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Onderwerp: Programma Utrecht e-Provincie Voortgang en e-Agenda 2010-2011 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
In deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken van het programma Utrecht e-
Provincie op 1 juli 2010. Hiertoe kijken wij allereerst terug op de afwikkeling uit de e-Agenda 2008 en 
2009.

De midtermrapportage van 13 april 2010 (2010BEM49) van het programma is aanleiding geweest om 
de aanpak en planning van het programma te evalueren. Hieruit komen slechts een beperkt aantal 
heroverwegingen naar voren, waarover wij u in deze rapportage ook informeren.  
 
Tegelijkertijd bieden wij u de het tweede deel van de agenda van het programma voor de periode 
2010-2011 aan.  
 
Aanleiding 
Deze statenbrief betreft de halfjaarlijkse rapportage van het programma Utrecht e-Provincie aan 
Provinciale Staten. 
 
Voorgeschiedenis 
Het programma is in 2008 vastgesteld door Provinciale Staten (2008BEM33). 
 
Essentie / samenvatting: 
Het programma ligt goed op schema en belangrijke mijlpalen zoals de nieuwe website zijn behaald. 
De provincie functioneert meer en meer als een moderne elektronische overheid en kent een flink 
aantal initiatieven op dit gebied.  Het merendeel van de programmadoelstellingen wordt binnen de 
gestelde termijn behaald en de ICT-inspanningen liggen voor het grootste deel achter ons.  
 
Wij signaleren dat het realiseren van een beperkt aantal belangrijke deelresultaten mogelijk niet 
binnen de gestelde termijn haalbaar is vanwege afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen. 
Bepaalde landelijke voorzieningen komen later beschikbaar dan bij aanvang van het programma 
voorzien.  Hierdoor ontstaat het risico dat de realisatie van onderdelen van de beoogde elektronische 
dienstverlening mogelijk in 2012 plaats moet vinden en niet in 2011.  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het programma Utrecht e-Provincie wordt op een viertal doelen gestuurd: verbeteren van  
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de kwaliteit van dienstverlening via e-Dienstverlening, bevorderen van de transparantie van informatie 
via internet, beter benutten van de mogelijkheden voor e-participatie en de samenwerking in ketens 
versterken met digitale middelen.  
 
Financiële consequenties 
De totaalbegroting van het programma is € 5.100.000. Op het programma is tot en met 2009  
€ 1.439.000 uitgegeven. Voor 2010 is € 1.698.000 begroot en voor 2011 € 1.963.000.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Begin 2011 wordt de volgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgemaakt.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze rapportage wordt aangeboden ter kennisname. 
 

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


