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Inleiding 
 

Dit document bevat de eindrapportage van het programma Utrecht e-Provincie. Utrecht e-Provincie werd in 

2008 gestart in het kader van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 ‘Uitvoeren met hart voor de toekomst’ van 

het college van Gedeputeerde Staten.  

 

Achtereenvolgens vindt u eerst een algemene indruk van het programma. Hier wordt toegelicht welke 

overwegingen de aanleiding tot het programma vormden en wat hier uit voort is gekomen. Aansluitend is een 

overzicht opgenomen van de wettelijke bepalingen waaraan in het kader van het programma invulling is 

gegeven. In een derde paragraaf wordt per doel van het programma het resultaat kort toegelicht zonder uitputtend 

te zijn. Hier zijn ook kanttekeningen opgenomen voor punten die niet geheel volgens plan zijn opgeleverd. Deze 

kanttekeningen vormen de basis voor de paragraaf over het vervolg op het programma. In de laatste paragraaf 

van de eindrapportage wordt een financieel beeld gegeven. In bijlage 1 is een volledig overzicht van het resultaat 

opgenomen en in bijlage 2 een stoplichtrapportage van de resultaatafspraken die op de zogenaamde ‘e-Agenda’ 

van dit programma stonden. 

Van aanleiding tot afronding 

Het programma Utrecht e-Provincie is, in lijn met de oorspronkelijke planning, eind 2011 in grote lijnen 

succesvol afgerond. De aanleiding om dit programma te starten lag in 2008 in het grote aantal uitdagingen voor 

de provincie op het gebied van e-Overheid. Deze uitdagingen en de uiteindelijke ontwikkeling worden hier 

besproken. 

Allereerst waren er in 2008 meer dan tien nieuwe wettelijke bepalingen die de provincie dwongen om haar 

infrastructuur en processen digitaal in te richten. Voorbeelden hiervan zijn de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(WRO), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen (WKPB), de Dienstenwet, de EU richtlijn INSPIRE en de Wet op de Basisregistraties. Elk van deze 

wetten schrijft overheden expliciet voor om elektronisch te gaan werken. Aan deze bepalingen wordt aan het 

einde van het programma conform de huidige vereisten voldaan. 

Een tweede aanleiding voor het programma was de ambitie van het college van GS om een aantal doelen op het 

terrein van de elektronische overheid te realiseren. De provincie wil een organisatie zijn waar burgers, bedrijven 

en partners: 

- digitaal zaken mee kunnen doen (e-dienstverlening), 

- hun informatie makkelijk kunnen vinden op internet (transparantie),  

- digitaal mee kunnen samenwerken (digitale ketens), 

- interactief bij kunnen dragen aan beleidsvorming (e-Participatie). 

Op al deze terreinen zijn belangrijke resultaten geboekt. De nieuwe interactieve corporate website met het e-

Loket is daarvoor als platform ontwikkeld en in samenwerking met de organisatie gevuld met de juiste content. 

Hier stond het vraaggericht werken, het denken vanuit klant en burger centraal. Tegelijkertijd is aansluiting 

gezocht op landelijke loketten en bronnen, denk bijvoorbeeld aan digitale wet- en regelgeving. Op het gebied 

van de elektronische dienstverlening en dat van de transparantie is een aantal beoogde resultaten niet 

gerealiseerd, hieraan lagen veelal externe oorzaken ten grondslag.  

Het programma was ook bedoeld om de sturing op de gewenste vernieuwing te managen. Bij het complexe 

project voor de realisatie van de nieuwe website (‘Portaal’) bleek dat vernieuwing meer in samenhang 

gemanaged moest worden. Het programma vormde een kapstok voor de projecten ‘website’,’ e-

dienstverlening’,’ documentmanagementsysteem ’, ‘invoering basisregistraties’, ‘digitale geo-informatie’ en 

‘zaak- en relatiesysteem’. Deze samenhang leidde tot betere afstemming en droeg bij aan succesvolle 

implementatie van deze projecten. Hiermee kwam de basisinfrastructuur voor de ‘e-Provincie’ goeddeels op 

orde. 

Bij aanvang van het programma was het vertrouwen in ICT beperkt vanwege de vele verouderde systemen en het 

gebrek aan voortgang bij de vervanging daarvan. De vernieuwing op het gebied van digitale overheid was 

gering. Dit was een belangrijk risico op een moment in de tijd dat burgers en partners steeds hogere 

verwachtingen hadden. Door de organisatie te betrekken bij de digitale vernieuwing via een ‘e-Agenda’ en met 

het succesvol leveren van resultaat heeft het programma bijgedragen aan het terugwinnen van dit vertrouwen. 

Daarnaast heeft het programma zich gericht op het herstellen van het initiatief vanuit de organisatie. Dit initiatief 

is inmiddels volop aanwezig en daarbij is de overtuiging gekanteld: de ‘ICT techniek is niet het probleem – deze 
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is afdoende aanwezig, we hebben een solide basis om te groeien’. Ook het Webteam, dat vanuit het programma 

is ingericht, draagt hier sterk aan bij.  

Op dit moment staat de provincie wederom aan de vooravond van belangrijke digitale vernieuwingen. Deze 

vernieuwingen worden gevoed door de opkomst van social media, de mogelijkheden om op locatie te werken en 

de combinatie van ‘apps’ en open data.  Het bouwwerk van e-Provincie biedt een goed vertrekpunt voor deze 

nieuwe opgave.  

