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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De provincie Utrecht wil een proactieve overheid zijn met een website waar burgers onze diensten en 
informatie kunnen vinden en gebruiken. De kwaliteit van dienstverlening moet omhoog en de 
communicatie met de burgers, bedrijven en instellingen via het internet moet verbeteren. Het 
programma Utrecht e-Provincie is in het leven geroepen om een toegankelijke provincie te realiseren 
waar je op het internet zaken mee kunt doen. Doelstelling is dat burgers, bedrijven en instellingen in 
2011 hun provinciezaken online kunnen regelen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het 
`Nationale Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)’ dat in december 2008 door 
Rijk, gemeenten en provincies is vastgesteld. Om deze ambities te realiseren is onder andere 
verbetering van de website noodzakelijk. Daarnaast zal uiteraard de organisatie worden voorbereid op 
de toekomstige rol van de provincie Utrecht als element van de e-overheid. In dit statenvoorstel is 
toegelicht hoe de provincie deze verbetering ter hand zal nemen. In het kader van de 
informatievoorziening treft u hierbij een overzicht aan van de ontwikkelingen op het gebied van de 
provinciale website. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2006 zijn binnen de provincie de voorbereidingen gestart voor het digitaliseren van de 
dienstverlening. Als onderdeel hiervan is geconstateerd dat de website die in 2002 was ontwikkeld 
vervangen zou moeten worden om de voorliggende ambities met de juiste ICT-middelen te 
ondersteunen. In 2007 is gewerkt aan een nieuw internetportaal van de provincie Utrecht. Na 
oplevering in juli 2007 bleek de website niet afdoende te functioneren. Om deze reden is de 
vernieuwde website uit productie genomen en de ‘oude’ website opnieuw in de lucht gebracht. Ook 
het hierna opgezette traject ‘Doorstart Internetportaal’ leverde niet het gewenste resultaat op: na 
zorgvuldige afweging is op 10 november 2008 door Provinciale Staten besloten om het ‘oude’ project 
Internetportaal stop te zetten.  
 
Essentie / samenvatting 
De provincie Utrecht wil een proactieve overheid zijn met een website waar burgers onze diensten en 
informatie kunnen vinden en gebruiken. De kwaliteit van dienstverlening moet omhoog en de 
communicatie met de burgers, bedrijven en instellingen via het internet moet verbeteren. Graag willen 
wij u dit voorstel voorleggen. Het betreft de voorgestelde aanpak van het nieuwe project ‘Provinciale 
Website’, dat het vervolg wordt van het door u stopgezette ‘oude’ project Internetportaal. Om te 
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komen tot een vernieuwing van de website wordt een tweesporentraject gestart voor het komende jaar, 
waarbij we stapsgewijs: 1. direct realiseerbare verbeteringen op de huidige website doorvoeren 
2. de huidige techniek vervangen. We zullen beide sporen in het plan van aanpak toelichten en 
vragen u in te stemmen met de aanpak zoals beschreven in dit statenvoorstel. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het realiseren van een betere website voor onze doelgroepen waarmee wordt voldaan aan de 
verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden. 
 
Financiële consequenties 
Er is in Provinciale Staten besloten in totaal een budget van € 1.518.000 beschikbaar te stellen voor 
Internetportaal. De totale kosten van het project tot nu toe bedragen € 916.000. De projectkosten voor 
de eerste oplevering van het provinciale internetportaal in juli 2007 bedragen € 668.000. De uitgaven 
voor 2008 van de nu stopgezette aanbesteding 'doorstart Internetportaal' in 2008 bedragen € 248.000. 
Daarmee resteert € 602.000. In dit voorstel wordt aan u gevraagd het restant budget van € 602.000 aan 
te wenden voor het project ‘Provinciale Website’. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
In 2007 is gewerkt aan een nieuw internetportaal van de provincie Utrecht. Na oplevering in juli 2007 
bleek de website niet afdoende te functioneren. Om deze reden is de vernieuwde website uit productie 
genomen en de ‘oude’ website opnieuw in de lucht gebracht. Ook het hierna opgezette traject 
‘Doorstart Internetportaal’ leverde niet het gewenste resultaat op: na zorgvuldige afweging is op 10 
november 2008 door Provinciale Staten besloten om het ‘oude’ project Internetportaal stop te zetten.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Het voorstel is om een tweesporen benadering voor de vernieuwing van de provinciale website te 
volgen.  

