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Onderwerp: Voortgang programma Utrecht e-Provincie medio 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het programma Utrecht e-Provincie rapporteert halfjaarlijks aan Provinciale Staten. Het programma is 
formeel vastgesteld op 10 november 2008 (PS2008BEM33). Via deze statenbrief ontvangt u de eerste 
voortgangsrapportage zoals deze is opgemaakt medio 2009.  
 
Essentie / samenvatting: 
De bijgevoegde ‘Voortgangsrapportage programma medio 2009 Utrecht e-Provincie’ geeft een 
beleidsmatig overzicht van de voortgang van het programma en haar projecten. Sinds de formele start 
van het programma eind 2008 ligt het programma goed op schema.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het programma heeft op al haar vier doelen resultaat bereikt. Voorbeelden daarvan zijn: 
 
Kwaliteit van (e-)dienstverlening
Op de website zijn een vergunningenloket en een subsidieloket voor bezoekers beschikbaar, met 
overzicht van alle soorten van vergunningen/subsidies, bijbehorende regelgeving en een digitale versie 
van het aanvraagformulier. Ook is de provincie aangesloten op de basisregistraties Topografie en 
Kadaster. Er zijn twintig nieuwe downloadbare formulieren beschikbaar op de website, zoals voor 
meldingen over zwemwaterkwaliteit, vergunningen in het kader van de flora en faunawet en subsidies. 
 
Transparantie van informatie 
Bekendmakingen van de provincie Utrecht worden volgens de landelijke systematiek digitaal 
gepubliceerd (o.a. via overheid.nl). Als eerste overheid publiceerde de provincie Utrecht een 
zienswijze rondom de ruimtelijke ordening via het internet volgens de nieuwe digitale normen van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening.  De provincie publiceert alle officiële publicaties (‘Staatscourant’) 
via de landelijke site www.officielebekendmakingen.nl. Ook ontwikkelde de provincie samen met 
andere provincies een landelijke toegangspoort tot alle beschikbare geo-informatie 
(www.nationaalgeoregister.nl). 
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Interactieve beleidsvorming
Op de website staan formulieren voor het burgerinitiatief et cetera.  
 
Ketensamenwerking
Toezichthouders van de provincie, Arbeidsinspectie en Brandweer maken gezamenlijk gebruik van 
een landelijke database voor verslaglegging (Gemeenschappelijke Inspectieruimte). Bedrijven krijgen 
een geüniformeerde rapportage. Handhavingambtenaren van de provincie kunnen vanaf hun werkplek 
de LMIP database inzien met een overzicht van de opslag van partijen vuurwerk. Rond de Agenda 
Vitaal Platteland is als laatste voorbeeld een gemeenschappelijke digitale administratie in gebruik 
genomen tussen provincie, Dienst Landelijk Gebied en gebiedscommissies. 
 
Met de afronding van de e-Agenda 2008-2009 in zicht, richt het programma zich op het opstellen van 
de e-Agenda 2010-2011.  Zoals afgesproken zal deze nieuwe lijst van resultaatafspraken dienen als 
werkplan voor de laatste 2 jaar van het programma..  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
U ontvangt halfjaarlijks informatie over de stand van zaken van het programma Utrecht e-Provincie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze rapportage is ter informatie.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