 
 

Figuur 1 – structuur en aanpak programma Utrecht e-Provincie 

De aanpak van het programma is in bovenstaande figuur weergegeven. Centraal stond de sturing op doelen. Om 

hier invulling aan te geven zijn resultaatafspraken opgenomen in een e-Agenda. Daarnaast is aandacht besteed 

aan verbetering van het informatiemanagement (informatie op orde, denken vanuit processen, beheer op orde, 

cultuur en e-ambtenaar). Ten slotte werd vanuit het programma gestuurd op ontwikkeling van generieke 

basisvoorzieningen (e-Dienstverlening, innovatie website, beschikbaarheid geo-informatie, zaak- en 

relatiebeheer, basisregistraties, robuustheid van systemen).  

Wettelijke verplichtingen  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wettelijke verplichtingen die in het kader van dit programma zijn 

geadopteerd door de provincie. Merk op dat sommige verplichtingen zoals de basisregistraties en de EU richtlijn 

INSPIRE nog onderdelen omvatten die pas in de toekomst ingevoerd moeten worden. 

 

Wetten / richtlijnen strekking status  

Nieuwe wet op de ruimtelijke 

ordening (WRO)  

Digitale plan is leidend:  

- digitale planvorming 

- digitale publicatie van provinciale plannen  

- digitale toetsing van plannen van derden 

 

Ingevoerd 
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Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen 

(WKBP) 

Koppeling met digitale systeem van kadaster over beperkingen 

op percelen en objecten: in één digitaal register kunnen alle 

beperkingen worden gevonden 

Ingevoerd 

Wet uitvoering verdrag van 

Aarhus  

Digitaal publiceren milieu-informatie  Verder invulling 

aan gegeven 

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 

(omgevingsvergunning, WABO)  

Digitale aanvraag en afhandeling van alle 

omgevingsvergunningen via omgevingsloket. Ketenintegratie 

met gemeenten en andere vergunningverleners en handhavers   

Ingevoerd 

Wet Informatie-uitwisseling 

Ondergrondse Netten (WION, 

Grondroerdersregeling ) 

Digitaal aanleveren informatie over kabels en leidingen i.v.m. 

graafwerkzaamheden e.d.: in één registratie zien wat er in de 

grond zit voordat je gaat graven 

Ingevoerd 

Wet elektronische 

bekendmakingen 

Digitaal publiceren van bekendmakingen en ook bijvoorbeeld 

digitale publicatie in verband met Staatscourant 

Ingevoerd 

Inspire - Infrastructure for Spatial 

Information in the European 

Community 

 

Richtlijn EU aangaande geografische informatie: beoogt 

verregaande afstemming geo-informatie tussen partijen in Europa 

Annex I gereed 

EU-dienstenrichtlijn - Dienstenwet Digitale afhandeling diensten aan buitenlandse bedrijven / 

uitwisseling informatie met buitenlandse overheden 

Ingevoerd 

GBA als basisregistratie (Wet 

Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (WGBA)) 

Provincie maakt gebruik van administratie van burgers ter 

verificatie bij de uitvoering van haar wettelijke taken 

Ingevoerd 

Basisregistratie Kadaster en 

Topografie 

Provincie maakt gebruik van landelijke gegevens percelen en 

kaarten 

Ingevoerd 

Basisregistratie Nieuw 

Handelsregister  

Provincie moet gebruik maken van deze registratie van bedrijven 

en instellingen 

voorbereidingen 

lopen (*1) 

Basisregistratie voor adressen en 

gebouwen(BAG)  

Provincie maakt gebruik maken van deze registratie van adressen 

en gebouwen 

Ingevoerd 

Realisatie van doelen 
 

De essentie van e-Provincie is de omvorming van de provincie tot een elektronische overheid waarmee burgers, 

bedrijven en partners digitaal zaken kunnen doen (dienstverlening), waar zij digitaal hun informatie kunnen 

vinden (transparantie) en waarmee zij digitaal kunnen samenwerken in ketens (participatie, interactie).  Om te 

sturen op de realisatie van deze doelen is binnen het programma een e-Agenda opgesteld met een lijst van 

resultaatafspraken. Deze e-Agenda telde totaal 40 onderscheidende resultaatafspraken. Hiervan zijn 34 afspraken 

succesvol gerealiseerd en gerapporteerd in de loop van het programma. Drie afspraken zijn niet gerealiseerd, 

twee daarvan vanwege externe oorzaken. Bij drie andere afspraken zijn kanttekeningen te maken bij de 

volledigheid van het geboekte resultaat.  

Voor elk van de doelen worden de resultaten hier op hoofdlijnen besproken, met daarbij de kanttekeningen over 

de afspraken die niet volgens plan zijn gerealiseerd. In bijlage 1 is een compleet tekstueel overzicht van alle 

resultaten van het programma opgenomen, ook buiten de e-Agenda is een groot aantal vorderingen geboekt. Het 

complete overzicht van de e-Agenda is in de vorm van een stoplichtrapportage opgenomen in bijlage 2. 

                                                           
1
 (*) bij deze basisregistratie is de invoeringstermijn landelijk later dan oorspronkelijk gepland – deze valt daardoor buiten de looptijd van dit 

programma.  
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Betere (e-)dienstverlening  

De communicatie en dienstverlening van de provincie met burgers, bedrijven, instellingen en partners verlopen 

meer en meer via de provinciale website. Deze website met e-Loket van de provincie Utrecht is echter niet de 

enige plek waar klanten terecht kunnen voor informatie en diensten van de provincie. Ook via landelijke loketten 

zoals het omgevingsloket of via de website van een gemeente kan een antwoord worden gevonden, een klacht 

worden ingediend of een ingang worden gevonden naar een dienst. Voorbeelden van resultaten zijn: 

- Voor vergunningen en subsidies is op de nieuwe website een apart e-Loket beschikbaar. Hier is alle 

wettelijke en praktische informatie over alle diensten van de provincie te vinden. 