• Allereerst de direct realiseerbare verbeteringen die met de bestaande website kunnen 
worden aangeboden. Deze verbeteringen hebben een laag risicoprofiel en een hoge 
zichtbaarheid. Stap voor stap gaan we deze toevoegingen en verbeteringen realiseren. Doel is 
de website beter te laten aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroepen van de provincie. 
Vanuit het programma e-Provincie wordt er voor zorg gedragen dat de juiste ontwikkelingen 
op het juiste moment opgepakt worden (roadmap). 

• Ondertussen wordt er op een degelijke wijze een nieuw aanbestedings- en selectietraject 
gestart om de huidige techniek van de website te vervangen. Hier gaat het met name om het 
CMS (Content Management Systeem). Met deze vernieuwde technologie zal het makkelijker 
zijn om allerlei ontwikkelingen op het gebied van de e-overheid te koppelen aan de 
provinciale website, denk bijvoorbeeld aan DigiD. De oplossingen die worden ingezet voor de 
vernieuwde provinciale website zullen zich bewezen moeten hebben bij andere provincies of 
gemeenten.  

Het is de inzet dat de stappen die gezet worden in het eerste genoemde traject tevens bruikbaar blijven 
in het tweede beschreven traject. De gecreëerde toevoegingen zullen voor zover mogelijk opgenomen 
worden in de latere technische oplossing. Na de eerste oplevering gaan we verder met het stapsgewijs 
doorvoeren van verbeteringen op de vernieuwde website. 
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U wordt verzocht in te stemmen met de stapsgewijze aanpak zoals beschreven in dit statenvoorstel. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 februari 2009 houdende vaststelling van de stapsgewijze aanpak inzake het realiseren 
van een betere website voor onze doelgroepen. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2009, afdeling INF/ CMU, nummer 
2008INT234649; 
 
Overwegende om de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en de communicatie met de burgers, 
bedrijven en instellingen via het internet te verbeteren. Om te komen tot een verbetering van de 
provinciale website wordt een tweesporentraject gestart voor het komende jaar, waarbij we 
stapsgewijs:  
1. direct realiseerbare verbeteringen op de huidige website doorvoeren 
2. de huidige techniek vervangen. 
 
Gelet op; Artikel 158 Provinciewet 
 
Besluiten:  
� De stapsgewijze aanpak voor het realiseren van de verbetering van de provinciale website, 

nummer 2008INT234649, vast te stellen 
� Het restant budget Doorstart Internetportaal van € 602.000 hiervoor aan te wenden 
 

.

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 158 Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
Het realiseren van een betere website voor onze doelgroepen waarmee wordt voldaan aan de 
verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden. 
 
3. Argumenten 
Centraal in deze aanpak staat het realiseren van een nieuw aanbod voor onze doelgroepen waarmee 
wordt voldaan aan de verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden. Deze 
doelgroepbenadering is het uitgangspunt voor de vernieuwing van de provinciale website.  
 
De provincie Utrecht moet daarnaast voldoen aan de verplichtingen zoals die vanuit de rijksoverheid 
zijn opgelegd op het gebied van e-dienstverlening. Te denken valt aan de omgevingsvergunning 
(WABO), webrichtlijnen en de digitale ruimtelijke ordening (nWRO). De ontwikkelingen op het 
gebied van ICT volgen elkaar snel op en voor de provincie ligt de uitdaging in het bijhouden van dit 
tempo. De inrichting van de huidige website is gedateerd. Zo is de gepersonaliseerde dienstverlening 
minimaal en is informatie voor burgers, bedrijven en instellingen onvoldoende vindbaar. Ook vanuit 
het oogpunt van integratie (koppeling van informatiesystemen) en qua beheer kan de huidige website-
techniek niet voldoen aan de eisen van deze tijd.  
 
Kort samengevat; de huidige website voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd, zowel op 
technisch als functioneel terrein. In het voorstel dat voor u ligt worden de oplossingen beschreven die 
de website van de provincie Utrecht stapsgewijs zullen klaarstomen voor de (nabije) toekomst. 
 
