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Plaatje op voorpagina: Quick Response-code twitter Utrecht 2040 
Een QR-code is een snelkoppeling naar een website. Met een QR-lezer op een mobiele telefoon wordt de code 
gescand, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. Een QR-code kan 
ook andere gegevens bevatten zoals e-mailadressen, contactinformatie, agenda-afspraken, GEO-locaties, sms-
berichten, telefoonnummers en teksten. De Provincie Utrecht maakt gebruik van deze techniek, zoals in het 
voorbeeld, waarbij naar de twittersite van Utrecht 2040 wordt verwezen, en in de campagne Utrechts talent, 
waarbij de QR-code verwijst naar een wervend filmpje op site van de Provincie Utrecht. 
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Inleiding 
 
Het programma Utrecht e-Provincie loopt van 2008 tot 2011. In de voortgangrapportage van medio 
2010 (Statenbrief 2010BEM114) zijn de vorderingen tot midden 2010 in beeld gebracht en zijn in de 
e-Agenda 2010-2011 de nieuwe resultaatafspraken voor het tweede deel van het programma 
geformuleerd. Een aantal van de opgenomen punten is een vervolg op of afronding van eerdere 
initiatieven. Tevens zijn de afspraken en standaarden in het kader van het Nationaal 
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) in de e-Agenda opgenomen. Deze 
voortgangsrapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten aan het einde van het derde 
programmajaar. 

Overzicht behaalde resultaat 2010 
 
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 2010 heeft gerealiseerd op het terrein van de e-overheid zijn in dit hoofdstuk voor elk van 
deze doelen samengevat. Om een integraal beeld van de vorderingen te vormen zijn soms ook 
mijlpalen genoemd die niet onder directe regie van het programma gerealiseerd zijn. In tabel 1, 
‘Resultaat e-Agenda 2010-2011’, is in beeld gebracht welke toezeggingen van het programma tot welk 
resultaat hebben geleid. Van de 29 punten van de e-Agenda 2008-2009 waren een paar punten nog niet 
afgerond, deze zijn in tabel meegenomen als punt 15 en 16.  
 
Het programma Utrecht e-Provincie rapporteert de voortgang over 2010. In deze stoplichtrapportage 
worden de behaalde resultaten van 2010 gepresenteerd en afwijkingen gesignaleerd. In 2010 zijn op 
veel fronten belangrijke vorderingen geboekt: er is een nieuwe website in de lucht gebracht, de 
processen van planvorming en plantoetsing zijn in het kader van de nieuwe wet op de ruimtelijke 
ordening (nWRO) digitaal gemaakt, de provincie is aangesloten op de landelijke basisregistratie van 
burgers, vergunningen in het kader van de WABO kunnen via het landelijke omgevingsloket online 
digitaal worden ingediend en afgehandeld. Verschillende initiatieven zijn ontplooid op het gebied van 
e-participatie en transparantie van informatie, denk bijvoorbeeld aan www.puzzelenmetdeprovincie.nl.
Bij vijf afdelingen werd het documentmanagement systeem geïntroduceerd en bij de afdelingen 
vergunningverlening en handhaving is een begin gemaakt met de invoering van het nieuwe 
zaaksysteem voor deze werkprocessen, ELVHIS. 
 
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het programma ook in 2010 goed op schema 
ligt, maar dat het realiseren van resultaten op het vlak van dienstverlening enigszins achterblijft. Zoals 
eerder gemeld bestaat het risico dat op dit onderdeel niet alle resultaten volgens planning geleverd 
kunnen worden in 2011.Belangrijkste oorzaak hiervoor is het niet tijdig beschikbaar zijn van 
landelijke voorzieningen zoals e-Herkenning.  
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal in het licht van nieuwe planvorming de verdere 
uitvoering van het programma Utrecht e-Provincie evalueren. 
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Tabel 1: Resultaat e-Agenda 2010 
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Beleidsspecifieke punten e-Agenda  

