
 

 

 

 

 AB-vergadering: 25 juni 2015  DB-vergadering: 4 juni 2015  Agendapunt: 4a 

 Onderwerp: Productenboek milieu 2016 

  

 Portefeuillehouder:  D. Bergman   

  

 Openbaar: ☒ ja   /   ☐ nee 

  

 Bijlagen: 1 

 Samenvatting:  

  

 In het Productenboek milieu 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn in dit  

 voorblad vermeld. 

  

 Algemeen: 

 

 - Elk product is kritisch bekeken, en waar nodig tekstueel aangepast aan nieuwe regelgeving of aan  

   huidige werkwijzen. 

 - Op verzoek van het bestuur is het aantal producten verminderd. Producten zijn waar mogelijk  

   samengevoegd of vervallen. 

 - Tot slot zijn de kentallen en regionale uren geanalyseerd. Dit heeft tot enige aanpassingen (nooit  

    verhogingen) geleid.  

 

 Een overzicht van alle gewijzigde producten is opgenomen in bijlage C van het productenboek. 

 

 Een aantal dingen is nog niet verwerkt in deze versie van het productenboek. 

 Dit omdat deze onderwerpen op dit moment nog niet voldoende duidelijk zijn 

1. De toevoeging van Alphen aan de Rijn. Dit zal gevolgen hebben voor de regionale uren. Doordat er 

nog niet bekend is hoe de uren voor Alphen aan de Rijn verdeeld gaan worden, is het nog niet 

mogelijk om deze toevoeging te verwerken. Verwachting is dat dit bij het opstellen van het 

jaarprogramma in oktober wel mogelijk is. 

2. De overgang van de provincie van lumpsum naar P*Q. Deze wijziging leek lang mee te kunnen liften 

op de provinciale producten- en dienstencatalogus, versie 2.0. Nu deze niet gereed is, kunnen wij 

wijzingen niet doorvoeren in het productenboek 2016. Ook hier geldt dat de verwachting is dat dit bij 

het opstellen van het jaarprogramma in oktober wel mogelijk is.  

 

NB. zolang er geen vastgestelde PDC2.0 beschikbaar is, zal aan de Provincie Zuid-Holland worden  

gerapporteerd op basis van de vastgestelde versie (PDC 1.1).  

 

  

 Financiële consequenties: 

  

 De voorgestelde wijzigingen in het productenboek 2016 zullen geen tot zeer gering positief effect hebben  

 op de jaarprogramma’s milieu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Voorgestelde beslissing: 

 

Het algemeen bestuur wordt verzocht het Productenboek milieu 2016 vast te stellen. 

 

 

Verdere procedure / Communicatie over dit besluit: 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Het dagelijks bestuur, 

 

de secretaris,   de voorzitter,    

 

 

 

A. Mutter   C. van der Kamp  

  


