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1. Inleiding 
 
Het programma Utrecht e-Provincie loopt van 2008 tot 2011 en heeft een tweejaarlijkse e-Agenda. 
Deze midterm rapportage geeft overzicht van de bereikte resultaten aan het einde van de eerste e-
Agenda 2008-2009. Op grond van opgedane ervaringen zijn aanbevelingen geformuleerd voor het 
werkplan en de tweede e-Agenda van het programma voor 2010-2011. 

2. Behaalde resultaten 
 
Vanuit het programma Utrecht e-Provincie wordt op een viertal doelen gestuurd: de provincie wil (1) 
de kwaliteit van dienstverlening verbeteren via e-Dienstverlening, (2) de transparantie van informatie 
bevorderen via internet, (3) de mogelijkheden voor e-participatie beter benutten en (4) de 
samenwerking in ketens versterken met digitale middelen. 
 
De belangrijkste resultaten die de provincie Utrecht in 2008 en 2009 heeft gerealiseerd op het terrein 
van de e-overheid zijn in dit hoofdstuk voor elk van deze doelen samengevat. Hierbij zijn ook 
mijlpalen genoemd die niet onder directe regie van het programma gerealiseerd zijn. In tabel 1, 
‘Resultaat e-Agenda 2008-2009’, is exact in beeld gebracht welke toezeggingen van het programma 
tot welk resultaat hebben geleid. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het 
werkplan 2008 - 2009 goed is uitgevoerd. Van de 29 resultaatafspraken zijn er twintig binnen de 
gestelde termijn gerealiseerd en drie voor het grootste deel. Vier resultaten zijn uitgesteld vanwege 
afhankelijkheid van overheidsbrede ontwikkelingen. Twee resultaatafspraken waren eind 2009 niet 
behaald. 
 
In vergelijking met andere provincies scoort de provincie Utrecht uitstekend. De website van de 
provincie behaalde een eerste plek op de monitor e-overheid als beste provinciale website. In het 
Nationale uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) is de provincie Utrecht als een 
koploper aangemerkt: geen andere provincie wist beter voortgang te boeken bij het realiseren van deze 
overheidsdoelstellingen1.

Tabel 1: Resultaat e-Agenda 2008-2009 
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Beleidsspecifieke punten e-Agenda  

1 Bekendmakingen rondom 
vergunningverlening via internet  

burgers, bedrijven, 
instellingen 

X X
☺

2 Publiceren afgegeven vergunningen 
(beschikkingen openbaar) 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

X X

1 In een overheidsbrede evaluatie van het NUP die zich vooral op gemeenten richt is naar voren gekomen dat de 
resultaten van het NUP landelijk achterblijven (Gateway review, BZK, Kamerstukken 18 februari). De focus is 
bijvoorbeeld nog te veel op techniek en veel gemeenten zullen flink extra ondersteuning nodig hebben om de 
doelen te realiseren. 
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3 Digitaal aanvragen en volgen WABO-
vergunningen 

burgers, bedrijven 
 X

�

4 Publiceren afgegeven WABO-vergunningen burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
�

5 Utrechts Elektronisch Netwerk voor WABO partners 
 X   

�

6 Mobiel ICT voor handhavers bedrijven, instelling, 
partners 

X

7 Gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR, 
BRZO) 

bedrijven, instelling, 
partners 

 X   
☺

8 Digitaal inzien informatie landelijk 
meldpunt vuurwerk (LMIP) 

partners 
 X

☺

9 Subsidieloket burgers, bedrijven, 
instellingen 

X
☺

10 Subsidies digitaal volgen burgers, bedrijven, 
instellingen 

X
�

11 Overheidspartners kunnen plannen digitaal 
aan ons aanbieden (nWRO) 

partners 
 X

☺

12 Eenieder kan onze nWRO produkten 
digitaal inzien 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X  X 
☺

13 e-formulier burgerinitiatief burger 
X X

☺

14 Aanvraag om in te spreken bij een 
commissievergadering 

burger 
X X

☺

15 Aanvraagformulier nieuwe subsidies op 
internet 

bedrijven, instellingen 
X

☺

16 Pilot Atlas Leefomgeving  burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X  X 
☺

17 Meer feiten en cijfers op internet over 
verkeer 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X  X 
☺

18 Wegonderhoud Beter in Beeld Burgers partners 
 X

☺

19 Cultuurhistorische Atlas (CHAT) burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
☺

20 Gemeenschappelijke projectregistratie 
voor AVP 

partners 
 X

☺

25 Websites voor informatie-uitwisseling met 
burgers en partners 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X X X 
☺

