
 
 
Vragen: Raadsvoorstel zienswijze ODRU  

 
Op de Politieke avond van 25 mei waren de P&C stukken van de ODRU geagendeerd met een 
toelichting en gesprek met de directeur van ODRU Arnold van Vuuren.  
  
De informatie die op deze Politieke Avond met ons is gedeeld leidt bij ons tot de volgende vragen:  
 

Vraag: Wie neemt vanuit de gemeente Woerden zitting in het bestuur van de ODRU? 

Antwoord: Namens de gemeente Woerden neemt wethouder Ad van de Regt deel aan het algemeen 

bestuur. In het dagelijks bestuur zit wethouder Bas Lont van Oudewater. In beide bestuursorganen 

trekken Woerden & Oudewater samen op. 

 

Vraag: Door Arnold van Vuuren van de ODRU is aangegeven dat het bestuur thema’s kan agenderen 

waarop de ODRU een dienst en kennis kan ontwikkelen.  

Welke thema’s zijn afgelopen twee jaar in het ODRU bestuur besproken en welke thema’s heeft de 

gemeente Woerden geagendeerd? 

Antwoord: Dit zijn er te veel om op te noemen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de wijze van invoering 

omgevingswet, de nieuwe strategie Uitvoeringsprogramma’s, de inzet van het programma 

duurzaamheid, en verdere regionale afspraken zoals overhevelingen van taken vanuit de provincie en 

Rijk naar de gemeenten. U kunt als u wilt de vergaderingen teruglezen Via deze link, of voor verslagen 

van voorgaande jaren mailen naar info@odru.nl 

 

Vraag: De VTH strategie (Veiligheid toezicht en handhaving) per gemeente is de basis voor de 

uitvoering door de ODRU. Welke inhoud heeft de VTH strategie voor de gemeente Woerden? Hoe is 

het proces van vaststelling van deze strategie?  

Antwoord: Er is geen VTH strategie. Wij begrijpen u vraag als refererende naar de uitvoerings-& 
Handhavingsstrategie.  Deze is gepubliceerd op de volgende locatie: U&H strategie . De uitvoerings-& 
handhavingsstrategie is vastgesteld door het college. 
 

Vraag: De ODRU heeft o.a. ecologie als expertisegebied. Het college informeerde in april 2022 de raad 

over de betekenis van een stadsecoloog binnen de gemeente Woerden. Waarom overweegt het 

college niet gebruik te maken van de expertise van de ODRU? Wat zijn de voordelen en nadelen van 

het in eigen dienst hebben van een stadsecoloog ten opzichte van de inzet van de ODRU? 

Antwoord: Het college kan de mogelijkheid van een ODRU stadsecoloog laten onderzoeken. De 

overwegingen van het college zijn aan het college. 

https://www.odru.nl/organisatie/bestuur/vergaderingen-algemeen-bestuur/
mailto:info@odru.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-118741.html?utm_campaign=20220319&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_woerden&utm_content=over_uw_buurt

