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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De provincie wil een proactieve overheid zijn met een website waar burgers en bedrijven onze 
diensten en informatie kunnen vinden en gebruiken. De kwaliteit van dienstverlening moet op een 
hoger niveau komen en de communicatie met burgers, bedrijven en instellingen via het internet moet 
verbeteren. 
 
Aanleiding 
In het memorandum met kenmerk 2009BEM108 is toegezegd dat zodra de leverancier voor de 
technische vervanging van de provinciale website is geselecteerd, u nader geïnformeerd wordt over de 
stand van zaken, de planning en de kosten van het project. In deze brief komen wij deze toezegging 
na. 
 
Stand van zaken 
Begin 2009 is besloten om de nieuwe webomgeving stapsgewijs te realiseren. 
Hiervoor zijn 2 projecten gestart. Het eerste project richt zich op direct realiseerbare verbeteringen op 
de huidige website (P1). Dit project is inmiddels volgens planning afgerond. Het tweede project, P2, 
richt zich op de vervanging van de techniek van de website. De Europese aanbesteding hiertoe is 
succesvol afgerond. Ruim twintig bedrijven hebben zich ingeschreven voor de selectiefase. Daarvan 
zijn er zes geselecteerd om daadwerkelijk een offerte in te dienen. Uit deze zes is InfoProjects als 
economische meest voordelige leverancier gekozen.  
InfoProjects biedt een standaard pakket met kant en klare modules voor de overheid, dat inmiddels 
wordt ingezet bij onder andere de provincies Drenthe en Overijssel, het ministerie van Buitenlandse 
zaken, Waterschappen, Gemeente Amsterdam en diverse deelgemeenten. Tegelijkertijd is het  design 
en de navigatie van de nieuwe website uitgewerkt. De content van de huidige site is geïnventariseerd 
en gekoppeld aan de nieuwe navigatie.  
 
Planning:  
Aan het eind van het jaar zal de nieuwe webomgeving technisch worden opgeleverd. Dat wil zeggen 
dat de functionaliteit op hoofdlijnen is ingericht en getest en de omgeving is geïnstalleerd in de 
provinciale infrastructuur. Parallel daaraan wordt binnen de provincie gewerkt aan het verbeteren van 
de inhoud van de site (content).  
Na de technische oplevering kan worden begonnen met het migreren van de content. De verbeterde 
content wordt op de juiste plek in de nieuwe site geplaatst. Zodra dit is afgerond zal de nieuwe website 
on-line gaan. De planning is dat dit in het eerste kwartaal van 2010 zal plaatsvinden. Aansluitend 
wordt het traject van stapsgewijze verbetering voortgezet onder regie van het programma Utrecht e-
Provincie. De verworven oplossing van InfoProjects biedt hiervoor de technische basis. 
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Financiën 
Mede door het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een pakket dat voor een groot deel bestaat uit 
kant-en-klaar modules, blijven de inrichtingskosten bij de gekozen leverancier beperkt, terwijl toch 
goed aan de wensen van de provincie kan worden voldaan. Het project zal dan ook binnen het restant 
projectbudget van € 725.000 worden afgerond, zonder concessies te hoeven doen aan de gewenste 
inhoud en functionaliteit.   
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