1 Digitaal indienen (vergunningen, subsidies, 
bezwaarschriften, klachten, e.d.) 

burgers, bedrijven, 
instellingen 

X
�

2
Digitaal status volgen (vergunningen, 
subsidies, bezwaarschriften, klachten, e.d.) 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

X
�

3
WABO-vergunningen: digitaal indienen en 
volgen  (NUP 19.1) bedrijven, partners 

X
☺

4
De bezoeker centraal! Bezoekersgerichte 
website op basis van gebruikersinformatie 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
☺

5
Zichtbare en toegankelijke provincie-
informatie met behulp van dossiers 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
☺

6 Publiceren afgegeven WABO-vergunningen bedrijven, partners 
 X   ☺

7 Provinciale wegwerkzaamheden op 
vanAnaarBeter.nl 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X   
�

8 Digitale inspraak burgers 
 X

☺

9 e-Participatie burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X
☺

10 Digitale ondersteuning verkiezingen 2011 burgers 
 X

☺

11
Voldoen aan de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (WION) partners 

 X
☺

12
Kennisdeling en samenwerking met en 
tussen partners 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 X
☺

13 Toepassing Webrichtlijnen (NUP 1) burgers 
 

☺

14
Bouwstenen Nationaal 
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-
Overheid 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

 
�

15 Mobiel handhaven (voorheen e-Agenda 6) bedrijven, instellingen, 
partners 

X
�

16 Publicatie afgegeven vergunningen 
(voorheen e-Agenda 2) 

burgers, bedrijven, 
instelling, partners 

X X
☺

Hieronder volgt per doelstelling een beschrijving van de voortgang van de afspraken op de e-Agenda.  

Betere (e-)dienstverlening  
Voor subsidies en vergunningen is op de nieuwe website een apart loket beschikbaar. Op 1 oktober 
2010 is het landelijke digitale omgevingsloket van de WABO in gebruik genomen en sindsdien kan de 
omgevingsvergunning volledig digitaal worden aangevraagd. De aanvrager ontvangt een 
terugkoppeling van de statusinformatie en het dossier via het internet. Hiermee vervallen een aantal 
provinciale vergunningaanvragen – deze zijn in de omgevingsvergunning opgegaan. De systemen van 
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de provincie zijn op het landelijke digitale loket aangesloten. Ook wisselt de provincie via deze 
landelijke infrastructuur informatie uit over dossiers met partners: gemeenten, milieudiensten, 
waterschappen en brandweer delen hier digitale behandeldocumenten met elkaar en de provincie 
(digitale werkruimte). Daarnaast kunnen burgers sinds 2010 hun bezwaarschriften volledig digitaal 
indienen bij de provincie, met gebruik van DigiD. Hiermee voldoet de provincie voor een deel van de 
vergunningen en voor de bezwaarschriften aan de doelstellingen van het programma op het gebied van 
elektronische dienstverlening. 
 
Het nieuwe document managementsysteem DIVA is bij vijf afdelingen ingevoerd. Eind 2010 is ook de 
uitrol bij de rest van de organisatie gestart zodat komend jaar bij alle processen digitaal met 
documenten gewerkt kan worden. De beschikbaarheid van de website is geoptimaliseerd door een 
verbetering van de robuustheid van de technische omgeving.  
 
Nieuwe vergunningen en bekendmakingen worden gepubliceerd volgens het landelijk afgesproken 
model voor internetpublicatie. Ook is de productencatalogus met een overzicht van alle diensten van 
de provincie verder geïntegreerd in de website en zijn de veel gestelde vragen van het klant 
contactcentrum opgenomen. Het landelijke systeem voor teksten over wet- en regelgeving is 
vernieuwd en ingepast in de website. In het voorjaar van 2010 zijn alle e-formulieren aangepast aan de 
nieuwe website, zodat de formulieren binnen de eigen website kunnen worden getoond. 
 
