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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Myra Veenhuizen en Fabian Gomes Monteiro 
onderwerp: AP03.2b_PDC versie 2.6 
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 oktober 2019 
bijlage: c) PDC versie 2.6 - concept  

d) Overzicht wijzigingen PDC 2.5 naar 2.6 
e) Bijlage producten PDC 

 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Per 01-01-2018 is de overstap naar outputfinanciering gemaakt. Daarbij is afgesproken dat de PDC jaarlijks 
opnieuw zal worden vastgesteld.  
 
De overgang naar outputfinanciering is over het algemeen goed verlopen. Achterliggende gedachte was meer 
transparantie en een eerlijkere verdeling tussen opdrachtgevers te krijgen. De vorige PDC was daarom vooral 
gericht op het zichtbaar maken van de nieuwe financiële structuur. Al eerder bij het Algemeen Bestuur is 
aangegeven dat de gehele transitie een paar jaar in beslag zal nemen. Nu de nieuwe systematiek meer 
geconsolideerd is in de organisatie is er de aanleiding ontstaan om kwalitatieve wijzigingen door te voeren in de 
PDC. 
 
Er is aanleiding om een aantal nieuwe producten en-/of diensten toe te voegen (mede vanuit wijzigende wet- 
en/of regelgeving), een aantal te verwijderen en voor een paar producten wordt het kental gewijzigd of 
verwijderd.  
 
De concept versie van de PDC is toegevoegd in de bijlage. Deze versie van de PDC (2.6) zal na vaststelling door 
het Algemeen Bestuur op 03-10-2019 als basis dienen voor de DVO afspraken met onze opdrachtgevers in 2020. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur worden voorgesteld om: 

1. Akkoord te gaan met de concept PDC, zodat deze 3 oktober 2019 kan worden vastgesteld. 
 
 
Consolidatie outputfinanciering 
 
In 2019 is de systematiek van outputfinanciering geconsolideerd binnen de organisatie. Doel van deze vorm van 
financiering was tweeledig. Enerzijds transparantie brengen wat de RUD voor haar opdrachtgever doet, en 
anderzijds het zorgdragen voor een eerlijke verdeling van middelen. Met deze nieuwe systematiek is de 
doelstelling dat de opdrachtgever betaalt voor wat hij krijgt.  
Het blijft daarnaast belangrijk jaarlijks verbeteringen door te voeren zodat er een transparante en eerlijke balans 
blijft bestaan. De kental analyse die dit jaar heeft plaats gevonden is daar een voorbeeld van. 
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Overige wijzigingen in deze PDC 
 

1. Toevoegen van producten en diensten 
Er zijn een aantal nieuwe producten en diensten toegevoegd. Enerzijds vanwege wijzigende wet- en/of 
regelgeving (bijvoorbeeld bij de producten onder Wm/Wabo m.b.t. energiecontroles en asbest). Anderzijds 
vanwege producten en diensten die nieuw ontwikkeld zijn (bijvoorbeeld ecologische advisering en advisering op 
de gesloten bodemenergiesystemen). 
 
 

2. Verduidelijking van de naam van een product/productblad gewijzigd 
Bij een aantal producten en diensten is de naamgeving en-/of het productblad aangepast om meer te 
verduidelijken. Over het algemeen zijn dit kleine wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is de naamswijziging van 
beleidsondersteuning naar beleidsadvisering. 
 

3. Wijziging kental 
Er heeft een grondige kental analyse plaatsgevonden en de nieuwe kentallen zijn verwerkt in dit PDC. Voor 
nadere informatie over deze analyse verwijs ik u door naar het separate voorstel omtrent de kental analyse. 
 

4. Verwijdering van producten en diensten 
Er zijn een aantal producten verwijderd na aanleiding van de evaluatie PDC 2019. De verwijderingen hebben 
plaatsgevonden doordat de producten niet zijn afgenomen gedurende meerdere jaren, ze zijn vervangen door 
een nieuwproduct, wetswijzigingen of omdat enkele producten nog in ontwikkeling zijn. Voor nadere toelichting 
omtrent de exacte producten kunt u terecht in de bijlage c) Overzicht wijzigingen PDC 2.5 naar 2.6.  
 


