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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Fabian Gomes Monteiro 
onderwerp: AP03.5a_PDC 2023 Omgevingswet 
t.b.v.: AB d.d. 15-09-2022 
bijlage: b) PDC Omgevingswet (2023) concept  

c) Overzicht wijzigingen PDC 2022 Omgevingswet naar PDC 2023 Omgevingswet 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
De PDC 2023 Omgevingswet verschilt licht van de PDC 2022 Omgevingswet welke opgesteld is in nauwe 
betrokkenheid met de regievoerders van de deelnemers. De eerder vastgestelde structuur is ongewijzigd. Het 
overzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage c. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 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. Deze concept PDC 2023 Omgevingswet wordt ter vaststelling aan het Algemeen 
Bestuur aangeboden. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. de PDC 2023 en de lichte wijzigingen in het product aanbod vast te stellen. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
n.v.t. 
 
 
Financiën 
 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. Het AB heeft vorig jaar vastgesteld dat het eerste jaar onder de 
Omgevingswet met een vastgezette variabele bijdrage zal worden gewerkt. 
 
 
Juridische toets 
 
n.v.t. 
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Toelichting 
 
Er zijn een 8 tal nieuwe producten toegevoegd aan de PDC 2023 Omgevingswet. 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’. 
 
PDC en kentallen 
In het eerste jaar rekenen we niet af op basis van kentallen. Tegelijkertijd blijven de kentallen, voor zover deze 
ook onder de nieuwe PDC toepasbaar zijn, een belangrijke basis voor de uitvoeringsplannen en de rapportages. 
In bijlage 1 van de PDC is een lijst met producten opgenomen en de kentallen. 
 
Totstandkoming PDC 
Het RVO is bij het opstellen van de PDC 2022 Omgevingswet betrokken bij de uitgangspunten en de structuur. 30 
september 2021 is deze structuur vastgesteld door het AB. Deze PDC 2023 Omgevingswet heeft dezelfde 
structuur gehonoreerd en lichte wijzigingen aangebracht in het productaanbod. 
 
 
 