De uitrol van een nieuw zaaksysteem voor vergunningverlening en handhaving is voor een belangrijk 
deel in 2010 gerealiseerd, waarmee deze processen in een systeem zijn samengebracht en er meer 
overzicht bestaat over alle lopende aanvragen. Ook is sinds 2010 een oplossing neergezet waarmee 
tijdig gesignaleerd kan worden of er problemen zijn met de website (monitoring).  
Het relatiebeheer wordt versterkt door de invoering van een organisatiebreed relatiebeheersysteem.  

Transparantie van informatie  
Op het gebied van ruimtelijke informatie zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Het werkproces 
rondom ruimtelijke ordening is gedigitaliseerd, te beginnen met de planvorming en plantoetsing. Dit 
gebeurt in samenwerking met andere overheden. Met de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(NWRO) worden ruimtelijke plannen vanaf 2010 digitaal behandeld en vastgesteld. Daarmee wordt 
voldaan aan het feit dat wettelijk gezien het digitale plan leidend is. Onze plannen publiceren we vanaf 
nu op internet (www.ruimtelijkeplannen.nl). Op deze site kan iedereen alle plannen van alle overheden 
die aan moeten sluiten in samenhang vinden, de provincie plaatste daar bijvoorbeeld het provinciaal 
Waterplan en de Ontwerpstructuurvisie nationale landschappen.  
Daarnaast zijn de provinciale digitale kaarten te vinden in het nationale en provinciale georegister, om 
daarmee conform de Europese INSPIRE-richtlijn, de kwaliteit en digitale beschikbaarheid van geo-
informatie te verbeteren. 
 
Midden 2010 is de nieuwe website van de Provincie Utrecht live gegaan. Op de nieuwe site wordt de 
informatie aangeboden op een voor de bezoeker overzichtelijke manier. Dit doen we door informatie, 
politieke kwesties en nieuws bij elkaar te brengen in overzichtelijke dossiers. Het nieuwe 
Stateninformatiesysteem SIS is geïntegreerd met de website, waardoor besluiten gemakkelijk te 
vinden zijn.   
 
Om aan te sluiten op de ontwikkelingen op het gebied van social media zijn verbindingen gelegd, 
waardoor via de website direct naar twitter doorgeklikt kan worden en andersom. Tegelijkertijd is een 
omgeving voor campagnesites opgeleverd, waarin allerlei initiatieven zoals de ‘De Utrechtse 
schatkamer’, ‘Lekker in het landschap’ en ‘Ruimte voor de Lek’ vorm kregen. De verschillende 
uitingen op internet zijn aangepast aan de website van de provincie Utrecht om de herkenbaarheid en 
zichtbaarheid te vergroten.  
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Meer (e)participatie 
Voor een aantal dossiers is in 2010 digitale inspraak gerealiseerd via de provinciale website. Het 
betreft hier inspraak over onder andere de ´Structuurvisie Nationale Landschappen´ en het ‘Ontwerp 
Natuurbeheerplan’.  
Op het gebied van e-participatie zijn in 2010 verschillende initiatieven ontwikkeld. Er is een Battle of 
concepts (www.battleofconcepts.nl) gehouden met de vraag: ‘hoe kunnen we de opkomst bij de PS-
verkiezingen in Utrecht verhogen?’. Ter voorbereiding op de nieuwe structuurvisie is de interactieve 
website www.puzzelenmetdeprovincie.nl gelanceerd en als onderdeel van de campagne Lekkerder in 
het Landschap, is een interactieve landschapsgame (combinatie van website 
www.lekkerderinhetlandschap.nl en mobiele telefoon) ingezet. Begin 2011 is een speciale, interactieve 
campagnesite www.stem2maart.nl voor de verkiezingen gelanceerd, die in 2010 was voorbereid. 
Daarnaast wordt actief aandacht op de verkiezingen gevestigd door toepassing van diverse social 
media tools, waaronder twitter. De verkiezingen worden hiermee optimaal ondersteund met moderne 
digitale middelen.  