Basisvoorzieningen op e-Agenda  

21 Beschikbaarheid plaatsgebonden 
informatie (‘geo-informatie’) 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
☺

22 Basisregistratie en identificatie burgers burgers 
X X

23 Basisregistratie en identificatie bedrijven bedrijven, instellingen 
X X

�

24 E-formulieren burgers, bedrijven, 
instelling 

X
☺

26 Projectinformatie delen met partners en 
projectleden 

partners 
 X X

☺

27 Bekendmakingen op Internet burgers, bedrijven, 
instellingen 

 X   
☺

28 e-loket burgers, bedrijven, 
instellingen 

X X X X
☺

29 Internetportaal burgers, bedrijven, 
instellingen 

X X X X
�
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2.1. Kwaliteit van (e-)dienstverlening 
De informatie op de provinciale website is beter op het publiek afgestemd via een meer thematisch en 
gebiedsgericht aanbod. De website is aantrekkelijker en toegankelijker door een betere look and feel. 
Het zoeken van informatie op website(s) is sterk verbeterd. De beschikbaarheid van de website is 
verhoogd. 
 
In de website is een e-loket opgenomen dat het makkelijker maakt voor burgers en bedrijven om de 
producten en diensten van de provincie te vinden en af te nemen. In een vergunningenloket vinden 
bezoekers een overzicht van alle vergunningen, de bijbehorende regelgeving en een digitale versie van 
het aanvraagformulier. Ook is een vergelijkbaar subsidieloket beschikbaar. Er staan ruim twintig 
nieuwe formulieren op de website, zoals voor meldingen over zwemwaterkwaliteit, vergunningen in 
het kader van de flora en faunawet en de subsidie Energiek Utrecht. Provinciale diensten zijn ook te 
vinden via overheid.nl en antwoordvoorbedrijven.nl.

Buitenlandse dienstverleners kunnen sinds eind 2009 digitaal zaken doen met de provincie in het kader 
van de EU dienstenrichtlijn. Hun  informatie halen zij van onze website via het landelijke loket 
antwoordvoorbedrijven.nl en via dezelfde weg kunnen zij ook hun aanvragen indienen. De 
resulterende beschikking wordt digitaal verzonden. De provincie is aangesloten op het Interne Markt 
Informatiesysteem van de EU (IMI), waarmee wij buitenlandse overheden om informatie kunnen 
vragen en omgekeerd. 
 
De provincie Utrecht heeft als eerste provincie een aansluiting op de Gemeentelijke basisadministratie 
(GBA). Hiertoe is een kernregister Personen, Bedrijven & Instellingen ingericht en gekoppeld aan 
deze basisregistratie burgers (GBA). Via deze koppeling zijn burgers bij de provincie bekend op basis 
van hun burgerservicenummer en kan de provincie verifiëren met wie zij van doen heeft. Kanttekening 
bij dit e-Agendapunt 22 is dat de uitrol naar de werkprocessen pas later dan gepland zal plaatsvinden: 
in 2010 wordt het gebruik van deze informatie stapsgewijs in de werkwijze van de provincie ingebed. 
De provincie voldoet ook aan haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot de basisregistraties 
Topografie en Kadaster. 
 
Op het vlak van mobiel werken, e-Agendapunt 6, is in de loop van 2009 de infrastructuur opgeleverd. 
Hier is de prioriteit gegeven aan de wegbeheerders (in plaats van de handhavers) zodat die vanaf 
locatie hun bevindingen digitaal kunnen doorgeven. Waar deze gepland was voor 2009, start de uitrol 
van het mobiel werken van handhavers echter pas begin 2010. 

2.2. Transparantie van informatie  
De provincie publiceert haar producten in het kader van de ruimtelijke ordening digitaal en 
overzichtelijk op internet volgens de voorschriften van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Utrecht 
was de eerste overheid die een ontwerp-structuurvisie op een dergelijke wijze op internet plaatste. 
 
