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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Het programma Utrecht e-Provincie is halverwege haar looptijd. Op dit moment is in een 
midtermrapportage de balans opgemaakt van de resultaten tot nu toe zoals die zijn benoemd in de e-
Agenda 2008-2009. Op grond hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor de verdere afwikkeling 
van het programma in 2010 en 2011. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Programma Utrecht e-Provincie is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het college 
van Gedeputeerde Staten. In 2008 stelde Provinciale Staten het programma Utrecht e-Provincie vast 
als beleidskader (PS2008BEM33). Met het programma geeft de provincie invulling aan landelijke 
afspraken en toezeggingen zoals de ‘Verklaring e-Overheid’ en het Nationale Uitvoeringsprogramma 
dienstverlening en e-overheid (NUP). De concernprojecten Portaal (vernieuwing interactieve 
webomgeving) en DIVA (document digitalisering) zijn opgenomen in dit programma. 
 
Essentie / samenvatting resultaat tot nu toe: 
De resultaten voor 2008-2009 zijn gepresenteerd in een stoplichtrapportage. 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 zijn in 2009 niet behaald, waaronder de zoals eerder gemelde latere 
oplevering van de nieuwe website. Ook de eerste uitrol van het project DIVA vond, later dan gepland, 
pas in het 1e kwartaal 2010 plaats.  
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. 
 
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 
koploper aangemerkt: geen andere provincie wist beter voortgang te boeken bij het realiseren van deze 
overheidsdoelstellingen. 
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Essentie aanbevelingen vervolgtermijn programma 
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 zoektechnologie,  basisregistraties en de digitale verwerking van 
ruimtelijke plannen. Deze werkwijze zal dan ook de komende jaren gevolgd blijven worden. 
Ook de doelen en de scope zoals die in 2008 zijn bepaald staan niet ter discussie. Er dienen zich geen 
onvoorziene ontwikkelingen aan die tot bijstelling moeten leiden. ‘Afmaken wat begonnen is’, geldt 
als leidraad. Nu de aandacht geleidelijk minder naar de technische basisvoorzieningen kan gaan, zal  
er in de komende periode meer aangestuurd worden op aanpassing van werkprocessen. Ook zal 
richting einde van het programma de borging van resultaten en de inrichting van het beheer meer op 
de voorgrond komen. 
Met inachtneming van deze bevindingen wordt 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.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De inzet is allereerst om te kunnen voldoen aan diverse nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied 
van digitale communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EU Dienstenrichtlijn, de nieuwe Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht (WABO), de Waterwet en de 
wet op de basisregistraties. Tegelijkertijd streeft de provincie er naar om de kwaliteit van elektronische 
dienstverlening te verbeteren, de transparantie van informatievoorziening via internet te verhogen, de 
mogelijkheden voor e-Participatie beter in te zetten en om de samenwerking in procesketens te 
versterken met inzet van digitale middelen.  
 
Financiële consequenties 
Het budget voor het programma is toereikend.  
 
Toelichting 
Het programma heeft een budget van € 5.100.000, waarvan € 2.360.000 begroot voor de periode 2008-
2009. De projecten DIVA en Portaal hebben (deels) hun eigen budget. De uitgaven van het 
programma over de periode 2008 tot eind 2009 waren € 1.439.000 en zijn daarmee achtergebleven op 
de begroting. Verklaring hiervoor is in algemene zin dat het programma later is gestart dan beoogd. 
Het resterende programmabudget van € 3661.000 voor 2010 en 2011 is in lijn met de geraamde 
kosten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan Provinciale Staten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De midtermrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten. 
 

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