4. Kanttekeningen 
In dit statenvoorstel wordt het traject beschreven om te komen tot een vernieuwde provinciale website 
voor de provincie Utrecht. Een mogelijk risico is dat het projectbudget de eerste raming overstijgt. De 
kans dat het budget wordt overschreden is aanwezig. De verwachting is dat een dergelijke 
overschrijding in de orde van grootte van maximaal 25% ligt. Bij de aanbesteding zal een definitieve 
kostenraming gemaakt worden. Ander risico is dat een vertraging van de vervanging van de techniek 
(spoor 2) gevolgen heeft voor het behalen van de ambities zoals zijn vastgesteld voor het programma 
e-Provincie. Zoals in een eerder voorstel werd aangegeven (PS2008BEM33) is een vertraging van een 
half jaar tot een jaar op de oorspronkelijke planning de marge voor tijdige oplevering door het 
programma e-Provincie. Het risico van vertraging ondervangen we door het project hoge prioriteit te 
geven binnen de provincie. De afdeling INF en CMU zijn betrokken bij de aansturing van het project 
en zullen de benodigde capaciteit leveren. Waar nodig worden maatregelen genomen om externe 
capaciteit in te zetten om de deelname in het project mogelijk te maken. 
Deelrisico’s zijn: 

• Er komen te weinig concurrerende reacties op de aanbesteding.  
Dit risico ondervangen we door marktconform én volgens de richtlijnen van de e-overheid aan 
te besteden. Hierdoor hoeven we ons niet langer te beperken tot één technische oplossing 
waardoor een breder scala aan leveranciers kan reageren.  

• Draagvlak voor het project is onvoldoende 
Dit gevaar willen we ondervangen door te werken met kleine stappen die snel tot afgeronde en 
zichtbare resultaten leiden. Hiermee blijft er enthousiasme bij betrokkenen en zal de acceptatie 
door de organisatie beter geborgd zijn. Ook biedt deze werkwijze mogelijkheden tot het 
bijsturen naar aanleiding van reacties van de doelgroepen.   
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5. Financiën 
Er is in Provinciale Staten besloten een budget van € 1.518.000 beschikbaar te stellen voor 
Internetportaal. Totale kosten van het project tot nu toe bedragen € 916.000. 
 
De projectkosten voor de eerste oplevering van het provinciale internetportaal in juli 2007 bedragen € 
668.000. Het merendeel van de kosten zijn besteed aan de oplevering van de eerste versie in 2007. 
Deze versie van het portaal is als onvoldoende uit de lucht gehaald, dit neemt echter niet weg dat het 
hele traject van realisatie doorlopen is met alle inspanningen en verwervingen van dien. Nu de 
reparatieopdracht op deze versie gestopt is, is dit resultaat feitelijk grotendeels verloren gegaan.   
 
De uitgaven voor 2008 van de nu stopgezette aanbesteding 'doorstart Internetportaal' in 2008 bedragen 
€ 248.000. Deze kosten hebben betrekking op het voorbereiden van de besluitvorming in de 
tussenfasen (projectleiding) en in de voorbereiding en op de aanbesteding doorstart Internetportaal 
(projectleiding, juridisch advies, kosten aanbesteding, technische voorbereidingen). Wat rest zijn 
producten zoals het functioneel ontwerp.  
 
Van het beschikbaar gestelde bedrag resteert momenteel € 602.000, dit bedrag willen we aanwenden 
voor het verbeteren van de provinciale website zoals aangegeven in dit voorstel. De kosten voor 
verdere afwikkeling van dit project ‘Provinciale Website’ zijn nog niet definitief geraamd. Wanneer 
hierover meer bekend is, zullen we bij u terugkomen met een aangepast voorstel voor eventuele 
aanvullende financiering.  
 
6. Realisatie 
Indien u de stapsgewijze aanpak voor het realiseren van de verbetering van de provinciale website 
vaststelt wordt een tweesporentraject gestart voor het komende jaar: 
 

1. Directe realiseerbare verbeteringen op de huidige website 
We beginnen per direct met het verbeteren van het aanbod van diensten op basis van de huidige 
technische mogelijkheden van de website. Zo werken we aan een adequate provinciale website die op 
doelgroep toegesneden content bevat. De verbeteringen die stap voor stap worden aangebracht beogen 
een frisse website die toegang geeft tot relevante provinciale informatie. Voor onze doelgroep worden 
geboekte resultaten zichtbaar gemaakt en wordt het signaal afgegeven dat de vernieuwing van de 
website en e-dienstverlening hoog op de agenda staat.  

