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Aanleiding 

Vanaf 2021 wordt met de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) gebruikt voor het opstellen van 
het Uitvoeringsprogramma en het afleggen van verantwoording. De PDC 2021 is opgesteld onder 
de huidige geldende wetgeving.  

Met de komst van de Omgevingswet (Ow) is een geactualiseerde PDC nodig waarbij de producten 
aansluiten op de Ow.  
 
PDC 2023 
In het voorjaar 2021 is begonnen met het opstellen van een geactualiseerde PDC onder de 
veronderstelling dat de Ow op 1 januari 2022 zou ingaan.  
 

In het najaar 2021 zijn deze stukken (zonder kengetallen) voor ambtelijke consultatie voorgelegd 
aan onze deelnemers (AOGP leden en de programmamanagers OW). Dit heeft geresulteerd in een 

lijst met vragen en antwoorden. Op basis hiervan zijn nog een paar wijzigingen doorgevoerd. 
Als organisatie leren we steeds beter wat de Ow voor gevolgen heeft voor de OD NHN en onze 
deelnemers. Dit heeft in het eerste halfjaar van 2022 nog tot kleine wijzigingen geleid in de PDC. 
Dit heeft het beeld van de PDC niet gewijzigd.  
  

Omgevingswet 
De Ow betekent een algehele stelselherziening van wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft aanzienlijke impact op de manier van werken, 
de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium, en heeft ook gevolgen voor de bevoegde 
gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de 
inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale 

afwegingsruimte en een samenhangende benadering. 
Dit betekent dat de producten en de werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf 
inwerkingtreding is afgestemd op de Omgevingswet en dat de kaders voor de VTH-taken veranderd 
zijn. 
 
Transitieperiode 
De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is tevens de start van een (langere) 

transitieperiode van het Omgevingsrecht die eindigt op 1 januari 2029. Het uitgangspunt van deze 
transitie was (is) om deze beleidsneutraal uit te voeren. In toenemende mate vragen gemeenten 
naar de effecten op het takenpakket van de OD NHN, de kosten, de kengetallen, "nieuwe" 
producten ed. Omdat op onderdelen nog geen ervaring is opgedaan kunnen deze vragen nog niet 
allemaal afdoende worden beantwoord en veel hangt ook af van de keuzes die gemeenten zelf 
maken. De jaren 2023 en 2024 zijn de eerste transitiejaren. Concrete gegevens over kengetallen, 
aantallen inrichtingen, nieuwe producten, invulling afwegingsruimte kunnen naar verwachting pas 

eind 2024 worden geleverd. De transitieperiode kan leiden tot wijzigingen in de (sub)producten uit 
de PDC 2023. 
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Kengetallen 

We hebben aan de hand van de realisatie in 2021 de kengetallen geactualiseerd voor de producten 
uit de PDC 2021, samen met de betrokken afdelingen.  
Vooral de kengetallen die betrekking hebben op de vergunningverlening zijn aangepast.  
Deze kengetallen zijn basis voor de kengetallen opgenomen in de PDC 2023. Voor ongewijzigde 

producten is dit geen probleem.  
Voor nieuwe producten zullen de kengetallen naar verwachting pas eind 2024 worden geleverd. 
 
Uitvoeringsprogramma’s 2023 
De concept uitvoeringsprogramma’s 2023 voor onze deelnemers zijn opgesteld met in achtneming 
van de voorliggende PDC 2023 inclusief alle onzekerheden omtrent de Ow. 
 

De voorliggende PDC 2023 is opgesteld onder de Ow met het uitgangspunt dat deze op 1 januari 
2023 ingaat. 
 

Inhoudelijk advies van DB aan AB 

Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de PDC 2023 vast te stellen. 
 

Gevolgen 

De invoering van de Omgevingswet is tevens de start van een (langere) transitieperiode van het 
Omgevingsrecht die eindigt op 1 januari 2029. Dit betekent ook dat onze deelnemers verschillen in 

de fase van de transitie waarin ze zitten. Producten uit de PDC 2021 kunnen daarom tijdens de 
transitiefase tijdelijk blijven doorlopen. 
 

Risico’s 

Geen. Mocht de Ow niet ingaan per 1 januari 2023, dan geldt de huidige PDC nog. 
 

Bijlagen 

1. PDC 2023 

 

Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 12-10-2022  

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 
1. De PDC 2023 vast te stellen. 

 

Besluit AB op 7-12-2022  

Conform voorstel. 
 

Ondertekening 

 
De voorzitter, De secretaris, 

M.C. Uitdehaag Q.M. Foppe 
 