- Op dit e-Loket staan downloadbare elektronische formulieren voor de provinciale vergunningen, 

subsidies, bezwaarschriften, zienswijzen en dergelijke. 

- De provincie heeft met andere overheden het landelijke digitale omgevingsloket van de WABO in 

gebruik genomen en sindsdien kan de omgevingsvergunning volledig digitaal worden aangevraagd. 

Ook wisselt de provincie via deze landelijke infrastructuur informatie uit over dossiers met haar 

partners zoals milieudiensten (digitale werkruimte).  

- Er is een nieuw zaaksysteem voor vergunningverlening en handhaving gerealiseerd, waarmee deze 

processen in één systeem zijn samengebracht en er meer overzicht bestaat over alle lopende aanvragen. 

- Europese bedrijven kunnen via het landelijke loket van AntwoordvoorBedrijven zaken doen met de 

provincie (Dienstenwet). 

Een volledig overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 1. 

 

Kanttekeningen 

Volgens het oorspronkelijke plan moesten alle diensten (vergunningen, subsidies, klachten en dergelijke) van de 

provincie volledig digitaal aangevraagd kunnen worden. Bij afronding van het programma is dit op twee 

aspecten niet volledig gerealiseerd: 

- Alleen voor diensten die meer dan 20 keer per jaar worden afgenomen zijn elektronische formulieren 

ontwikkeld. De provincie kent een groot aantal verschillende diensten zoals soorten vergunningen. De 

aantallen aanvragen van deze diensten zijn soms zeer laag, terwijl de complexiteit hoog is. Als gevolg is 

de inspanning om de aanvraag volledig digitaal te laten verlopen relatief groot, terwijl het voordeel 

gering is. Als gevolg van de lage aantallen is automatische koppeling aan de interne systemen ook niet 

lonend gebleken. 

- Voor het merendeel van de bedoelde diensten is een elektronisch formulier ontwikkeld. Formulieren 

voor burgers kunnen digitaal worden ingediend op basis van DigID (bezwaarschriften). De landelijke 

oplossing voor digitale ondertekening door bedrijven (e-Herkenning) is in de afgelopen jaren 

meermalen vertraagd opgeleverd. Als gevolg is het niet mogelijk gebleken de e-Formulieren binnen het 

tijdvak van het programma aan e-Herkenning te koppelen. Bedrijven moeten hun aanvragen daarom 

nog afdrukken, ondertekenen en indienen op papier. De interprovinciale oplossing op basis van e-

Herkenning is nu voorzien voor het 2
e
 kwartaal van 2012. 

 

Een tweede belangrijke resultaatafspraak waar een kanttekening bij geplaatst wordt betreft het via internet 

kunnen volgen van de status van afhandeling van provinciale diensten. Het idee hierbij was dat iedereen via een 

elektronisch kanaal kon zien hoe het er met zijn aanvraag voor staat. Dit is bij afloop van het programma alleen 

gerealiseerd voor WABO-vergunningen. De hiervoor benodigde onderliggende zaaksystemen zijn later dan 

verwacht opgeleverd, in de loop van 2011. Ook zijn de landelijke systemen die dit voor bedrijven zouden 

mogelijk maken (AntwoordvoorBedrijven met berichtenbox) nog niet met deze functionaliteit gekomen. Vanuit 

het ministerie EL&I heeft dit nog steeds prioriteit, maar er is geen definitieve planning bekend. 

Transparantie van informatie  

Het is van belang dat de provincie een transparante overheid is. Via onze website en via landelijke portalen kan 

een burger of  partner alle informatie snel en gemakkelijk digitaal vinden. De provincie publiceert haar 

informatie op een inzichtelijke, leesbare en vindbare wijze op het internet. Het gaat dan bijvoorbeeld over 

ruimtelijke plannen, bekendmakingen, beschikkingen, nieuwsberichten en de cultuurhistorische 

informatievoorziening. Een selectie van voorbeelden is: 

- De provincie publiceert haar producten in het kader van de ruimtelijke ordening digitaal en 

overzichtelijk op internet volgens de voorschriften van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Utrecht was 

de eerste overheid die een ontwerp-structuurvisie op een dergelijke wijze op internet plaatste. 

Voorbeelden zijn het provinciaal Waterplan en de Ontwerpstructuurvisie nationale landschappen.  

- De provincie ontwikkelde samen met andere provincies, een landelijk overzicht van en toegangspoort 

tot alle beschikbare geo-informatie (www.provinciaalgeoregister.nl). Deze informatie is eveneens te 

vinden via het nationaal georegister. 

http://www.provinciaalgeoregister.nl/
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- Het nieuwe Stateninformatiesysteem is te vinden op de website, waardoor vergaderstukken en besluiten 

gemakkelijk te vinden zijn voor iedereen. 

- Alle bekendmakingen van de provincie zijn digitaal te vinden op de website en via mijnoverheid.nl. Dit 

stelt burgers in staat om tijdig via internet te weten wat er in hun omgeving aan nieuwe plannen komt. 

- Informatie wordt bezoekersgericht aangeboden doordat deze is gestructureerd in de vorm van dossiers 

en gerelateerde informatie aan elkaar koppelt. Daarnaast zijn er projectensites opgeleverd, ‘De 

Utrechtse schatkamer’, ‘Ruimte voor de Lek’ en Prattenburg zijn hier een goed voorbeeld van. Doordat 

dit alles in één webomgeving past, kunnen dergelijke projectensites tegen minimale inspanning worden 

ingericht.  

- Informatie wordt toegankelijk gemaakt door het verbinden van content op nieuwe media (zoals Twitter 

en You Tube) met de website. 

- Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van deze resultaten. 

 

Kanttekeningen 

De provincie publiceert informatie over haar vergunningen op internet conform landelijke afspraken (‘IPM 4’). 

Dit stelt burgers in staat deze te vinden, en maakt ze ook beschikbaar voor bijvoorbeeld ontwikkelaars van apps 

of websites. Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken: 

- De intentie was om de volledige tekst van de vergunningen ter inzage te publiceren. Vanwege 

overwegingen van privacy en bedrijfsgevoelige informatie is dit niet haalbaar gebleken – het 

verwijderen van alle gevoelige informatie in deze documenten brengt veel kosten met zich mee en 

maakt teksten moeilijk leesbaar. Daarom wordt de tekst van de vergunning weggelaten op internet. 

- De site die de vergunning-informatie landelijk zou distribueren (Overheid.nl) is hiermee gestopt. 

 

De resultaatafspraak dat provinciale wegwerkzaamheden via ‘AnaarBeter’ gepubliceerd zouden worden is niet 

gerealiseerd, omdat deze landelijke site zich in een andere richting ontwikkelde dan aangenomen was. Daarmee 

komt deze optie te vervallen. Deze informatie is bijvoorbeeld wel op de provinciale website te vinden. 

Betere samenwerking (in ketens) 

Samenwerking met partners in de ketens is een van de vier hoofddoelen van het programma. In een digitale 

wereld kunnen overheden en instellingen op een vernieuwende wijze samenwerken. Op dit vlak zijn belangrijke 

resultaten geboekt, onder andere op  het gebied van de digitale ruimtelijke ordening en met het eerder genoemde 

omgevingsloket voor vergunningen. Een aantal voorbeelden van resultaten ten aanzien van dit doel: 

- Het werkproces rondom ruimtelijke ordening is gedigitaliseerd. Niet alleen worden de plannen digitaal 

gepubliceerd, ook de planvorming en plantoetsing zijn digitaal vormgegeven. Dit komt de afstemming 

en samenwerking tussen partners in het werkveld van de ruimtelijke ordening ten goede. Zo is 

bijvoorbeeld de reactietermijn aanzienlijk ingekort.  

- De provincie werkt samen met partners en stimuleert samenwerking tussen partners, onder meer met 

diverse projectensites. Ook Pleio.nl (het samenwerkingsplatform van, voor en door de overheid) wordt 

meer en meer ingezet, bijvoorbeeld voor het project ‘Wie slim is, rijdt groen gas’ en voor de 

communicatieafstemming rondom Regionaal Verkeersmanagement/ Netwerkaanpak. 

- De provincie voldoet 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. Zo kan via elektronische 

inzage voorkomen worden dat er incidenten optreden bij graafwerkzaamheden.   

- Toezichthouders van de provincie, Arbeidsinspectie en Brandweer maken gezamenlijk gebruik van een 

landelijke database (Gemeenschappelijke Inspectieruimte, GIR BRZO) voor verslaglegging. Bedrijven 

krijgen hierdoor een geüniformeerde rapportage.  

- Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van deze resultaten. 

 

Kanttekeningen 

Het idee van een eigen Utrecht Elektronisch Netwerk ten behoeve van de WABO-vergunningen is losgelaten. De 

landelijke voorziening van het omgevingsloket is toereikend gebleken, een eigen Utrechtse oplossing is daarmee 

komen te vervallen. 

Meer (e)participatie 

Behalve samenwerking met ketenpartners was ook de interactie met het publiek een onderwerp van het 

programma. De afgelopen jaren zijn allerlei digitale middelen ingezet om de participatie bij en inspraak in 

beleidsprocessen te versterken. Voorbeelden zijn: 

http://www.mijnoverheid.nl/
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- Voor een aantal dossiers is digitale inspraak gerealiseerd via de provinciale website. Het betreft hier 

inspraak over onder andere de ´Structuurvisie Nationale Landschappen´ en het ‘Ontwerp 

Natuurbeheerplan’.  

- Er is een interactieve campagnesite gelanceerd voor de verkiezingen, www.stem2maart.nl.  

- De provincie kan digitaal volgen wat er in social media gezegd wordt op geselecteerde beleidsterreinen 

en over politiek gevoelige onderwerpen. 

- 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.  

- De provincie heeft de website www.utrechtsejeugdcentraal.nl gelanceerd, waar Utrechtse 

jeugdzorginstellingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen in een digitale werkplaats. 

- Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van deze resultaten. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)  

Net als alle andere overheden hebben de provincies zich gecommitteerd aan het Nationale 

Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-Overheid (NUP). De uitvoering van dit NUP is in 2009 ingepast in 

het programma Utrecht e-Provincie en de afspraken uit het NUP zijn in de genoemde e-Agenda opgenomen. Het 

NUP is eind 2010 gestopt. Ten aanzien van een deel van de beoogde doelen kan gesteld worden dat het niet 

mogelijk was om hier volledig aan te voldoen binnen de gestelde termijn, 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 goed uit de verf – zij realiseerde vrijwel al deze doelen.  De provincie Utrecht kwam bij de 

eindrapportage van het NUP als een van de twee best presterende provincies uit de bus. Enkele resultaten zijn 

hiervoor reeds genoemd, denk bijvoorbeeld aan de publicatie van elektronische bekendmakingen. Andere 

noemenswaardige resultaten zijn: 

- De provincie is aangesloten op vier basisregistraties: de gemeentelijke basisregistratie van burgers 

(GBA), de basisregistratie van Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Kadaster en 

Topografie. 

- DigID burgers wordt toegepast bij provinciale webformulieren zoals het bezwaarschrift. 

