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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Fabian Gomes Monteiro 
onderwerp: AP03.4a_PDC versie 2023 Huidig recht 
t.b.v.: AB d.d. 15-09-2022 
bijlage:   
      

b) PDC versie 2023 Huidig recht concept 
c) Overzicht wijzigingen PDC 2022 naar PDC 2023 Huidig recht 

 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Het uitstel van de Omgevingswet maakt het dat er dit jaar minimale aanpassingen zijn gedaan aan het PDC 2023 
huidig recht. De inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 uitgesteld en het definitieve besluit 
omtrent de inwerkingtreding van de wet vindt plaats in oktober 2022. Om zeker te zijn van de continuering van 
de operatie van de RUD Utrecht in 2023 bieden we ook dit jaar twee PDC structuren aan (huidig recht en 
Omgevingswet). Zo beheersen wij het risico wat gepaard gaat met eventuele uitstel van de Omgevingswet. Voor 
verdere informatie omtrent de PDC 2023 Omgevingswet verwijzen wij U naar het AB voorstel omtrent de PDC 
2023 Omgevingswet. 
 
Er zijn verschillende aanleidingen om een aantal nieuwe producten en-/of diensten toe te voegen. Door ons 
productaanbod actueel te houden dragen wij actief bij aan de maatschappelijke opgaven zoals de stikstof opgave. 
Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe adviesbehoeften zijn er twee nieuwe stikstof producten 
ontwikkeld, namelijk; advisering stikstof en voortoets stikstof. Een aantal innovatieve producten zijn toegevoegd 
om onze drone inzet structureel aan te bieden aan onze opdrachtgevers. Tot slot zijn er een tweetal producten 
gecreëerd waardoor de RUD Utrecht beter in staat is toezicht te houden en advies te leveren op invasieve exoten 
en in dit geval specifiek op de ‘Japanse duizendknoop’. 
 
De concept versie van de PDC 2023 huidig recht is toegevoegd in de bijlage. Deze versie van de PDC (2023 
huidig recht) zal na akkoord door het Algemeen bestuur als basis dienen voor de DVO afspraken met onze 
opdrachtgevers indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. 
 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. akkoord te gaan met de concept PDC, zodat deze een definitieve status krijgt en kan worden gebruikt 
voor het opstellen van de uitvoeringsplannen 2023 indien de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
wordt uitgesteld. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
- 
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Continuering PDC huidig recht 
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 uitgesteld en het definitieve besluit omtrent de 
inwerkingtreding van de wet vindt plaats in oktober 2022. Om zeker te zijn van de continuering van de operatie 
van de RUD Utrecht in 2023 bieden we ook dit jaar twee PDC structuren aan (huidig recht en Omgevingswet). Zo 
beheersen wij het risico wat gepaard gaat met eventuele uitstel van de Omgevingswet. Afgezien van deze 
consolidatie van de PDC huidig recht zijn er een klein aantal producten toegevoegd aan ons producten aanbod, 
zie bijlage c.  
 
Overige wijzigingen in deze PDC 
 

1. Toevoegen van producten en diensten 
Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe adviesbehoeften bij onze opdrachtgevers zijn er een 
achttal nieuwe producten toegevoegd aan de PDC 2023 huidig recht. Een aantal betreffen innovatieve producten 
welke de inzet van de drone structureel mogelijk zullen maken komend jaar. Er worden twee producten 
toegevoegd waardoor we beter onze expertise kunnen leveren op het gebied van stikstof voor al onze 
opdrachtgevers. Tot slot zijn er een tweetal producten gecreëerd waardoor de RUD Utrecht beter in staat is 
toezicht te houden en advies te leveren op invasieve exoten en in dit geval specifiek op de ‘Japanse 
duizendknoop’. 
 

2. Verduidelijking van de naam van een product/productblad gewijzigd 
Bij een product is de naamgeving en-/of het productblad aangepast om meer te verduidelijken. Over het 
algemeen zijn dit kleine tekstuele wijzigingen.  
 

3. Verwijdering van producten en diensten 
Er zijn geen producten verwijderd naar aanleiding van de evaluatie PDC 2022 huidig recht.  
 


