
 

 

Gemeente Oudewater 

Aan de gemeenteraad,  

ter attentie van het College van B&W 

Postbus 100 

3420 DC OUDEWATER 

 

  

  

  

  

  

  
  

Utrecht, 8 april 2022  

  

Ons kenmerk: INT20.1011-1787 

Behandeld door: A.E. van Vuuren 

  

Onderwerp: Verzoek zienswijze tweede (ontwerp) Begrotingswijziging 

2022 en (ontwerp) Begroting 2023 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

Hierbij bieden wij u, op grond van artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling, de (ontwerp) 

Begroting 2023 alsmede de tweede (ontwerp) Begrotingswijziging voor 2022 van de Omgevingsdienst regio 

Utrecht (ODRU) voor zienswijze aan.  

Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 7 april 2022 ingestemd met zowel de 

(ontwerp) Begroting 2023 als met de tweede (ontwerp) Begrotingswijziging 2022.  

 

Wij verzoeken u uw zienswijze – indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze- 

uiterlijk acht weken na verzenddatum van deze brief aan ons te doen toekomen (uiterlijk vrijdag 3 juni 2022). 

Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de 

Begroting 2023 en tweede Begrotingswijziging 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 

aanstaande.  

Indien wij binnen de termijn van acht weken geen reactie hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat er vanuit 

uw gemeente geen opmerkingen zijn.  

 

Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur digitaal, richten aan het dagelijks bestuur via het e-mailadres 

bestuurssecretariaat@odru.nl ter attentie van mevr. B.J.N. Behrens-Benne. 

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

gemeenten doen toekomen. 

 

Toelichting: 

De belangrijkste aanleiding voor de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2022 is dat nu alle tijdelijke opdrachten 

conform de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s voor 2022 in deze begroting zijn verwerkt. Dit gebeurt ieder 

jaar. 
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Bij de (ontwerp-) begroting 2023 geldt het bijzondere aandachtspunt dat naar verwachting 2023 het eerste jaar 

is waarin we gaan werken op grond van de Omgevingswet. Dit is een invloedrijke vernieuwing waar we ons 

samen met de gemeenten zo goed mogelijk op voorbereiden. Tegelijkertijd is hiervoor nog niet alle 

rijksregelgeving (en financiering) helemaal uitgekristalliseerd en zijn de wijzigingen fundamenteel. Dit levert per 

definitie meer onzekerheden op ten aanzien van de precisie van de inschatting die we samen met uw gemeente 

kunnen maken van de hoeveelheid werk. Dit najaar zal met uw gemeente een nieuwe inschatting worden 

afgesproken in het Uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023.  

De (ontwerp-) begroting, die nu voorligt, is gebaseerd op de zogenaamde gegarandeerde uren volgens de 

bestaande Dienstverleningsovereenkomst met elke gemeente. Daarin zijn de effecten van de Omgevingswet 

niet meegenomen. Dat gebeurt in het nog op te stellen UVP 2023 en in de loop van 2023 door bijsturing in 

overleg met uw gemeente. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht 

    

Namens deze,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Doornenbal-van der Vlist 

waarnemend voorzitter 

 

 

 
bijlagen: (ontwerp)Begroting 2023.pdf 

tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2022.pdf 
  
  

  c.c. regievoerders 

 