Alle bekendmakingen van de provincie zijn digitaal te vinden op de website en via mijnoverheid.nl.
Op overheid.nl kan eenieder via zich via een e-mailservice abonneren op alle bekendmakingen die 
betrekking hebben op een opgegeven postcodegebied. Ook publiceert de provincie alle officiële 
publicaties die voorheen in de ‘Staatscourant’ verschenen via de landelijke site 
www.officielebekendmakingen.nl.

Meer dan 75 % van de afgegeven beschikkingen voor vergunningen wordt sinds eind 2009 via internet 
digitaal gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2010 zal dit percentage verder worden verhoogd, 
waarmee dit agendapunt nr. 2 later dan afgesproken wordt opgeleverd. 
 
Het aanbod van geografische informatie over onderwerpen als flora en fauna, bodem, ruimte en 
dergelijke is sterk verbeterd via de eigen website. De provincie ontwikkelde hiernaast, samen met 
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andere provincies, een landelijk overzicht van en toegangspoort tot alle beschikbare geo-informatie 
(www.provinciaalgeoregister.nl). Alle interne geo-informatie wordt sinds 2009 op uniforme wijze 
automatisch ontsloten en aangeboden aan alle vragende partijen op het internet. De nieuwe 
infrastructuur hiervoor is in 2009 opgeleverd. 
 
Verder heeft de provincie geparticipeerd in de succesvolle landelijke pilot Atlas Leefomgeving met 
informatie voor  burgers en professionals over gezondheid en milieu. Ook is de informatievoorziening 
richting burgers sterk verbeterd met een reeks nieuwe en vernieuwde websites van 
samenwerkingsprogramma's zoals www.groene-hart.nl, www.hartvandeheuvelrug.nl,
www.ikgaverder.nl en www.stichtselustwarande.nl.

De provincie is in 2009 aangesloten op https://kadaster-on-line.kadaster.nl, waar notarissen een 
compleet overzicht kunnen opvragen van publiekrechtelijke beperkingen van alle 
overheidsorganisaties in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB). 
De statistische kerngegevens van de provincie zijn voortaan digitaal beschikbaar (‘provincie op 
maat’), net als het cijferboekje over mobiliteit (cijferboekje.nl). 
 
De cultuurhistorische webatlas van de provincie Utrecht is vernieuwd en verder uitgebreid en biedt 
daardoor meer en beter geïntegreerde informatie voor verschillende doelgroepen. 

2.3.  Interactieve beleidsvorming 
Het internet werd de afgelopen jaren ook gebruikt om de mogelijkheden voor participatie van burgers 
en partners te verbeteren. Op de website staat een formulier voor het burgerinitiatief en voor een 
aanvraag om in te spreken bij een commissievergadering. Verder konden bezoekers van de website via 
elektronische formulieren inspreken op de Cultuurnota en het Valleigebied. 
 
De provincie heeft de website www.utrechtsejeugdcentraal.nl gelanceerd, waar Utrechtse 
jeugdzorginstellingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen in een digitale werkplaats. Het 
samenwerkingsverband Verder bood burgers in 2008 via haar website de mogelijkheid om mee te 
denken over verbetering van de verkeersdoorstroming. De site www.rov-utrecht.nl van de provincie 
geeft burgers en professionals digitaal inzicht in de verkeersveiligheid. 
 
Op de provinciale website is een interactieve weblog geïntroduceerd. Ook biedt de provincie haar 
nieuws aan via Twitter. Het jaarverslag van de provincie wordt digitaal en meer interactief 
aangeboden. 
 
Het Stateninformatiesysteem, SIS, is vernieuwd en biedt een veel betere ontsluiting van informatie via 
het internet. Eenieder kan snel en eenvoudig agenda en stukken van Provinciale Staten vinden en 
inzien, hetgeen de mogelijkheden voor participatie versterkt. 

2.3. Ketensamenwerking 
Samenwerking met mede-overheden komt de kwaliteit van dienstverlening ten goede. De afgelopen 
twee jaar zijn de mogelijkheden voor digitale samenwerking via het internet verder uitgebouwd.  
 
