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Onderwerp: Oplevering nieuwe interactieve website 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Middels dit memo informeren wij u over de oplevering van het project interactieve website (portaal). 
 
Aanleiding 
Het project Interactieve Webomgeving is met succes afgerond en de nieuwe website is sinds deze 
zomer operationeel. Met de oplevering van de nieuwe website voldoet onze webcommunicatie aan de 
eisen van deze tijd, is de inhoud van de informatie op de site volledig geactualiseerd en zijn de 
stabiliteit en het beheer van deze omgeving fundamenteel verbeterd. 
 
Voorgeschiedenis 
Het project Interactieve Webomgeving had als doel om de verouderde internetsite van de provincie te 
vervangen. Daarmee is dit project het vervolg op het ‘oude’ project Internetportaal, dat eind 2008 is 
stopgezet conform amendement PS2008BEM33. 
 
Essentie / samenvatting: 
De kosten van het project Interactieve Website waren begroot op € 725.000. Het project is volgens 
afspraak en binnen budget gerealiseerd.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Op 14 juni 2010 leverde het project haar resultaat:  

- een technisch nieuwe website die voldoet aan de laatste eisen en wensen op het gebied van 
overheidswebsites, 

- een uitstekende oplossing voor projecten en campagnes in de vorm van een projectensite als 
onderdeel van de website, 
Een 5-tal projecten/campagnesites zijn reeds met deze nieuwe omgeving live gegaan. Hiermee 
is voorkomen dat deze sites door externe bureaus ontwikkeld en beheerd moesten worden.  

 
Met de afronding van het project is het verdere onderhoud en beheer een reguliere lijnactiviteit. Het 
project Internetportaal/Interactieve webomgeving wordt hiermee als afgerond gemeld. Hiermee is een 
van de belangrijkste mijlpalen van het programma Utrecht e-Provincie bereikt. De resultaten van het 
project worden buiten het programma geborgd in een multidisciplinair webteam dat ook als opdracht 
heeft om initiatieven voor nieuwe (projecten)websites te stroomlijnen en te ondersteunen vanuit een 
centraal punt. Hier zijn belangrijke efficiencyvoordelen voorzien. 
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Financiële consequenties 
Het project is binnen het beschikbare budget ad € 725.000 afgerond. Bij de jaarrekening wordt het 
project financieel en administratief afgesloten. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze informatie is ter kennisname 
 

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


