Regionale Uitvoeringsdiensten
•

•

•
•

Vanaf januari 2013 brengen gemeenten, provincies
en bij voorkeur ook de waterschappen een aantal
uitvoerende taken onder in 28 Regionale
Uitvoeringdiensten (RUD's).
De hoofdtaken van de RUD’s zijn het adviseren over
vergunningverlening, het uitvoeren van toezicht en
handhaving op een groot deel van het
milieugebied (het zogenaamde basistakenpakket).
Sommige gemeenten hebben meer taken
(bouw/ruimtelijke ordening) ondergebracht onder
bij de RUD.
Het werkgebied van een RUD is het totale gebied
van de deelnemende gemeenten aan een RUD. Een
aantal gemeenten overweegt nog of zij deelnemen
aan de RUD, dit zijn de zogenaamde witte vlekken.
Hiervoor vindt zowel ambtelijk als wettelijk een
traject plaats om dit wel te bewerkstelligen.
Bron: Uitvoering met Ambitie
De regionale uitvoeringsdienst in Utrecht omvat de
hele provincie

RUD Zware ongevallen
•

•

•
•
•

Vanaf januari 2013 brengen gemeenten en
provincies een aantal uitvoerende taken
onder in Regionale Uitvoeringdiensten
(RUD's).
Van de 28 RUD’s gaan zes zich toeleggen op
de handhaving en toezicht van risicovolle
bedrijven. Dit zijn de BRZO-RUD’s, wat staat
voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Het
BRZO integreert wet- en regelgeving op het
gebied van arbeidsveiligheid, externe
veiligheid en rampbestrijding in één juridisch
kader.
De doelstelling is het voorkomen en
beheersen van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
Bron: Omgevingsdienst NL
Op dit gebied werkt Utrecht samen met
Noord-Holland en Flevoland

Recreatieschappen
•

Recreatieschappen zijn verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, het beheer en onderhoud van een
groot aantal recreatieterreinen, paden en
recreatieve routenetwerken in de provincie
Utrecht. (ruim 800 ha gronden, bijna 2000 ha water
en ongeveer 700 km aan recreatieve routes).
Daarnaast houden ze toezicht en doen ze aan
belangenbehartiging en lobbyen. Leden zijn
gemeenten en de provincie

•

Uitvoeringsorganisatie van de taken van de
recreatieschappen is Recreatie Midden Nederland.

•

Er zijn vier recreatieschappen bij Recreatie Midden
Nederland: Vinkeveense plassen, Plassenschap
Loosdrecht, Utrechtse Heuvelrug-Vallei-Kromme
Rijngebied en Stichtse Groenlanden.

•

Bron: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alleonderwerpen/openluchtrecreatie/recreatieschappe
n/

Afvalinzameling en verwerking
•

RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) is in 2000 opgericht als
gemeenschappelijke regeling. Leden
zijn Zeist, Soest, Nieuwegein, Baarn
en Ijsselstein. Deze vijf gemeenten
zijn eigenaar van RMN en
vertegenwoordigd in het dagelijks en
algemeen bestuur van RMN. De
doelstelling van RMN is o.a. op
milieuvriendelijke én efficiënte wijze
diensten uit te voeren voor de
deelnemende gemeenten.

•

Alle 26 Utrechtse gemeenten werken
samen in de AVU (Afvalverwijdering
Utrecht), dat diensten inkoopt bij
reinigingsbedrijven maar zelf geen
uitvoerende taken verricht.

