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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Fabian Gomes Monteiro 
onderwerp: AP03.4a_PDC versie 2022 Huidig recht 
t.b.v.: Algemeen bestuur 30-09-2021 
bijlage: b) Overzicht wijzigingen PDC 2021 naar PDC 2022 Huidig recht 

c) PDC versie 2022 Huidig recht concept-  
 
 
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 wordt 
geëvalueerd en wordt vastgesteld. Ook de kentallen worden jaarlijks geëvalueerd door middel van een kental 
analyse en waar nodig aangepast.  
 
Het uitstel van de Omgevingswet maakt het dat er dit jaar minimale aanpassingen zijn gedaan aan het PDC. 
Vanwege het uitstel tot en met juli 2022 is er gekozen voor een continuering van de huidige PDC met een aantal 
kleine aanpassingen waardoor we komend halfjaar stabiel kunnen leveren onder het huidige recht en 
tegelijkertijd ons goed kunnen voorbereiden op de komende veranderingen. Bij de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op 1 juli 2022 zal de PDC 2022 (Omgevingswet) van kracht worden. Voor verdere informatie 
omtrent deze PDC verwijs ik U naar het AB voorstel omtrent de PDC 2022 Omgevingswet. 
 
Er is aanleiding om een aantal nieuwe producten en-/of diensten toe te voegen (mede vanuit wijzigende wet- 
en/of regelgeving, maatschappelijke opgaves en doorontwikkeling van producten). Denk hierbij aan het nieuwe 
product fysiek toezicht GBES met het doel om de verschillende risico’s voor de ondergrond te beperken en zorg te 
dragen voor effectieve systemen. Op deze manier dragen wij actief bij aan de maatschappelijke 
verduurzamingsopgave. Een tweetal producten worden verwijderd en voor een aantal producten vindt een 
naamswijziging plaats, mede door de invoering van de omgevingsverordening. 
 
De concept versie van de PDC is toegevoegd in de bijlage. Deze versie van de PDC (2022 huidig recht) zal na 
vaststelling door het Algemeen bestuur op 30-09-2021 als basis dienen voor de DVO afspraken met onze 
opdrachtgevers over de eerste helft van 2022. 
 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 

1. de PDC 2022 huidig recht vast te stellen, zodat deze na het AB van 30 september 2021 een definitieve 
status krijgt en kan worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsplannen 2022. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
n.v.t. 
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Consolidatie PDC structuur 
 
Vanwege het uitstel van de Omgevingswet, zijn minimale aanpassingen in de huidige PDC doorgevoerd. Deze 
stabiliteit is van belang om goed en weldoordacht voorbereidingen te treffen voor het tweede helft van het jaar 
2022, waarin een compleet nieuwe werkwijze van toepassing zal zijn.  
Afgezien van deze consolidatie van de PDC zijn er echter een klein aantal noemenswaardige wijzigingen 
doorgevoerd. Er zijn technische wijzigingen aangebracht aan Omgevingswet producten, om deze zodoende om te 
vormen naar dienstproducten. In de vorm van een dienst zullen wij in het resterende half jaar 2022 onze 
opdrachtgevers goed kunnen bedienen in de vraag naar onze inzet in pilots en andere voorbereidende exercities 
voor de Omgevingswet. Het product fysieke controle GBES is ontwikkeld en toegevoegd, met het doel om de 
verschillende risico’s voor de ondergrond te beperken en zorg te dragen voor effectieve systemen. Op deze 
manier dragen wij actief bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgave.  
 
Overige wijzigingen in deze PDC 
 

1. Toevoegen van producten en diensten 
Er is slechts één nieuw product toegevoegd, welke nieuw ontwikkeld is, namelijk fysieke controle GBES. 
 

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 tekstuele wijzigingen. Tevens zullen er naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de interim omgevingsverordening een aantal producten en diensten van naam worden 
gewijzigd. 
 

3. Verwijdering van producten en diensten 
Er zijn drie producten verwijderd naar aanleiding van de evaluatie PDC 2021. De verwijderingen hebben 
plaatsgevonden doordat de producten overbodig zijn gebleken. De een naar aanleiding van wijzigingen in de 
regelgeving, de ander doordat er een identiek product in de PDC aanwezig is en wij streven naar het 
vereenvoudigen van ons producten aanbod. Voor nadere toelichting omtrent de exacte producten kunt u terecht 
in de bijlage b) Overzicht wijzigingen PDC 2021 naar PDC 2022 huidig recht..  
 


