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Onderwerp Statenbrief: Digitale routekaart voor de informatievoorziening: SlimCity 2025 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Hierbij presenteren wij u De Digitale Routekaart voor de informatievoorziening van de provincie Utrecht: SlimCity 
2025. Met deze routekaart maakt de provincie een sprong voorwaarts in de digitale ontwikkelingen. De digitale 
routekaart geeft een vergezicht op de rol van informatietechnologie om de maatschappelijke opgaven te 
realiseren.  De samenleving heeft te maken met vergaande digitalisering. Technologische vernieuwingen volgen 
elkaar in rap tempo op. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden voor slimme oplossingen op het gebied van 
mobiliteit, energie, veiligheid en leefbaarheid. In een groot aantal gevallen hebben die oplossingen ook een 
digitale component en/of wordt de realisatie ervan versneld door slim gebruik van IT en data. Daarbij ontstaan er 
ook wettelijke verplichtingen zoals het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
informatieveiligheid, de Archiefwet en de Wet open overheid (WOO). Bestuur en Directie van de provincie Utrecht 
willen de organisatie klaar maken voor al deze ontwikkelingen. Ook heeft de provincie de ambitie een adaptieve 
netwerkorganisatie te worden. Dit verlangt een proactieve strategie en een passende informatievoorziening om 
daarmee om te gaan. 
 
 
Voorgeschiedenis 
In juni heeft Provinciale Staten de Kadernota 2018 vastgesteld. In de kadernota is een hoeveelheid middelen 
toegekend voor ‘Digitale dienstverlening’ vanuit de bedrijfsvoering bij het hoofdstuk ‘overhead’. De Digitale 
Routekaart voor de informatievoorziening Slimcity 2025 vormt het startkader voor de basis en de versterking van 
de rol van het middenbestuur met digitale middelen. Met deze routekaart is de strategievorming nog niet 
afgerond. Het is een begin. In de komende periode verwachten wij verder in dialoog met PS te gaan over de 
thematiek rond de digitalisering van de samenleving en de rol van de provincie. Dit thema ‘de 
informatiesamenleving’ is weergegeven in het overdrachtsdocument.  
 
Essentie / samenvatting: 
De samenleving digitaliseert. Dit maakt slimme -  vaak digitale -  oplossingen op het gebied van mobiliteit, 
energie, veiligheid en leefbaarheid mogelijk. Er zit echter ook een keerzijde aan deze ontwikkelingen en dat 
maakt dat de overheid stil staat bij haar rol bij deze complexe maatschappelijke vraagstukken. De provincie voert 
veel wettelijke taken uit en pakt maatschappelijke opgaven op. In het kader van de digitalisering illustreren we dit 
in deze routekaart met enkele voorbeelden. Daarbij geven wij aan hoe deze opgaven ook op het niveau van de 
digitalisering opgepakt moeten worden. De voorbeelden gaan over: de Omgevingswet, energietransitie en 



 

  

 

mobiliteit. Ook de opgaven hebben te maken met steeds verder gaande digitalisering en steeds slimmer gebruik 
van data. De sturing op beleidsdoelen kan door de technologie veel sneller en veel preciezer. Daarnaast is 
samenwerking tussen de provincie en haar partners steeds intensiever en vraagt deze om een digitale 
samenwerkingsomgeving en mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van digitale platforms. Tegelijkertijd vraagt 
maatschappelijke transparantie en verantwoording er steeds meer om dat provinciale informatie en dossiers 
vindbaar en van hoogwaardige kwaliteit zijn.  
 
Daarom heeft het college de volgende, ambitieuze maar noodzakelijke, doelstellingen voor 2025 geformuleerd: 

1. Wij ondersteunen projecten en werkprocessen die uitgevoerd worden door de provincie met 
gebruiksvriendelijke en passende digitale middelen. 

2. Wij zorgen dat onze digitale informatie eenvoudig, eenduidig en voor zover mogelijk locatie-gebonden 
beschikbaar is 

3. Wij ondersteunen en versterken onze netwerkrol als midden bestuur met digitale hulpmiddelen 
4. Wij zetten in op het gebruik van data om ons beleid te helpen ontwikkelen en te monitoren en onze 

beheerprocessen verder te stroomlijnen.  

Hierdoor kan de provincie veel scherper en meer integraal op beleidsdoelen sturen waardoor zij, in co-creatie met 
de burger, bedrijf, kennisinstelling en overheidspartner, intensiever kan gaan samenwerken. 
 
Om dit te bereiken is er een digitale routekaart opgesteld met een vijftal agenda’s. De agenda’s geven, in 
jaarlijkse stappen, invulling aan de doelstellingen:  

1. Digitale dossiers en gegevens op orde; 
2. Informatieveiligheid en privacy; 
3. Leren en experimenteren; 
4. Ondersteunen maatschappelijke opgaven; 
5. Digitale dienstverlening.  

 
Deze agenda’s lopen tot en met 2022 en worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig wordt de koers bijgesteld.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

• Een hanteerbare en controleerbare informatiehuishouding; 

• Digitale dossiers zijn op orde en vindbaar; 

• De digitale dienstverlening wordt verbeterd; 

• De rol van de provincie als netwerkorganisatie wordt versterkt. 

• (e)Participatie wordt ondersteund; 

 
Wettelijke grondslag 
• Artikelen 105, 143 en 158, lid 1 van de provinciewet;  

• Algemene Verordening Gegevensbescherming;  

• Wet Open Overheid;  

• Archiefverordening 2014, 1B;  

• Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014.  
 
 
Financiële consequenties 
De financiering van de routekaart Slimcity 2025 loopt mee in de reguliere begrotingscyclus van de provincie.  
In de Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018 is al voorzien in de eerste stappen die genomen moeten 
worden in het kader van de concernopgave I-opgave / Digitale Overheid. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij rapporteren over de voortgang van de routekaart middels de P&C-producten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


