgvuldig proces. Gezamenlijk is dan ook vastgesteld, dat het op orde zijn van beide 

organisaties een belangrijke randvoorwaarde is voor een fusie en dat het noodzakelijk is dit te objectiveren in 

de vorm van meetbare prestatie indicatoren, zonder daar op voorhand een datum van realisatie aan te 

koppelen. 

Om tot een fusie te komen is het dus noodzakelijk inzicht te hebben in de financiële positie en de kwaliteit 

van de beide organisaties, opdat dit inzicht betrokken kan worden bij de uitwerking van de contouren van de 

ongedeelde RUD Utrecht en de route om daartoe te komen. Andere belangrijke punten die in dit kader helder 

moeten worden hebben betrekking op de gezamenlijke uitgangspunten, zoals gelijkwaardigheid van partijen, 

zeggenschap, financieringsmodel, dienstverleningsconcept en de aanpak, regie en kosten van het fusieproces. 

In deze verdieping komt ook de meerwaarde van een samenvoeging van ODRU en RUD Utrecht aan de orde, 

vanuit het belang dit inzichtelijk te maken voor de raden/staten met het oog op hun besluitvormende rol. 
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5. Aanpak vervolg 
Op basis van het verrichte voorwerk wordt de volgende stapsgewijze aanpak gevolgd, waarbij elke volgende 

stap door de stuurgroep pas wordt gezet als de vorige stap met een positief besluit van de betrokken dagelijks 

besturen en algemeen besturen van de ODRU en RUD Utrecht is afgerond. Er is geen datum gekozen waarop 

de fusie gerealiseerd moet zijn; dat blijkt wel gaandeweg. 

• Fase 1: het uitwerken van de prestatie indicatoren waaraan beide organisaties moeten voldoen wil een 
fusie kunnen, het in kaart brengen van de financiële positie en de kwaliteit van de beide organisaties en 
het toetsen van de aangetroffen situatie aan de vastgestelde prestatie indicatoren, het formuleren van de 
uitgangspunten en contouren van de ongedeelde RUD Utrecht, het uitlijnen van het proces en het tijdpad 
om daar te komen en het uitwerken van de meerwaarde. Het begeleiden van de besluitvorming over de 
uitkomsten in de dagelijks en algemeen besturen van ODRU en RUD Utrecht 

• Fase 2 : Het vastleggen van de bevindingen uit fase 1 en de daaruit voortvloeiende afspraken in een 
convenant met bijbehorende projectbegroting, dit convenant te bespreken in beide dagelijks en algemeen 
besturen, het vervolgens voor consultatie voor te leggen aan de raden (bijv. via een gebiedsconferentie) 
en het daarna te laten accorderen en ondertekenen door de algemeen besturen van ODRU en RUD 
Utrecht. 

• Fase 3: uitwerken van het fusievoorstel als basis voor definitieve besluitvorming in de besturen van ODRU 
en RUD Utrecht en de colleges en raden/staten van de deelnemende gemeenten en de provincie over de 
fusie van ODRU en RUD Utrecht. In dit fusievoorstel worden de bestuurlijk relevante onderdelen van de 
ongedeelde RUD Utrecht verder uitgewerkt, zoals juridisch construct, zeggenschap, taken, kwaliteit, 
budget, financiering, dienstverleningsconcept, incl. begroting/meerjarenraming en tekst van de 
gemeenschappelijke regeling. Begeleiden besluitvorming over dit fusievoorstel, tot stand brengen juridisch 
construct. 

Nadat het juridisch construct tot stand is gebracht neemt het bestuur ervan de verantwoordelijkheid voor 

de verdere inrichting van de ongedeelde RUD Utrecht. 

• Fase 4: opstellen organisatieplan, waarin het ontwerp en de inrichting van de organisatie, werkprocessen, 
(ICT-) voorzieningen en personele aspecten uitgewerkt worden, en implementatieplan, waarin het proces 
van feitelijke integratie van beide organisaties uitgewerkt wordt. Deze plannen worden vastgesteld door 
het nieuwe bevoegd gezag, na advisering door de medezeggenschapsorganen. 

6. Opdracht stuurgroep 
Voorgesteld wordt de stuurgroep die actief was in de fase tot 10 juli 2013 te reactiveren en de samenstelling 
zo te wijzigen dat de voorzitters en twee andere leden uit de beide DB-en zitting hebben en de bestuurlijk 
regisseur het voorzitterschap vervult. 