Vanaf eind 2009 is de provincie in staat om digitale ruimtelijke plannen van andere overheden te 
beoordelen: er is een digitale raadpleegomgeving en digitale uitwisseling. Een en ander in het kader 
van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) en vanuit de nieuwe wettelijke rol die de 
provincie in deze heeft. Kortweg: de provincie werkt met de digitale kaarten van gemeenten. 
 
Toezichthouders van de provincie, Arbeidsinspectie en Brandweer maken gezamenlijk gebruik van 
een landelijke database (Gemeenschappelijke Inspectieruimte) voor verslaglegging. Bedrijven krijgen 
hierdoor een geüniformeerde rapportage.  
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Handhavingambtenaren van de provincie kunnen vanaf hun werkplek de LMIP-database inzien met 
overzicht over welke partijen vuurwerk waar opgeslagen liggen. Verder is rond de Agenda Vitaal 
Platteland een gemeenschappelijke digitale administratie in gebruik genomen tussen provincie, Dienst 
Landelijk Gebied en gebiedscommissies. 
 
De provincie gebruikt Projectplace.nl standaard om digitaal samen te kunnen werken in projecten, ook 
in projecten en programma’s over de grens van de organisatie heen.  
 
De wegwerkzaamheden van provincie en gemeenten worden via de Nationale Databank 
Wegverkeersgegevens (NDW) zichtbaar gemaakt voor onder meer politie, ambulance, 
verkeerscentrale en persdiensten. Ook organisaties als TomTom en ANWB kunnen uit deze bron gaan 
putten. Verder worden de actuele verkeersmetingen (intensiteiten) op de provinciale wegen via dit 
kanaal continu aangeboden aan afnemers. 

2.4. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 
Net als alle andere overheden hebben de provincies zich gecommitteerd aan het Nationale 
Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-Overheid (NUP). De uitvoering van dit NUP is in 2009 
ingepast in het programma Utrecht e-Provincie en de resultaten zijn in bovenstaande paragrafen 
opgenomen. Daarnaast is onder coördinatie van de provincie Utrecht door de Utrechtse gemeenten de 
verwijsindex risicojongeren gerealiseerd in 2009. Dit is ook een mijlpaal in het kader van het NUP. 

3. Kanttekeningen resultaat 
 
Bij het realiseren van de doelen zijn enkele kanttekeningen te plaatsen: niet alle resultaatafspraken zijn 
binnen de gestelde termijn behaald. Deze punten worden hier toegelicht.  
 
Allereerst is direct na aanvang van het programma gebleken dat de website (Portaal) niet volgens het 
oorspronkelijke plan in 2008 technisch vernieuwd zou zijn. Als gevolg zijn 2 punten van de e-Agenda 
niet tijdig gerealiseerd: de website zelf (punt 29) en het daarvan afhankelijke digitaal terugkoppelen 
van de status van subsidies (punt 10). Ook de invoering van DigID is hierdoor uitgesteld. De 
oplevering van de nieuwe website is gepland voor begin 2010. In de tussentijd is de bestaande website 
inhoudelijk als sterk verbeterd. 
 
Een tweede kanttekening betreft de afhankelijkheid van externe ontwikkelingen. Een aantal punten op 
de e-Agenda is nog niet afgerond vanwege uitstel op landelijk niveau. De inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is door VROM uitgesteld tot 2010. Als gevolg kon 
de aansluiting op het landelijk loket voor omgevingsvergunningen niet volgens planning worden 
afgewikkeld. De voorbereiding van de provincie houdt gelijke tred met de landelijke ontwikkeling en 
oplevering is nu voorzien voor midden 2010 (dit betreft punten 4, 5 en 6 van de e-Agenda). 
Eveneens is landelijk de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten op het nieuwe handelsregister (NHR) 
van de Kamers van Koophandel uitgesteld tot 2010. Betreffend punt 23 van de e-Agenda is daarom 
opnieuw gepland voor eind 2010. 
 
Een drietal agendapunten is niet volledig gerealiseerd. Bij agendapunt 2 is het beoogde resultaat voor 
75 binnen de gestelde termijn gerealiseerd. Bij agendapunten 6 en 22 zijn wel de technische 
voorbereidingen afgerond, maar is de uitrol binnen de organisatie niet binnen gestelde termijn 
afgewikkeld.  
 
