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DIGITAAL VERZONDEN 
30-09-2021 

Gemeente Oudewater 

Aan de gemeenteraad,  

ter attentie van het College van B&W 

Postbus 100 

3420 DC OUDEWATER 

 

  

  

  

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, 30 september 2022 

 

  

Uw kenmerk: 

Ons kenmerk: 

- 

INT20.1011/1965 

Behandeld door: A.E. van Vuuren 

  

Onderwerp: Verzoek tot zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 

 

 

 

 

Geachte college, 

 

Hierbij bieden wij u, op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling, de (ontwerp) 

Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor zienswijze aan. 

 

Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 29 september 2022 ingestemd met 

de (ontwerp) Kadernota 2024. Wij zijn ons ervan bewust dat de gemeenten zich voor stevige financiële 

opgaven gesteld zien. Als gevolg van enkele factoren die met de ODRU bedrijfsvoering te maken 

hebben, maar vooral als gevolg van de inflatie, stijgt het uurtarief van de ODRU meer dan u de afgelopen 

jaren van ons gewend was. Als bestuur van de ODRU zien wij dat dit noodzakelijk is. Wij realiseren ons 

dat het vanuit het perspectief van de individuele gemeenten echter in eerste instantie een andere reactie 

teweeg kan brengen.  

 

In de Kadernota zelf wordt uitgebreid toegelicht hoe het uurtarief is opgebouwd en wordt de 

onderbouwing gegeven. Voor de kosten die een gemeente maakt is naast het uurtarief waar de 

Kadernota over gaat, ook de benodigde hoeveelheid uren per product van belang (efficiency). De ODRU 

blijft zich inzetten om efficiency verbeteringen te realiseren. Over het aantal producten en diensten dat 

uw gemeente afneemt en het aantal uren dat daarvoor nodig is, worden afspraken eind 2023 vastgelegd 

in het Uitvoeringsprogramma 2024. 

 

De (ontwerp)Kadernota van ODRU wordt niet alleen gebruikt bij de opstelling van de begroting 2024 

van de ODRU, maar ook bij de zogenaamde voorjaarsnota en begroting van uw eigen gemeente. Op 

deze wijze zijn de begrotingscycli van uw gemeente en ODRU op elkaar afgestemd. 
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Wij verzoeken u – indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze – deze 

ons uiterlijk acht weken na verzenddatum, zoals vermeld in deze brief te doen toekomen (tot en met 

vrijdag 25 november 2022). Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij 

het betreffende agendapunt in de vergadering van het algemeen bestuur op 15 december a.s..  

Indien wij binnen deze termijn van acht weken geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u 

geen opmerkingen heeft bij de drie voorgelegde stukken. 

 

Uw zienswijze kunt u per email richten aan het dagelijks bestuur ter attentie van de bestuurssecretaris, 

mevr. B.J.N. Behrens-Benne, via het mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl. 

Na definitieve vaststelling van de stukken zullen wij u informeren en de vastgestelde stukken aan de 

gemeenten doen toekomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht, 

 

Namens deze,  

 

 

 

 

 

Sjors Fröhlich 

Voorzitter 
 

 
 
 

 
 

bijlage: (ontwerp) Kadernota 2024  
c.c. Regievoerders 

 