- De provincie is aangesloten op MijnOverheid – via dit kanaal kan een burger de producten en diensten 

van de provincie vinden. 

 

Kanttekeningen 

De aansluiting op de basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) is niet volgens plan in 2011 opgeleverd. De 

Kamer van Koophandel (bronhouder van de NHR) heeft vertraging opgelopen bij de vorming van het NHR en 

dan in het bijzonder op het vraagstuk van welke data er aan de afnemers geleverd moeten worden. Om te komen 

tot deze aansluiting op het NHR werken we interprovinciaal samen. De  interprovinciale pilot is uitgesteld en 

Utrecht gaat pas na deze landelijke pilot over tot invoering. 

 

Een aandachtspunt bij de reeds ingevoerde basisregistraties is het zorgdragen dat deze voor alle relevante 

processen worden geraadpleegd. Onderliggende oorzaak is dat er bij meer dan vijftig verschillende processen op 

meerdere momenten gegevens moeten worden geverifieerd, waarbij sommige processen vaak vrij incidenteel 

worden uitgevoerd. 

 

Het NUP veronderstelde tevens aansluiting op een nieuwe landelijke overheidsinfrastructuur voor het stelsel van 

basisregistratie. Deze landelijke technische systemen waren niet tijdig beschikbaar.  

 

Op een belangrijk aantal punten voldoet de provinciale website aan de webrichtlijnen, ten aanzien van een aantal 

richtlijnen voldoet deze echter nog niet. Vanwege snelle ontwikkeling van techniek en digitale media is het 

complex om aan alle webrichtlijnen te voldoen in alle digitale uitingen. 

 

De digitale aanvraag voor de watervergunning in het kader van de Waterwet wordt door het Rijk in 2012 

gerealiseerd worden, deze zal via het omgevingsloket gaan verlopen. 

 

De kanttekeningen over AntwoordvoorBedrijven en het terug melden van statusgegevens, zoals genoemd bij e-

Dienstverlening, hebben eveneens betrekking op het NUP. 

http://www.utrechtsejeugdcentraal.nl/
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Vervolg op het programma 
De ontwikkeling richting e-Overheid vormt een complexe opgave. Binnen het kader van het programma Utrecht 

e-Provincie is hier een grote stap gezet. Op een aantal punten bleven de resultaten achter bij de geformuleerde 

afspraken. Tegelijkertijd zijn er nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Naar het huidige inzicht moeten daarom 

nog een aantal zaken worden afgerond en een aantal nieuwe punten worden bijgeschreven op de 

ontwikkelagenda. Deze opgave is beperkt en vergt geen aansturing via een provinciaal programma. Veeleer ligt 

het voor de hand om enkele afgebakende projecten te formuleren vanuit de reguliere lijnactiviteiten. In deze 

paragraaf wordt deze vervolgopgave kort geschetst. 

 

Afronding invoering stelsel van basisregistraties 

De Basisregistratie voor bedrijven (NHR – Nieuw Handelsregister) was onderdeel van het programma e-

Provincie, maar is niet binnen deze termijn gerealiseerd vanwege achterblijvende landelijke ontwikkelingen. 

Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren twee nieuwe basisregistraties benoemd waar de provincie aan gehouden 

is zich te conformeren: de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de basisregistratie ondergrond 

(BRON).  

Het ligt voor de hand de verdere invoering van het stelsel van basisregistraties op projectmatige basis uit te 

voeren. Hierbij kan nauw samengewerkt worden met andere provincies via het interprovinciale programma voor 

invoering van de basisregistraties. De kosten van de verdere implementatie hangen voor een belangrijk deel af 

van de vraag of de huidige oplossingsrichting basisregistraties voldoet. Onderzocht wordt in hoeverre verdere 

invoering van de basisregistraties binnen de bestaande investeringsruimte mogelijk is. 

 

Afronding invoering e-Dienstverlening  

Op het vlak van de elektronische dienstverlening zijn er twee zaken niet afgewikkeld:  

a) e-Formulieren digitaal kunnen onderteken en indienen door bedrijven, 

b) Status van aanvragen volgen via internet. 

Het eerste punt (a) vergt koppeling van ontwikkelde e-Formulieren met de landelijke voorziening e-Herkenning.. 

Utrecht neemt deel aan het interprovinciale programma Front Office dat deze koppeling technisch mogelijk 

maakt. Het ligt voor de hand om dit traject af te ronden en de formulieren volledig digitaal te maken door ze te 

koppelen. Zodra e-Herkenning landelijk beschikbaar komt voor provincies is deze inspanning relatief beperkt. 

Wel moet nog een beperkt aantal aanvullende formulieren ontwikkeld worden. 

Het digitaal volgen van de status van aanvragen (b) is niet gerealiseerd voor alle processen. De benodigde 

onderliggende processen en systemen (zaakgericht werken) zijn inmiddels beschikbaar. Op basis van deze 

bestaande zaaksystemen is een eenvoudige terugkoppeling van de status van subsidie- en vergunningaanvragen 

via de website mogelijk zonder grote aanvullende technische investeringen.  

De eerder beoogde terugkoppeling van statusinformatie via de landelijke portalen MijnOverheid en 

AntwoordvoorBedrijven is niet aan te bevelen zolang deze instrumenten van de rijksoverheid niet 

uitgekristalliseerd en afgestemd zijn. Onderzocht wordt of afronding van deze punten  (e-Formulieren en digitaal 

status volgen) in de loop van 2012 ingepast kan worden in bestaande financiële kaders.  

 

De overige kanttekening op de resultaten van de e-Agenda vergen vooralsnog geen vervolg in de zin van nieuwe 

projecten op het gebied van de informatievoorziening.  