Over het geheel genomen is er ingelopen op de vertraging die in 2008 is ontstaan vanwege de late start 
van het programma. Het programma ligt daarmee redelijk op schema. 
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4. Aanbevelingen voor werkplan en e-Agenda 2010-2011 
 
De resultaten van 2008 en 2009 geven geen aanleiding om het programma bij te stellen. Het aantal 
gemiste resultaatafspraken is beperkt en de reden van vertraging ligt daarbij vaak buiten de provincie.  
Wel zijn er ontwikkelingen die aandacht vergen in de komende twee jaar van uitvoering. Deze worden 
hier kort toegelicht. 
 
Scope van het programma 
De scope zoals die voor het programma is bepaald in 2008 staat niet ter discussie. Er dienen zich geen 
onvoorziene ontwikkelingen aan die tot bijstelling moeten leiden. ‘Afmaken wat begonnen is’, geldt 
als leidraad.  
 
Meer aandacht voor interne processen 
In de eerste fase richtte het programma zich allereerst op het realiseren van toegevoegde waarde voor 
de buitenwereld. Om burgers, bedrijven en ketenpartners digitaal te bedienen moeten echter ook intern 
de werkwijzen en processen verbeteren. In het tweede deel van het programma zal de aandacht hier 
meer naar uit moeten gaan. Veel van de resultaten zijn eind 2009 opgeleverd en vergen de komende 
periode aandacht. Zo is bijvoorbeeld de aansluiting op voorzieningen om te voldoen aan de EU-
dienstenrichtlijn zeer recent opgeleverd en per 1 januari pas in werking getreden.  
 
NUP 
Ook voor 2010 en 2011 passen de NUP-verplichtingen binnen de doelen en het budget van het 
programma omdat bedoelde ontwikkelingen destijds reeds voorzien waren. Niet alle NUP resultaten 
zullen behaald kunnen worden vanwege afhankelijkheid de oplevering van landelijke producten. Ook 
de interne procesverbetering vergt soms meer tijd dan voorzien. 
 
Interactieve beleidsvorming (e-Participatie) 
Het onderwerp e-Participatie staat in de belangstelling. Met het rapport ‘Local and regional level 
participation in Europe’ is de provincie Utrecht actief in het agenderen van dit onderwerp. Vanuit het 
programma Utrecht e-Provincie is hier een ondersteunende rol op zijn plaats. Het ontwikkelen van de 
nieuwe structuurvisie en de verkiezingen zijn belangrijke thema’s op dit gebied. 
 
Ketensamenwerking 
Digitale middelen vergroten de mogelijkheden om in ketens samen te werken. Bijvoorbeeld in het 
domein van de handhaving zien we hier belangrijke innovaties bij de samenwerking van 
inspectiediensten. Hetzelfde geld voor de ruimtelijke ordening (nWRO) en de vergunningverlening 
(Omgevingsvergunning, Waterwet). Kenmerkend voor deze succesvolle ontwikkelingen is dat ze 
landelijke getrokken worden. Anders dan bij aanvang van het programma was voorgenomen, lijkt het 
niet noodzakelijk of wenselijk om vanuit het programma initiatief te nemen tot ketensamenwerking. 
 
Borging resultaten en inrichten beheer 
In de tweede periode van het programma zal de aandacht meer uitgaan naar borging van bereikte 
resultaten. Als gevolg van het inrichten van het digitale kanaal komen er nieuwe beheerinspanningen 
op de provincie af. Nu steeds meer informatie direct op internet te vinden is moet de organisatie 
werkwijzen adopteren die er voor zorgdragen dat deze gegevens ook correct en volledig zijn.  
Daarnaast zijn enkele oplossingen tijdelijk en moeten deze nog overgezet worden naar de techniek van 
de nieuwe website. 
 
Additionele resultaten op het gebied van e-Provincie 
Tijdens de realisatie van de e-Agenda 2008/2009 is gebleken dat niet alle ontwikkelingen vooraf in 
een tweejarige agenda te plannen zijn. Zo is bijvoorbeeld de aansluiting op het kadaster in verband 
met de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) na opstellen van de e-agenda 
ingepast in de werkzaamheden van de provincie. Ook in deze tweede e-Agenda 2010/2011 zullen 
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gaande deze planperiode nieuwe initiatieven opkomen die nu nog niet met zekerheid in te plannen 
zijn.  
 
