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Toelichting productenlijst 2023 
 
Het vaststellen van de productenlijst 2023 (inclusief de bijbehorende kentallen) is de eerste stap om 
te komen tot een PDC 2023. 
 
Proces 
De Omgevingswet zal naar verwachting op 1-1-2023 in werking treden. Dat heeft  gevolgen voor de 
PDC 2023. Ten eerste zijn er een fors aantal nieuwe producten maar daarnaast zijn er ook nog oude 
producten omdat er sprake is van overgangsrecht. De lijst van producten is daarom langer dan 
eigenlijk gewenst is. 
De PDC moet in juli 2022, gelijk met de begroting, door het AB worden vastgesteld.  
Gelet op de vele ontwikkelingen die spelen, Omgevingswet, nieuwe gezamenlijk PDC van de Zuid-
Hollandse Omgevingsdiensten, behoefte om onderscheid te maken in basis en plustaken is het niet 
mogelijk op dit moment reeds een complete PDC op te leveren. Wel zijn alle aanpassingen 
ondergebracht in een was/wordt tabel.  
In deze tabel is aangegeven welke producten vervallen, de nieuwe producten, en welke producten 
aangepast worden en zo ja om welke reden. 
 
Producten 
De meeste producten zijn overgenomen uit de PDC 2022 maar er zijn uiteraard ook wijzigingen. 

• Allereerst zijn er wijzigingen als gevolg van de (verwachte) invoering van de Omgevingswet per 1-
1-2023. Dit leidt tot nieuwe producten. Uiteraard vervallen er ook producten maar omdat er 
veelal sprake is van overgangsrecht zullen vele oude producten in de beginperiode nog geleverd 
worden. 

• Daarnaast zijn er nieuwe producten die ontstaan omdat er behoefte is om onderscheid te maken 
tussen de basistaken en de plustaken. Bij de verschillende producten is ook aangegeven of het 
om een Basistaak (B) of een plustaak (PT) gaat. Toch zijn er nog producten waarbij is aangegeven 
dat het zowel om een basistaak als om een plustaak kan gaan. Die keuze is gemaakt omdat 
anders de hoeveelheid producten heel veel zou toenemen en de meerwaarde (ook gezien de 
omvang van de taak, zowel in aantallen als in urenbesteding) beperkt is.  

• Alle nieuwe producten zijn vet geel gearceerd. 

• Zoals aangegeven zijn er ook producten die vervallen. Daarvoor zijn meerdere redenen.  

• Enkele producten vervallen omdat de afgelopen jaren is gebleken dat er vanuit de 
opdrachtgevers geen behoefte is om deze producten af te nemen en die behoefte ook niet meer 
wordt verwacht. Een voorbeeld daarvan is het product R38-ML (Vuurwerkverkoopvergunning). 

• Sommige producten vervallen omdat er behoefte is het aantal producten te beperken en de 
meerwaarde van het onderscheid (zowel inhoudelijk als op het gebied van kentallen) niet meer 
gevoeld wordt. Een voorbeeld zijn de productvarianten bij het product R01 (Milieuvergunningen) 
en product H01 (Handhavingsbesluit) dat ontstaat als gevolg van de samenvoeging van de last 
onder dwangsom, de last onder bestuursdwang en het intrekken van de vergunning  

• Tenslotte vervallen producten omdat de insteek als gevolg van de Omgevingswet anders is. De 
toezichtproducten milieu waarbij van oudsher een indeling werd gemaakt naar de 
zwaarte/complexheid van het bedrijf worden anders ingedeeld waarbij ook een rol speelt of er 
sprake is van een basistaak of een plustaak. Daarnaast wordt de mogelijkheid makkelijker 
gemaakt om specifiek toezicht te houden op milieubelastende activiteiten. 

• Alle producten die vervallen zijn doorgestreept. 

• Tenslotte zijn er producten die in blijven bestaan maar waarvan de naam is aangepast omdat de 
nieuwe naam meer recht doet aan de inhoud van het product. Deze producten zijn groen 
weergegeven. 
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De kentallen 

• De kentallen zijn tegen het licht gehouden. Op basis van de ervaringen uit 2020 zijn kentallen 
beperkt aangepast. Daar wordt behoudend mee omgegaan omdat, mede als gevolg van corona 
voor een aantal producten (met name de toezicht producten) de betrouwbaarheid van deze 
cijfers om structureel toe te passen beperkt is. 

• Voor nieuwe producten zijn waar mogelijk kentallen vastgesteld. Daarbij is was gebruik gemaakt 
van voorbeelden van andere diensten. Indien er te weinig informatie beschikbaar was is ervoor 
gekozen om nog geen kental vast te stellen Dat is aangegeven met n.n.b.  

• Bij producten die niet zaakgericht afgehandeld kunnen worden is geen kental opgenomen maar 
wordt aangegeven dat altijd wordt geraamd en afgerekend op Uren. Deze producten worden ook 
niet in het zaaksysteem afgehandeld en aan de opdrachtgevers kunnen geen aantallen geleverd 
worden. 

• In de lijst zijn ook kentallen over de Bouwtaak opgenomen. Deze kentallen zijn niet aangepast 
(en dus ook nog niet definitief) omdat de analyse over 2020 nog niet is afgerond. 

 
Servicebureau 
Op basis van de tijdschrijfgegevens over 2020 zijn de gehanteerde kentallen voor de werkzaamheden 
van het servicebureau (product Inhoudelijke en procedurele ondersteuning aan de programma’s) 
verlaagd. Deze verlaging varieert van ca. 50% bij het de portefeuille Omgevingsadvies tot 0% bij het 
programma Bouwen. 