Deze stuurgroep heeft de volgende opdracht: 
• Uitvoeren van de verkenning als bedoeld onder fase 1, het inventariseren van de te maken afspraken en 

het begeleiden van de besluitvorming over de uitkomsten in beide dagelijks en algemeen besturen. 
• Opstellen van het convenant en de begroting projectkosten als bedoeld onder fase 2, het begeleiden van 

en besluitvorming over deze stukken door de dagelijks en algemeen besturen van de ODRU en RUD 
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Utrecht en de consultatie onder de raden, alsmede het toezien op ondertekening van het convenant door 
beide algemeen besturen. 

• Opstellen van het fusievoorstel als bedoeld onder fase 3 en het begeleiden van de besluitvorming over dit 
fusievoorstel t/m het tot stand brengen van het juridisch construct en het installeren van het bestuur. 

Gedurende alle fasen van het proces behoort ook het volgende tot de opdracht van de stuurgroep: 
• Verkennen van de mogelijkheden om gaandeweg het fusieproces synergie en samenwerking tussen beide 

nog zelfstandige organisaties te bevorderen als het bijvoorbeeld gaat om de inrichting van de 
organisaties, werkprocessen, IT-voorzieningen, het implementeren van de kwaliteitscriteria van het Rijk, 
het ontwikkelen van de PDC en prestatie-indicatoren en mogelijk ook het invullen van sleutelfuncties; 

• Sturen op afstemming en samenwerking tussen de beide directeuren/organisaties met als doel het 
fusieproces te faciliteren en de desintegratie-, frictie-, en projectkosten te beheersen. 

Met het oog op de laatste twee deelopdrachten hebben de beide directeuren a.i. de opdracht alert te zijn op 
kansen voor samenwerking in de praktijk waar dat kan en dat het fusieproces bevordert, en af te stemmen 
over beslissingen die de nieuwe organisatie raken. Zij worden vanuit dat belang en korte lijnen als adviseurs 
aan de stuurgroep toegevoegd. 

7 . Verbinding met de deelnemers 
Alhoewel de stuurgroep werkt in opdracht van de beide besturen, waarin alle Utrechtse gemeenten en de 

provincie participeren of vertegenwoordigd zijn lijkt er, mede gezien de gevoeligheid van het proces, meer 

nodig om de 26 gemeenten en de provincie politiek, bestuurlijk en ambtelijk mee te nemen in het proces en te 

werken aan draagvlak voor de fusie. Het is daarom van belang de verbinding met de verschillende geledingen 

van deze deelnemers goed te borgen. Het zijn immers de deelnemers die uiteindelijk besluiten over de vorming 

van de gemeenschappelijke regeling voor de ongedeelde RUD Utrecht, het opbrengen van het budget, het 

inbrengen van de taken en het geven van mandaat voor de uitvoering aan (de directeur van) de ongedeelde 

RUD Utrecht. Het is belangrijk hierop vanuit het gezamenlijke belang van beide organisaties via de stuurgroep 

regie te voeren, ook om te voorkomen dat verschillen in informatieniveaus en -momenten ruis en onrust in 

het proces veroorzaken. 

Concreet betekent dit in elk geval dat het wenselijk is dat deze startnotitie na vaststelling ervan in de AB-en 

van de ODRU en RUD Utrecht, ter kennis wordt gebracht van de colleges en raden/staten van de 27 

deelnemers, dat over de uitkomsten van fase 1 en over het convenant, voordat dit wordt vastgesteld door de 

beide algemeen besturen, een consultatieronde wordt gehouden onder de raden en dat uiteindelijk het 

fusievoorstel vanuit de stuurgroep aan alle colleges en raden/staten ter besluitvorming wordt aangeboden. 

Naast deze meer formele kant zal in elke fase een daarop toegesneden informatie- en voorlichtingsronde 

wordt georganiseerd binnen het verband van de ODRU en RUD Utrecht. Dit wordt door de stuurgroep de 

komende tijd nader geconcretiseerd. 

8. Afrondend 
In deze startnotitie wordt het proces uitgelijnd, zoals ons dat voor ogen staat. Dit proces is opgebouwd 

uit overzichtelijke en beheersbare stappen, waarbij elke volgende stap telkens pas wordt gezet wanneer 

de beide besturen daartoe besluiten. 

Wij vertrouwen er op met deze startnotitie een bijdrage te leveren aan het op gang brengen van een 

open en constructief gesprek over de totstandbrenging van één ongedeelde RUD Utrecht. 

Startnotitie RUD Utrecht, vsaf best. 
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Onderwerp: Besluit startnotitie contouren vorming provinciebrede RUD 
Utrecht en besluit projectkosten RUD i.w. 