Betere samenwerking (in ketens) 
De vorderingen op het gebied van de nieuwe WRO rondom digitale ruimtelijke ordening en met het 
omgevingsloket voor vergunningen zijn belangrijke ketenverbeteringen. Daarnaast voldoet de 
provincie sinds 2010 aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel 
grondroerdersregeling genoemd. Deze wet verplicht alle kabel- en leidingbeheerders, zoals de 
provincie, om digitaal bij het kadaster te melden waar deze kabels liggen. Omdat ook partijen die gaan 
graven digitaal moeten melden wat ze gaan doen, kan voorkomen worden dat er incidenten optreden.  
 
In 2010 is een aantal webcommunities ingericht om kennis te delen rondom de ontwikkeling van 
beleid. Zo is ter ondersteuning van het project Utrecht 2040 de website www.utrecht2040.nl met een 
eigen community/forum ingericht. Bovendien kent Utrecht 2040 een eigen LinkedIn-groep om 
eenvoudig informatie uit te wisselen tussen partijen die hiermee te maken hebben. Verder is voor de 
publiekssite www.deutrechtseschatkamer.nl een interactief deel ontwikkeld, waarin culturele 
instellingen kennis, ervaring en materialen met elkaar uitwisselen. Hiermee speelt de Provincie 
Utrecht een actieve rol in het stimuleren van kennisdeling en samenwerking met en tussen partners.  
Vanuit een samenwerkingsverband tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en waterschap De 
Stichtse Rijnlanden is de site www.toolboxrijnenburg.nl gelanceerd. In deze digitale toolbox is de 
kennis en ervaring gebundeld die is opgedaan bij het ontwerp van Rijnenburg. 

Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)  
Het nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) is eind 2010 gestopt. Zoals 
ook bleek uit de tussentijdse Gateway review door Doctors van Leeuwen is dit programma niet op alle 
punten succesvol. Ten aanzien van circa een derde van de beoogde doelen kan gesteld worden dat het 
niet mogelijk was om hier aan te voldoen, omdat de landelijke infrastructuur niet tijdig beschikbaar 
was. Voor wat betreft de punten van het NUP die wel tijdig gerealiseerd konden worden, komt de 
provincie Utrecht prima uit de verf – zij realiseerde vrijwel al deze doelen. De website van de 
provincie behaalde daarnaast een eerste plek op de monitor e-overheid als beste provinciale website.  
 
In 2010 is de koppeling met de basisregistratie GBA gerealiseerd en het verplichte terugmeldproces 
vastgelegd. Het borgen van het wettelijk verplichte gebruik van de GBA in de vijftig betrokken 
werkprocessen van de verschillende afdelingen vergt nog steeds aandacht.  
Voor de overige basisregistraties werden in 2010 voorbereidingen getroffen, dit in nauwe 
samenwerking met andere provincies. In het bijzonder werd een impactanalyse uitgevoerd voor: 

- het register van bedrijven (Nieuw handelsregister, NHR), dat in 2014 ingevoerd moet zijn 
- het register van Adressen en Gebouwen (BAG), aansluiting in 2011 
- de nieuwe basisregistratie grootschalige topografie, planning ingebruikname eind 2012  
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Kanttekeningen resultaat 
De beoogde verbetering waarbij naast de WABO en bezwaarschriften ook andere e-Formulieren 
volledig digitaal kunnen worden ingediend is nog niet volledig gerealiseerd. Bij dit eerste punt van de 
e-Agenda 2010-2011 ligt een belangrijke opgaaf voor 2011. In dit jaar zal ook de status van aanvragen 
voor andere vergunningen en voor subsidies nog gepubliceerd moeten worden via het internet (punt 2 
e-Agenda). De voorbereidingen om dit mogelijk te maken zijn gestart.  
 
Mede op initiatief van Rijkswaterstaat streeft de provincie naar publicatie van wegwerkzaamheden op 
de landelijke site ‘vanAnaarBeter’. Met de vorming van het nieuwe kabinet heeft het ministerie haar 
medewerking aan dit traject ingetrokken (punt 7 e-Agenda). 
 
