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Onderwerp: Programma Utrecht e-Provincie voortgang 2010 
 
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 31 december 2010.  
 
Aanleiding 
Deze statenbrief betreft de reguliere voortgangsrapportage van het programma Utrecht e-Provincie aan 
Provinciale Staten. 
 
Voorgeschiedenis 
Het programma is in 2008 vastgesteld door Provinciale Staten (2008BEM33). 
 
Essentie / samenvatting: 
In een stoplichtrapportage worden de behaalde resultaten van 2010 gepresenteerd en afwijkingen 
gerapporteerd. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het programma goed op 
schema ligt. In 2010 zijn op veel fronten belangrijke vorderingen geboekt:  

- er is een nieuwe website gerealiseerd die beter is afgestemd op de vraag van bezoekers;  
- het proces van ruimtelijke ordening verloopt primair digitaal in het kader van de nieuwe Wet 

op de Ruimtelijke Ordening; 
- in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, WABO, is het 

omgevingsloket online in gebruik genomen;  
- er zijn diverse initiatieven op het gebied van transparantie van informatie en e-Participatie 

geweest; 
- de Provincie is aangesloten op de basisregistratie van burgers bij de gemeenten; 
- intern is de introductie van een digitaal documentmanagement systeem en van een 

zaaksysteem voor vergunningen en handhaving gestart. 
Het realiseren van resultaten op het vlak van dienstverlening blijft nog enigszins achter, de 
belangrijkste oorzaak hiervoor is de late beschikbaarheid 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. 
 
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 
Het programma bleef in 2010 binnen budget, voor nadere informatie wordt verwezen naar de 
jaarrekening 2010. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Eind 2011 wordt de volgende 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, H. Goedhart  
 