- De provincie kiest er voor om niet de volledige tekst van vergunningen via internet te publiceren, alleen 

de gegevens over de beschikking worden digitaal ontsloten;  

- Aansluiting bij de informatiestroom vanAnaarBeter is niet realiseerbaar;  

- Het idee van een eigen Utrecht Elektronisch Netwerk ten behoeve van de WABO-vergunningen is 

losgelaten en onnodig gebleken vanwege de kwaliteit van het omgevingsloket; 

- Inpassing van de digitale eisen ten aanzien van de Waterwet wordt door het Rijk in 2012 gerealiseerd. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Wel dienen zich verschillende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid aan. Zo is de 

Europese Commissie voornemens om de wetgeving op het beschikbaar stellen van informatie als open data 

binnenkort aan te scherpen (‘open data als grondstof voor groei en innovatie’). Op nationaal niveau zijn er 

nieuwe kabinetsvoornemens voor het terugdringen van administratieve lasten en het verlenen van een ‘recht op 

elektronisch zakendoen’. Onder de noemer Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) 

komt de overheid met een nieuwe bindende infrastructuur voor het digitaal publiceren van bijvoorbeeld wet- en 

regelgeving. Ook de voorgenomen aanpassingen van het omgevingsrecht kunnen consequenties hebben voor het 

digitaliseren van de provinciale processen.  
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Financiële paragraaf 
Het programma Utrecht e-Provincie kreeg in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 ‘Uitvoeren 

met hart voor de toekomst’ een budget van € 5.100.000. Medio 2011 is hierop € 739.000 in mindering gebracht 

bij de Najaarsrapportage. Dit mede naar aanleiding van het feit dat een aantal hierboven genoemde activiteiten 

niet binnen de gestelde termijn van het programma behaald konden worden. De korting op het programma is qua 

orde van grootte in lijn met de niet gerealiseerde punten van de e-Agenda van het programma. 

 

Binnen het programma was het budget ingericht naar een aantal projecten en bestedingsdoelen. In onderstaande 

tabel is voor elk van deze deelbudgetten aangegeven in hoeverre de uiteindelijke uitgaven in lijn waren met het 

deelbudget.  

 

 

deelproject cq. bestedingsdoel begroot
 
 realisatie 

Oorspronkelijk budget 5.100 (
2
)  

e-Agenda cofinanciering projecten 500  743 

Architectuur, beveiliging en dergelijke 275   264 

Programmakosten en communicatie  300   331 

Basisregistraties  1.015   841 

Portaal en doorontwikkeling  900   778 

e-dienstverlening  590   618 

Relatiebeheer  275 67 

Beschikbaar stellen geo-informatie  215 174 

Continuïteitsmanagement (robuustheid systemen) 1.030   535 

   

In mindering gebracht najaarsrapportage 2011 739  

totaal 4.361 4.351 

 

 

Onderdeel van het programma was de cofinanciering van projecten in het kader van de e-Agenda. Ten behoeve 

van het systeem voor zaakgericht werken voor vergunningverlening en handhaving is meer gefinancierd dan 

voorzien en als gevolg is dit deelbudget cofinanciering relatief hoog uitgevallen. Dit systeem voor zaakbeheer 

omvat ook relatiebeheer voor deze afdelingen en kan daarom ook als versterkend voor het deelproject 

relatiebeheer worden beschouwd; in dat deelproject is minder uitgegeven. De kosten van het project 

basisregistratie vielen lager uit dan geraamd. Dit kan verklaard worden uit het feit dat een deel van de 

werkzaamheden van dit project niet binnen het tijdvak van het programma uitgevoerd zijn in verband met 

landelijke vertraging. De inzet van middelen om de continuïteit van systemen te verbeteren zodat ze meer 

robuust zijn is lager uitgevallen. Dit komt hoofdzakelijk vanwege terughoudendheid bij het doorvoeren van 

wijzigingen in de technische infrastructuur in de aanloop naar de verhuizing en door mogelijkheden om 

werkzaamheden te combineren.  

                                                           
2
 Bedragen in €’s x 1000 
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Bijlage 1 – Volledig overzicht resultaten 2008 – 2011  
 

 

Betere (e-)dienstverlening 
De belangrijkste resultaten op het gebied van de elektronische dienstverlening zijn: 

- e-Loket 

In de website is een e-loket opgenomen dat het makkelijker maakt voor burgers en bedrijven om de 

producten en diensten van de provincie te vinden en af te nemen. In het loket vinden bezoekers een 

overzicht van alle diensten, de bijbehorende regelgeving en een digitale versie van het 

aanvraagformulier. Hiervoor is een reeks formulieren ontwikkeld, bijvoorbeeld voor meldingen over 

zwemwaterkwaliteit, vergunningen in het kader van de flora en faunawet en de subsidie Energiek 

Utrecht.  

- Provinciale diensten zijn ook te vinden via overheid.nl en antwoordvoorbedrijven.nl. 

- Op 1 oktober 2010 is het landelijke digitale omgevingsloket van de WABO in gebruik genomen en 

sindsdien kan de omgevingsvergunning volledig digitaal worden aangevraagd.  

o 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.  

o De systemen van 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).  

- Burgers kunnen sinds 2010 hun bezwaarschriften volledig digitaal indienen bij de provincie, met 

gebruik van DigiD.  

- Buitenlandse dienstverleners kunnen sinds eind 2009 digitaal zaken doen met de provincie in het kader 

van de EU dienstenrichtlijn. Hun  informatie halen zij van onze website via het landelijke loket 

antwoordvoorbedrijven.nl en via dezelfde weg kunnen zij ook hun aanvragen indienen. De resulterende 

beschikking wordt digitaal verzonden. De provincie is aangesloten op het Interne Markt 

Informatiesysteem van de EU (IMI), waarmee wij buitenlandse overheden om informatie kunnen 

vragen en omgekeerd 

- Het project DIVA heeft de oplevering van het documentmanagementsysteem Documentum afgerond.  

