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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Agendapunt 10 

Datum 11 juli 2022 

Onderwerp Productenlijst 2023 SharePoint:  2022008714 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitpunt 

Bijlagen  a. Productenlijst 2023 
b. Toelichting op de Productenlijst 2023 

 
Besluitpunten DB 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd 
1. in te stemmen met de Productenlijst 2023.  
2. de directeur opdracht te geven de Productenlijst 2023 uit te werken tot een PDC voor 

2023. 
 
Aanleiding 
Jaarlijks dient de te gebruiken Producten Diensten Catalogus (PDC) te worden vastgesteld.  
In verband met de verwachte in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zijn 
een groot aantal producten van de dienst aangepast, zijn nieuwe producten toegevoegd en 
zijn (op termijn in verband met het overgangsrecht) ook producten vervallen.  
Gelet op de behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen de basis en de plustaken zijn ook 
een aantal producten opnieuw beschreven en ingedeeld. Mede gevolg van deze 
ontwikkelingen is de (was-wordt tabel van de) productenlijst ook nog relatief lang. 
 
Met het vaststellen van de productenlijst wordt de basis vastgelegd waarmee de werkplannen 
van de dienst kunnen worden opgesteld. De PDC wordt verwerkt in de kernapplicaties van de 
dienst waardoor de uitvoering van de werkzaamheden gemonitord en gerapporteerd kan 
worden. 

 
(Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke regeling. 
 
Toelichting  
Twee jaar geleden is de PDC voor 2021 vastgesteld. Daarin zijn voor het eerst kentallen 
opgenomen voor een groot aantal producten. Wenselijk is om op basis van het voorgaande 
jaar de kentallen aan te passen zodat de theorie gespiegeld wordt aan de praktijk. Helaas moet 
geconcludeerd worden dat o.a. als gevolg van corona de betrouwbaarheid van de 
ervaringscijfers niet optimaal is. Aanpassing van de kengetallen heeft om die reden daarom 
ook maar beperkt plaatsgevonden. 
 
De provincie heeft behoefte om door alle diensten in Zuid-Holland gerapporteerd te worden 
op basis een één gezamenlijke PDC. Om dat te kunnen doen zal, net als voorgaande jaren, een 
conversietabel worden opgesteld. Hierover wordt nog apart met de provincie overlegd. 
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Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd 
1. in te stemmen met de Productenlijst 2023.  
2. de directeur opdracht te geven de Productenlijst 2023 uit te werken tot een PDC voor 

2023. 
 
Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022,  
 
de voorzitter,        de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian       M.E. Krul-Seen 
 
 
 
 
 
 


