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Algemeen Bestuur RUD Utrecht

Van:

Ruth Gorissen

Onderwerp:

Selectie organisatienaam

Tbv

Vergadering d.d. 6 februari 2014

Bijlage:

Overzicht ingediende namensuggesties

Gevraagd besluit
□ ter informatie
□ ter (oriënterende) bespreking
X ter besluitvorming
Samenvatting
In de vergadering van 17 december 2017 heeft het Kwartiermakersteam de procedure die moet leiden tot een
nieuwe organisatienaam voor de RUD Utrecht 2.0 vastgesteld. Aan iedereen die betrokken is bij de vorming
van de nieuwe organisatie is gevraagd om mee te denken over de nieuwe naam. Conform de afgesproken
procedure heeft het KMT op 28 januari een voorselectie gemaakt. Het gaat om de volgende drie namen:
 RUD Utrecht (niet afgekort)
 Centrale Omgevingsdienst Utrecht (CODU)
 Omgevingsdienst Midden-Nederland (ODMN)
De totale lijst van ingediende namen vindt u in de bijlage.
Voorstel
U wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de voorselectie van het KMT en de lijst van ingediende namensuggesties (bijlage 1)
2. Te besluiten welke van de drie voorgestelde namen de definitieve organisatienaam wordt.

Toelichting
Eerder is besloten dat de nieuwe organisatie om een aantal redenen een nieuwe naam nodig heeft.
In het kwartiermakersteam (KMT) van 17 december 2017 is een besluit genomen over de te volgen procedure.
Aan iedereen die betrokken is bij de vorming van de nieuwe organisatie is gevraagd om hierover mee te
denken onder de volgende randvoorwaarden.
Randvoorwaarden
De nieuwe naam moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 Hij is kort en krachtig;
 Hij dekt de lading van onze werkzaamheden;
 Medewerkers moeten zich erin herkennen;
 Geen ingewikkelde, creatieve afkortingen;
 Er mag geen verwarring ontstaan met bestaande organisaties en diensten;
 Hij houdt rekening met gevoeligheden en ressentimenten.
N.B.
Het voeren van de letters RUD dan wel Omgevingsdienst is geen wettelijke verplichting.
De inventarisatie leverde een lijst op van 31 namen. Daaruit is een selectie gemaakt van drie, door het KMT
gedragen, opties. Deze worden nu aan het AB voorgelegd.
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Motivering
Bij de selectie is er gekozen voor drie verschillende invalshoeken waarbij respectievelijk de begrippen
‘omgevingsdienst’ en ‘uitvoeringsdienst’ in de naam terug komen. Een groot deel van de medewerkers hecht
aan een van die twee benamingen. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zijn de namen die het begrip
‘milieudienst’ bevatten niet overgenomen, omdat dit niet in voldoende mate te werkzaamheden van de
organisatie dekt. Ook is er rekening gehouden met het feit dat het woord ‘Utrechtse’ - bijvoorbeeld in
‘Utrechtse Omgevingsdienst’- de gedachte oproept dat het alleen om de stad Utrecht zou gaan.
De drie geselecteerde namen met de overwegingen van het KMT:
RUD Utrecht
 De naam lijkt op wat we tot nu toe gebruiken. Mensen zijn er inmiddels aan gewend;
 De naam past bij wat er in het land gangbaar is. Een groot deel van de uitvoeringsdiensten heet RUD
(met of zonder een toevoeging);
 Gelet op het hierboven genoemde, is het een ‘veilige’ naam, en tegelijkertijd niet onderscheidend;
 Het KMT kiest uitdrukkelijk niet voor het gebruik van de afkorting RUDU, maar de gehele naam. Dit
omdat de afkorting minder prettig klinkt.
Domeinnaam
1
De domeinnaam RUDUtrecht.nl is geclaimd door de ODRU en dus niet beschikbaar . RUDU.nl echter wel.
Centrale Omgevingsdienst Utrecht (CODU)
 De naam dekt de lading;
 De afkorting is kort en krachtig en goed uit te spreken;
 De naam onderscheidt zich van wat landelijk veel wordt gebruikt (vooral door het gebruik van het
woord ‘centraal’).
Domeinnaam
De domeinnaam CODU.nl is beschikbaar
Omgevingsdienst Midden-Nederland (ODMN)
 De naam klinkt als afkorting prettig;
 De naam is onderscheidend in relatie tot andere RUD’s;
 De naam houdt geen rekening met de aanwezigheid van de ODRU in hetzelfde gebied (ook Midden
Nederland);
 Er bestaat een commercieel bedrijf met de naam Omgevingsdienst Nederland. Dat kan verwarring
opleveren.
Deze naam is mogelijk ook een goede optie voor het moment dat de samenvoeging van de twee organisaties
ODRU en RUD Utrecht een feit wordt.
Domeinnaam
De domeinnaam ODMN.nl is niet beschikbaar; wel met toevoeging .eu
Ook OMN.nl en OMN.eu zijn beiden niet beschikbaar.
Omgevingsdienstmn.nl is wel beschikbaar.
Gelet op het regionale karakter van de werkzaamheden lijkt een keuze voor .eu als landaanduiding niet
wenselijk.

1

Of we moeten hierover overeenstemming bereiken met de ODRU.
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Bijlage: Lijst van ingezonden namen
URUMO
URUL
URU
UOD
UDU
GURU
ODU

Utrechtse Regionale Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Utrechtse Regionale Uitvoeringsdienst Leefomgeving
Utrechtse Regionale Uitvoeringsdienst
Een uru is een schip, of een Scandinavisch naam voor ruw staal
Utrechtse Omgevingsdienst
Uitvoeringsdienst Utrecht
Een udu is een muziekinstrument (‘daar zit muziek in’)
Gemeenschappelijk Utrechtse Regionale Uitvoeringsdienst
Omgevingsdienst Utrecht (ODU)

RUD Utrecht
RUDU
RUUD
RUD MN
RCN
RUD 030 of RUD030

RUD Utrecht
Regionale Utrechtse Uitvoeringsdienst
RUD Midden Nederland (na de fusie)
RUD Centraal Nederland

UOD
CODU
ODMN

Utrechtse Omgevingsdienst
Centrale Omgevingsdienst Utrecht
Omgevingsdienst Midden-Nederland

Omgevingsdienst Trecht e.o.
Omgevingsdienst Trajectum e.o.
Trecht en Trajectum zijn oude benamingen voor (stad) Utrecht
Omgevingsdienst Oude Gracht, Valleikanaal, Lek en Eem (OVLE).
DUO
OSU
SOU

de Utrechtse Omgevingsdienst
Omgevingsdienst Sticht Utrecht
Stichtse Omgevingsdienst Utrecht

MDU
MRU
RMDU

Milieudienst Utrecht
Milieudienst Regio Utrecht
Regionale Milieudienst Utrecht

LUS

Leefomgeving Utrechtse Sticht

GOD
URegD

Gezamenlijke Omgevingsdienst
Utrechtse regionale dienst

Samenwerkende overheden Utrecht
Dienst Leefomgeving Dom, Eem, Lek en Ijssel
Samenwerkingsverband voor Omgeving en Milieu Utrecht (SOMU)
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