Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
14 december 2020

Datum: 30 november 2020
Opsteller: P. Zoeteman
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: Ja
Advies uit het eigenarenoverleg 9 november:
Geen opmerkingen
Onderwerp
Producten- en dienstencatalogus 2021 (PDC 2021)
Gevraagd besluit:
De producten- en dienstencatalogus 2021 vast te stellen.

Inleiding

Jaarlijks wordt de PDC (het productenboek) van de RUD vastgesteld. Meestal
is/wordt de inhoud gewijzigd. Aanleiding hiervan kan zijn dat het productenaanbod
wordt verruimd of ingekort door extra of minder taken die de RUD 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.
Het thans vigerende productenboek (=PDC) betreft het Productenboek 2020.
Op grond van art. 21 van de Gemeenschappelijk regeling is het de bevoegdheid van
het algemeen bestuur om de productencatalogus vast te stellen.

Motivatie

Wijzigingen voor 2021
Voor 2021 wordt geadviseerd geen wijzigingen door te voeren in de PDC.
Relatie met jaarprogramma RUD 2021 en de Drentse Maat
Het proces om te komen tot een jaarprogramma RUD 2021 is momenteel gaande.
Deze wordt opgesteld vanuit de aanpaste “Drentse Maat” systematiek. De
producten genoemd in de Drentse Maat zijn hieraan “gekoppeld”. Hierdoor kan op
basis van de Drentse Maat systematiek worden gerapporteerd. De lijst voor
mapping met de PDC 2021 treft u bijgevoegd aan (bijlage 1).
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 2021) 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).

Omgevingswet
Voor 2022 worden zeer essentiële wijzigingen van de PDC (de PDC 2022) in het
kader van de omgevingswet verwacht. Hiervoor zal volgend jaar een intensiever
veranderingstraject nodig zijn waar de opdrachtgevers ook bij aangehaakt zullen
worden.
Bijlagen

•
•

Bijlage 1: Mapping voor DM, versie 2021;
Bijlage 2: AB lijst PDC-matrix 2021 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

Besluit:

•