Documentum biedt een digitale basisvoorziening voor iedere provinciale medewerker. Dit betekent dat:  

o poststromen digitaal worden afgehandeld; 

o dossiers en archieven digitaal en direct breed toegankelijk zijn gemaakt; en dat 

o documenten tussen medewerkers digitaal routeren en traceerbaar zijn. 

- Alle digitale bekendmakingen en bestaande vergunningen vanaf  2005 zijn digitaal vindbaar volgens het 

landelijk afgesproken model voor internetpublicatie. Op deze manier is het voor burgers bijvoorbeeld 

beter mogelijk om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een ontwerp . 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 provincie Utrecht heeft als eerste provincie een aansluiting op de Gemeentelijke basisadministratie 

(GBA). Via deze koppeling zijn burgers bij de provincie bekend op basis van hun burgerservicenummer 

en kan de provincie verifiëren met wie zij van doen heeft. 

- De provincie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot de basisregistraties 

Topografie en Kadaster: deze worden als kaartlaag gebruikt in onze systemen. 

- Er is een nieuw zaaksysteem voor vergunningverlening en handhaving gerealiseerd, waarmee deze 

processen in een systeem zijn samengebracht en er meer overzicht bestaat over alle lopende aanvragen. 

Ook voor processen rondom wegbeheer en ruimtelijke ordening is zaakgericht werken ingevoerd. 

- Handhavers van de provincie kunnen op locatie werken met hun mobiele systeem. Zo zijn bijvoorbeeld 

de dossiers volledig beschikbaar tijdens inspectiebezoek. 

- Subsidieaanvragen voor Agrarisch Natuurbeheer kunnen sinds 1 september binnenkomen via de 

Digitale Keten Natuur-applicatie. In deze Gis-applicatie worden percelen ingetekend waarop 

uiteindelijk na goedkeuring door de provincies een beschikking wordt toegekend en een bedrag wordt 

uitgekeerd door de Dienst Regelingen 

http://overheid.nl/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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- Het relatiebeheer is versterkt door de invoering van een organisatie brede tool voor registratie van 

relaties. 

- Er is een bedrijfsinrichtingsplan  (BIP) geformuleerd en een architectuur voor de elektronische 

dienstverlening. 

- De invoering van een documentmanagementsysteem bij de provincie vond plaats onder de noemer 

DIVA. Dit project is qua aansturing en rapportage ondergebracht bij het programma e-Provincie. De 

uitrol van het documentmanagementsysteem is inmiddels afgerond. De kwaliteit en 

gebruiksvriendelijkheid van dit systeem wordt op dit moment nog verbeterd als laatste stap van het 

DIVA project. 

- In de eerste jaren van het programma is de aansluiting op de basisregistraties Topografie en Kadaster 

gerealiseerd.   

- In 2010 is de koppeling met de basisregistratie GBA gerealiseerd en het verplichte terugmeldproces 

vastgelegd.  

- In 2011 is aansluiting gerealiseerd op de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

- 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 

basisregister van bedrijven (Nieuw handelsregister, NHR) en voor de basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT).  

 

 

Transparantie van informatie 
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.  

Daarnaast is een hele reeks andere resultaten geboekt ten aanzien van transparantie van informatie:  

- Het nieuwe Stateninformatiesysteem SIS is geïntegreerd met de website, waardoor vergaderstukken en 

besluiten gemakkelijk te vinden zijn voor iedereen. 

- 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.  

- Er 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. 

- Alle bekendmakingen van de provincie zijn digitaal te vinden op de website en via mijnoverheid.nl. Op 

overheid.nl kan eenieder via zich via een e-mailservice abonneren op alle bekendmakingen die 

betrekking hebben op een opgegeven postcodegebied. Ook publiceert de provincie alle officiële 

publicaties die voorheen in de ‘Staatscourant’ verschenen via de landelijke site 

www.officielebekendmakingen.nl. 

- De provincie publiceert haar producten in het kader van de ruimtelijke ordening digitaal en 

overzichtelijk en digitaal op internet volgens de voorschriften van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 

onder andere via www.ruimtelijkeplannen.nl. Utrecht was de eerste overheid die een ontwerp-

structuurvisie op een dergelijke wijze op internet plaatste. 

- Afgegeven beschikkingen voor vergunningen wordt sinds eind 2009 via internet digitaal gepubliceerd 

- De informatie op de provinciale website is beter op het publiek afgestemd via een meer thematisch en 

gebiedsgericht aanbod. De website is aantrekkelijker en toegankelijker door een betere look and feel. 

Het zoeken van informatie op website(s) is sterk verbeterd.  

- Het provinciaal blad met provinciale besluiten is conform de laatste wettelijke verplichtingen digitaal 

vindbaar gemaakt, net als de nieuwe regelingenbank en de publicaties voor de Staatscourant.  

- Het aanbod van geografische informatie over onderwerpen als flora en fauna, bodem, ruimte en 

dergelijke is sterk verbeterd via de eigen website. 

- De beschikbaarheid van de website is geoptimaliseerd door een verbetering van de robuustheid van de 

technische omgeving. Ook is sinds 2010 een oplossing neergezet waarmee tijdig gesignaleerd kan 

worden of er problemen zijn met de website (monitoring).  

- Een ander resultaat in het domein van de ruimtelijke informatie is de ‘Atlas leefomgeving’. De 

provincie heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan dit instrument waar publiek en professional 

eenvoudig toegang hebben tot allerlei informatie op het gebied van leefomgeving. Deze atlas wordt 

begin 2012 officieel geopend. 