Aandacht op resultaat  
Het programma stuurt op resultaat. Daarmee wordt technische ontwikkeling ten dienste gesteld van de 
doelen die bereikt moeten worden. Deze aanpak is tot nu toe succesvol gebleken. Enerzijds liggen er 
resultaten, anderzijds zijn in het kielzog daarvan belangrijke technische ontwikkelingen doorgevoerd, 
bijvoorbeeld op het gebied van geo-informatie zoals de digitale verwerking van ruimtelijke plannen, 
zoektechnologie en basisregistraties. Deze werkwijze zal dan ook de komende jaren gevolgd blijven 
worden. 
 
Met inachtneming van deze bevindingen is een nieuwe e-Agenda opgesteld voor de periode 2010-
2011.Ook zijn de plannen voor de projecten basisvoorziening die onderdeel uitmaken van het 
programma op punten bijgesteld of aangescherpt. Het werkplan 2010/2011, inclusief de e-Agenda 
2010/2011 is opgenomen als bijlage bij deze rapportage. 
 

5. Financiën 
 
Het programma heeft een budget van € 5.100.000, waarvan € 2.360.000 begroot voor de periode 
2008/2009. De totale uitgaven over de periode 2008 tot eind 2009 waren € 1.439.000. Het resterende 
programmabudget voor 2010 en 2011 is daarmee € 3.661.000. De projecten DIVA en Portaal hebben 
(deels) hun eigen budget. 
 
De uitgaven zijn achtergebleven op de begroting. Verklaring hiervoor is in algemene zin dat het 
programma later is gestart dan beoogd. Meer specifiek is de oorzaak gelegen in de volgende punten  

- In verband met latere aanbesteding vallen kosten voorzien voor cofinanciering niet in 2009 
maar in 2010 (circa € 160.000, post e-Agenda) 

- Latere oplevering Portaal: de middelen ten behoeve van technische vernieuwing website en 
verbetering e-dienstverlening (subsidies) worden deels pas in 2010 ingezet. Hier is circa  € 
250.000 mee gemoeid (post Portaal Roadmap) 

- De projecten ten behoeve van het verbeteren van relatiebeheer en continuïteitsmanagement 
zijn later en vooralsnog minder intensief gestart. Hiermee is circa € 260.000 gemoeid (posten 
relatiebeheer € 101.000 en post continuïteitsmanagement € 163.000). 

- In drie deelprojecten blijven de uitgaven enigszins achter ten opzichte van de raming (circa € 
200.000). Ten dele betreft het hier mogelijke meevallers.  

- De overige projecten liggen goeddeels op schema, maar de kosten voor het programma   
blijken te laag geraamd te zijn. Deze vallen 53.000 hoger uit dan voorzien.  

 
Tabel 2: Budget,  realisatie en verschil programma Utrecht e-Provincie van 2008 en 2009 (x € 1.000). 
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In het oorspronkelijke programmaplan, Statenbrief PS2008BEM33, is een begroting opgenomen voor 
de jaren 2010 en 2011. Op hoofdlijnen is deze oorspronkelijke begroting voor 2010 en 2011 nog 
valide. Er zijn geen belangrijke ontwikkelingen over het hoofd gezien en als gevolg hoeven er geen 
additionele projecten gestart te worden.  
 

2 Vanwege kasritmeverschuiving in de programmabegroting 2009 wijkt kolom A totaal € 5.000 af ten opzichte van de 
statenbrief (PS2008BEM8) 
3 Het project DIVA heeft een regulier projectbudget. 
4 Het project Innovatie Website (voorheen Doorstart Internetportaal) heeft een regulier projectbudget en wordt deels 
gefinancierd vanuit het programma. 

 A B A-B 
2008/ 2009 Statenbrief2 Realisatie 2008 

en 2009 
Verschil 

e-Agenda: Cofinanciering  250 89 161
Basisregistraties 560 450 110
e-Dienstverlening 315 227 88
Relatiebeheer 125 24 101
Beschikbaar stellen geo-informatie 110 62 48
Continuïteitsmanagement 210 47 163
DIVA3 0 0 0
Portaal roadmap4 440 197 243
Beleid, architectuur, beveiliging, ed 175 115 60
Programmakosten en communicatie 175 228 -53
Totaal 2.360 1.439 921