Zoals eerder gemeld is de aansluiting op de basisregistratie van het Nieuwe Handelsregister door 
Utrecht gepland voor 2011. Gezien de landelijke ontwikkelingen kan blijken dat dit niet haalbaar is. 
Dit vormt een onderdeel van de inspanning in het kader van het NUP, punt 14 van de e-Agenda. In dat 
zelfde kader heeft de invoering van e-Herkenning nog niet plaatsgevonden wegens verlate oplevering 
van deze voorziening door het Rijk. Deze voorziening is onlangs beschikbaar gekomen en zal eerst bij 
grote uitvoerende instanties worden opgeleverd, zoals Belastingdienst en UWV. Het rijk hanteert 
verder nog verschillende berichtenboxen voor burgers en bedrijven. Provincies wachten met aansluiten 
tot de verschillende berichtenboxen zijn geïntegreerd tot één generieke berichtenbox. Momenteel 
wordt hieraan wel gewerkt bij de rijksoverheid, maar het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.  
 
Op het terrein van mobiel handhaven (punt 15) is minder vordering geboekt dan beoogd, dit omdat de 
technische ontwikkeling hiervoor samenhangt met het realiseren van de infrastructuur voor flexibel 
werken voor het nieuwe gebouw. Het publiceren van bestaande vergunningen volgens het nieuwe 
landelijke publicatiemodel vergt nog een inhaalslag. 

Risicobeoordeling 
Over het geheel genomen daalt het risico dat het programma haar resultaten niet tijdig zal behalen. In 
2010 is veel voortgang geboekt en een aantal technische hobbels zijn genomen. Van de 
oorspronkelijke 6 risico’s, zoals die bij aanvang van het programma zijn benoemd, zijn er drie niet 
langer van toepassing: (1) internetportaal leidt niet tijdig tot resultaat, (2) frequent politieke 
besluitvorming nodig in combinatie met de duur van aanbestedingstrajecten, (3) financieel risico. 
 
Het destijds gesignaleerde risico ‘Landelijk ander tempo: resultaten zijn veelal afhankelijk van 
landelijke trajecten’ is nog steeds het grootste risico van het programma. Met name het realiseren van 
resultaten op het gebied van elektronische dienstverlening komt daardoor onder druk. Om dit te 
pareren zal waar mogelijk de voorbereiding voor aansluiting gestart worden. Daarnaast trekken we 
met andere provincies op om landelijk invloed uit te kunnen oefenen.  
 
De risico’s ‘betrokkenheid interne organisatie is onvoldoende’ en ‘er komt te veel tegelijkertijd op de 
provincie af’ zijn weliswaar verlaagd, maar mede door de aandacht voor de verhuizing is dit voor 
2011 nog steeds een kwestie. De digitale aansluiting op de buitenwereld vergt aanpassingen van 
interne werkprocessen en dit is een flinke veranderlast voor sommige onderdelen zoals 
vergunningverlening. Vanuit het programma wordt daarom maximaal aansluiting gezocht bij andere 
ontwikkeltrajecten zoals Anders werken. Ook worden door de provincie initiatieven ontwikkeld om 
procesvernieuwing te stroomlijnen.  
 

Met het einde van het programma in zicht ontstaat een nieuw risico, namelijk dat de borging en het 
beheer van de resultaten van het programma onvoldoende van de grond komen. De overgang van 
ontwikkelen naar beheer in de organisatie is een punt van aandacht gedurende deze afrondende fase. 
Voorkomen moet worden dat continuïteit afhankelijk is van individuele inzet van medewerkers, 
afdelingen hebben beperkte capaciteit en aandacht voor het adopteren van nieuwe taken die volgen uit 
e-Provincie. Vanuit het programma zal de verantwoordelijkheid voor het beheer door de organisatie 
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belegd worden. Zo worden bijvoorbeeld het functioneel beheer voor de website, basisregistraties en 
relatiebeheer vormgegeven, onder andere middels het formeren van een webteam. 
 


