
Agendapunt  

voor de vergadering van het  algemeen bestuur RUD Drenthe 

19 december 2022 

 

 

Datum: 19 oktober 2022 

Opsteller: P. Zoeteman 

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe  

 

 

Openbaar  
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Onderwerp 

 

Producten- en dienstencatalogus 2023, combinatie versie OW 2023 

Gevraagd besluit: Vaststellen PDC 2023, combinatie versie 2023. 

 

Inleiding 

 

Jaarlijks wordt de PDC (producten- en dienstencatalogus) van de RUD vastgesteld. 

Wijzigingen worden hierin zoveel als mogelijk beperkt. Toch moeten soms 

veranderingen worden aangebracht. Aanleiding hiervan kan zijn dat het 

productenaanbod wordt verruimd of ingekort  door extra of minder  taken die de 

RUD Drenthe gaat uitvoeren of dat een wetwijziging  invloed heeft op het aanbod. 

Ook de wens om tot een andere indeling te komen kan aanleiding zijn tot het 

wijzigen van het productenboek (andere naam voor PDC).   

 

De thans vigerende PDC betreft die van het programmajaar 2022. 

Op grond van art. 21 van de Gemeenschappelijk regeling is het de bevoegdheid van 

het algemeen bestuur om de productencatalogus vast te stellen.  

  

Motivatie 

 

Overgangsjaar 2023 

De Omgevingswet is weer met een half jaar uitgesteld. Dit maakt het opstellen van 

een PDC voor 2023 lastig: het is een PDC met twee gezichten. Ten eerste is het een 

PDC die voort borduurt op 2022, zij moet dus duidelijk verbinding houden met de 

“WABO”-producten die in 2022 onderdeel uit maken van de PDC. Ten tweede is het 

een nieuwe PDC welke nieuwe producten kent voor wanneer de Omgevingswet in 

werking treed. We hebben geprobeerd deze twee werelden in elkaar over te laten 

lopen. 

 

Wijzigingen voor 2023    

De wijzingen voor 2023 zijn groot. Er zijn veel producten die qua naamgeving 

aangepast gaan worden (door af te stemmen met de landelijke PDC), maar er zijn 

ook nieuwe producten bijgekomen en producten afgegaan. Een uitleg van alle 

aanpassingen en de verschillende tabellen treft u aan in bijlage 1.  

 

Relatie met jaarprogramma RUD 2023 en de Drentse Maat 

Het proces om te komen tot een jaarprogramma RUD 2023 is momenteel gaande. 

Deze wordt nog steeds opgesteld vanuit de “Drentse Maat” systematiek.  De 

omgevingswet introduceert nieuwe termen. Daarom is het goed om dit onderdeel 



mee te nemen in de 2e fase van de herijking DM. . Het zaakgericht tijdschrijven heeft 

ervoor gezorgd dat we nu tijdsinzet per zaak in beeld krijgen in plaats van een totale 

inzet per product per bevoegd gezag. We willen en kunnen daarom meer inzetten op 

een programmering en verantwoording van individuele producten (en daar eerst de 

DM-producten nog wel aan te koppelen zover dat kan) . Hierbij hoort ook een meer 

outcome gerichte verantwoording. Deze is in lijn met hetgeen is vastgesteld of wordt 

vastgesteld met de U&H strategie. De afspraken die we gezamenlijk hebben gemaakt 

over prestaties en uitvoering blijven in stand en we transformeren daarmee gaande 

weg naar een nieuwe situatie. Daarbij blijft de begroting leidend! We programmeren 

samen de uitvoering en leggen dit vast in het jaarprogramma. De relatie met DM-

producten blijft dus bestaan.  

 

Relatie met de Omgevingswet en zaakgericht schrijven 

De PDC zoals wij die kennen is al heel erg overeenkomstig de landelijke bekende 

PDC’s en de PDC  vanuit het IPLO (https://iplo.nl/digitaal-

stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/zaaktypecatalogus-ztc-

producten-dienstencatalogus). Met de transitie naar de landelijke PDC-lijst voor de 

Omgevingswet is vooral een verandering van naamgeving doorgevoerd. Natuurlijk 

zijn er ook nieuwe producten geïntroduceerd. Vanwege de koppeling met het 

Leefomgevingssysteem nemen we dat zoveel mogelijk op praktische wijze al mee al 

is nog niet duidelijk of dit de complete lijst is. Daarnaast zal ook vanuit de OPD een 

voorstel worden gedaan naar producten. Deze moeten later nog worden 

doorgevoerd.  Ons dashboard is aangepast naar ons nieuwe tijdschrijfsysteem en 

wordt straks samen met het LOS aangepast aan de Omgevingswet. 

  

Digitaal 

Het productenboek verschijnt in een digitale vorm. Het digitale productenboek bevat 

o.a. een beschrijving van het product (volledige lijst) en  is door de opdrachtgevers 

online (vanaf 1 januari 2023) te raadplegen via de “OD 360 Groningen – Drenthe 

(wiki)” (https://drenthe.omgevingsdienst.wiki).  Bijgevoegd is een lijst met producten  

voor de opdrachtgevers dus exclusief diverse interne producten (bijlage 2).  

 

Bijlagen 

 

• Bijlage 1: Wijzigingen PDC 2023 
• Bijlage 2: AB lijst PDC-matrix 2023 voor AB; 

 

Communicatie 

persbericht 

 

• Plaatsing op de website van de RUD Drenthe met een verwijzing naar de “OD 
360 Groningen – Drenthe” (https://drenthe.omgevingsdienst.wiki) 

• Plaatsing op RUDi 
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