Geacht College, 

Bij brief d.d. 12 mei 2014 heeft de toenmalig bestuurlijk regisseur procesvorming ongedeelde RUD Utrecht, 
de heer Hans van der Vlist, aan de besturen van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en RUD Utrecht 
een brief gezonden, met de volgende bijlagen: 

- startnotitie "Contouren vorming provincie brede RUD Utrecht", d.d.12 mei 2014 (hierna ook: 
Startnotitie) 

- notitie regisseursrol van de provincie, d.d. 5 maart 2014 
- notitie "memo projectkosten vorming RUD i.w. tot eind juni 2013", d.d.17 april 2014, (hierna ook: 

Notitie projectkosten). 

In de brief verzoekt de heer van der Vlist beide besturen in te stemmen met de Startnotitie en de Notitie 
projectkosten. Tevens beveelt de regisseur aan om de Startnotitie ter kennis te brengen van de colleges en 
raden/staten van de 27 deelnemers. De notitie inzake de regisseursrol van de provincie is ter kennisneming 
meegezonden. 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht heeft ingestemd met de Startnotitie, onder 
enkele voorwaarden die hieronder zijn weergegeven. 
Tevens heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Notitie projectkosten. 

1. Het AB stemt in met de conclusies in het memo van KokxDeVoogd over de 'Projectkosten vorming 
RUD i.w. tot eind juni 2013" van 17 april 2014 en daarmee met een betaling aan de Provincie van 
€ 89.197, door welke betaling alle in dat memo genoemde projectkosten tussen ODRU gemeenten, 
Provincie en RUD Utrecht gemeenten over en weer verrekend zijn. 

2. Het AB neemt de notitie "Regisseursrol Provincie m.b.t. RUD" van H. van der Vlist d.d. 5 maart 2014 
voor kennisgeving aan. 
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3. Het AB besluit de toekomstige fusie met de RUD Utrecht als uitgangspunt ('stip op de horizon') te 
nemen. Mochten de ontwikkelingen rondom het VTH wetsvoorstel daartoe aanleiding geven, dan is 
heroverweging van dit besluit aan de orde. 

4. Het AB stemt in met "Startnotitie: Contouren vorming provinciebrede RUD Utrecht", met oplegger, 
van H. van der Vlist d.d. 12 mei 2014. Het AB mandateert daarbij aan het DB hoe de deelname 
vanuit de ODRU aan de in deze notitie genoemde stuurgroep vorm krijgt. Als het onder 3 genoemde 
besluit heroverwogen wordt, geldt dat automatisch ook voor het onder 4 genoemde besluit. 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht noemt expliciet de volgende belangrijke 
randvoorwaarden bij bovengenoemde besluiten. Deze randvoorwaarden zijn in de startnotitie ook 
aangestipt: 
1. Er wordt geen datum bepaald waarop de fusie gerealiseerd moet zijn. Daarvoor wordt de tijd genomen die 

nodig is. 
2. Vooraf wordt bepaald aan welke prestatie indicatoren beide organisaties moeten voldoen, alvorens tot 

fusie wordt overgegaan. Beide organisaties moeten op orde zijn. 
3. Colleges en raden/staten worden nadrukkelijk bij het proces betrokken. Zo is het de bedoeling dat de 

startnotitie na vaststelling in het Algemeen Bestuur ter kennis wordt gebracht van colleges en raden, dat 
over de uitkomsten van fase 1 en over het convenant, voordat dit wordt vastgesteld, een consultatieronde 
wordt gehouden onder de raden en dat uiteindelijk het fusievoorstel aan alle colleges en raden/staten ter 
besluitvorming wordt aangeboden. 

Het Dagelijks Bestuur van de ODRU acht een Stuurgroep van vijf leden, in plaats van de in de startnotitie 
voorgestelde zeven leden, voldoende efficiënt. Vanuit de ODRU zal in de Stuurgroep worden deelgenomen 
door mevrouw J. Verbeek-Nijhof en de heer J . Verkroost. De directeuren van de RUD Utrecht en de ODRU 
treden op als adviseur van de Stuurgroep. 

Wij verzoeken u om uw eventuele reactie op deze brief en de correspondentie met betrekking tot de 
Stuurgroep te adresseren aan de heer J. Post, directeur van de ODRU. 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Post, telefoon 088 - 022 50 00. 

Met vriendelijke groet, 
e^A s hëKAJgemeen Bes 

Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
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