Een belangrijke eerste stap is het opknappen van de bestaande site. De uitstraling van de site wordt 
gemoderniseerd en zal passen binnen de huisstijl van de Provincie Utrecht. Ook wordt de site 
uitgebreid met een betere zoekmachine.  
 
Daarnaast wordt in 2009 plaatsgebonden (geo-) informatie beter vindbaar en gestandaardiseerd 
aangeboden op de website. Partners en bedrijven kunnen deze geo-informatie integreren in hun eigen 
processen via internet. Dit is het resultaat van de onlangs gerealiseerde vernieuwing van de geo-
infrastructuur, waarvan de vernieuwde digitale atlas PerPleks een onderdeel is. De verbeelding van de 
ontwerp-structuurvisie baggerberging op onze huidige website is hier een voorbeeld van en ook de 
provinciale kaarten binnen het VROM milieuproject Atlas Leefomgeving zijn hierop gebaseerd. 
 
Tevens zal een eerste versie van het e-Loket, inclusief digitale bekendmakingen, in 2009 online gaan 
waardoor bijvoorbeeld alle bekendmakingen en subsidieregelingen op de provinciale website te 
vinden zijn. Het e-Loket zorgt er voor dat diensten van de provincie Utrecht op de huidige website 
beter bereikbaar zijn én dat we meedoen in de rijksoverheid ontwikkelingen. 

De nadruk van deze direct realiseerbare verbeteringen op de huidige website ligt minder op de 
techniek en meer op het gebruik maken van de technische mogelijkheden die we al hebben. De 
organisatie moet de opzet van de webcommunicatie begrijpen en inhoudelijke aanpassingen tijdig en 
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compleet doorvoeren (content op orde). Kortom, de techniek is hier het vervoersmiddel en de 
provinciale medewerkers dienen het vervoersmiddel te besturen.  
 

2. Vervanging van de huidige techniek 
De huidige techniek binnen de provincie Utrecht is op orde, dit wordt bevestigd door een goede 
beoordeling van consultantbureau V.K.A. (Verdonck, Klooster & Associates). Echter, het CMS op de 
huidige website is gedateerd. Om te bouwen aan een stevig fundament van de gehele website voor de 
toekomst dient CMS vervangen te worden. Voor het CMS komt een technische oplossing die 
standaard is binnen de overheidsmarkt. Doel is een vernieuwde provinciale website die voldoet aan de 
toekomstige landelijk gestelde eisen en die tegelijkertijd makkelijk onderhoudbaar is. De vernieuwde 
website kan gezien worden als een gewone website, gebaseerd op technologie zoals deze ook bij 
andere overheden in gebruik is. Uitgangspunt is dat de nieuwe technologie ons ondersteunt om onze 
verplichtingen en ambities op de langere termijn stapsgewijs te realiseren. 
 
Er zal worden gestart met een zorgvuldige aanbestedingsprocedure. Hiervoor wordt een degelijk 
bestek met programma van eisen gemaakt dat Europees aanbesteed gaat worden. Uitgangspunt van de 
nieuwe aanbestedingsprocedure is om aan te sluiten bij standaarden van de e-overheid en bewezen 
producten.  
 
Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding is het vinden van een geschikte leverancier die deze 
klus, het vernieuwen van de techniek op de provinciale website, gaat klaren. De selectie richt zich op 
degelijkheid en ervaring bij de overheid. Doel is om de meest geschikte leverancier te contracteren die 
de technische basisinstallatie van de huidige website in 2009 gaat vervangen. Dit planning van dit 
traject zal gedicteerd worden door de duur van de aanbestedingsprocedure en de benodigde tijd voor 
implementatie.  
 
7. Juridisch 
Het betreft een Europese Aanbesteding. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
Bekendmaking verloopt via de standaard procedures. 
 
10. Bijlagen 

- Notitie Provinciale Website 
- Bijlage 1 Verbetering Website Communicatie 
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