- Alle interne geo-informatie is op uniforme wijze automatisch ontsloten en aangeboden aan alle 

vragende partijen op het internet. De nieuwe infrastructuur hiervoor is in 2009 opgeleverd. De provincie 

ontwikkelde samen met andere provincies tevens een landelijk overzicht van en toegangspoort tot alle 

http://www.mijnoverheid.nl/
http://www.officielebekendmakingen.nl/
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beschikbare geo-informatie (www.provinciaalgeoregister.nl). Deze informatie is eveneens te vinden via 

het nationaal georegister. Met deze oplevering bezitten we een uitstekend platform voor het 

communiceren van onze open data: een ieder kan de provinciale geodata vinden en ophalen via 

landelijke loketten zoals opendata.nl.  

- Mede hierdoor voldoet de provincie sinds 2011 aan de eerste Annex van de Europese INSPIRE-richtlijn 

met betrekking tot de kwaliteit en digitale beschikbaarheid van geoinformatie.  Europa dwingt 

overheden via INSPIRE om hun informatiehuishouding te standaardiseren.  

- Ook is de informatievoorziening richting burgers sterk verbeterd met een reeks nieuwe en vernieuwde 

websites van samenwerkingsprogramma's zoals www.groene-hart.nl, www.hartvandeheuvelrug.nl, 

www.ikgaverder.nl en www.stichtselustwarande.nl. 

- De provincie is in 2009 aangesloten op https://kadaster-on-line.kadaster.nl, waar notarissen een 

compleet overzicht kunnen opvragen van publiekrechtelijke beperkingen van alle overheidsorganisaties 

in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB).  

- De statistische kerngegevens van de provincie zijn voortaan digitaal beschikbaar (‘provincie op maat’), 

net als het cijferboekje over mobiliteit (cijferboekje.nl). 

- De cultuurhistorische webatlas van de provincie Utrecht is vernieuwd en verder uitgebreid en biedt 

daardoor meer en beter geïntegreerde informatie voor verschillende doelgroepen. 

 

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. Een overzicht van de belangrijkste 

resultaten ten aanzien van dit doel: 

- Het werkproces  rondom ruimtelijke ordening is gedigitaliseerd. Het digitale plan is leidend en de 

planvorming en plantoetsing zijn ook digitaal vormgegeven. 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 dat wettelijk eis dat het 

digitale plan leidend is 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.  

- Ten behoeve van het kennisdelen met externe partijen is de provincie in de loop van 2011 aangesloten 

op de samenwerkingsruimte van het Rijk  (‘Plein overheid, PLEIO’) – deze voldoet aan de door ons 

gestelde eisen.  

- Een aantal webcommunities is 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. 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 DeStichtse 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. 

- Ook voor andere vormen van samenwerken maken we nu gebruik van standaardoplossingen, de 

samenwerkingssite www.utrecht2040.nl is bijvoorbeeld uitgebreid met een LinkedIn-groep.  

- Een nieuw sociaal intranet is ontwikkeld als opstap naar verdere digitale samenwerking met derden 

(extranet). Bijvoorbeeld doet de provincie hier ervaring op met wiki’s voor kennisdeling. 

- De provincie voldoet 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 via elektronische inzage voorkomen worden dat 

er incidenten optreden.   

- Toezichthouders van de provincie, Arbeidsinspectie en Brandweer maken gezamenlijk gebruik van een 

landelijke database (Gemeenschappelijke Inspectieruimte, GIR BRZO) voor verslaglegging. Bedrijven 

krijgen hierdoor een geüniformeerde rapportage.  

- Handhavingsambtenaren van de provincie kunnen vanaf hun werkplek de LMIP-database inzien met 

overzicht over welke partijen vuurwerk waar opgeslagen liggen.  

- Rond de Agenda Vitaal Platteland is een gemeenschappelijke digitale administratie in gebruik genomen 

tussen provincie, Dienst Landelijk Gebied en gebiedscommissies. 

- De wegwerkzaamheden van provincie en gemeenten worden via de Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens (NDW) zichtbaar gemaakt voor onder meer politie, ambulance, verkeerscentrale 

http://www.provinciaalgeoregister.nl/
http://www.groene-hart.nl/
http://www.hartvandeheuvelrug.nl/
http://www.ikgaverder.nl/
http://www.stichtselustwarande.nl/
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/
http://www.cijferboekje.nl/


 

 

Eindrapportage Programma Utrecht e-Provincie , versie 1.0                                  14 

en persdiensten. Ook worden de actuele verkeersmetingen (intensiteiten) op de provinciale wegen via 

dit kanaal continu aangeboden aan afnemers. 

 

Meer (e)participatie 
Naast samenwerking met ketenpartners is ook de interactie met het publiek een onderwerp van het programma: 

de afgelopen zijn allerlei digitale middelen ingezet om de participatie en inspraak in beleidsprocessen te 

versterken. Voorbeelden zijn: 

- Voor een aantal dossiers is in digitale inspraak gerealiseerd via de provinciale website. Het betreft hier 

inspraak over onder andere de ´Structuurvisie Nationale Landschappen´ en het ‘Ontwerp 

Natuurbeheerplan’. Op de website staat een formulier voor het burgerinitiatief en voor een aanvraag om 

in te spreken bij een commissievergadering. Verder konden bezoekers van de website via elektronische 

formulieren inspreken op de Cultuurnota en het Valleigebied 

- Er is een interactieve campagnesite gelanceerd voor de verkiezingen, www.stem2maart.nl. Ook is actief 

aandacht op de verkiezingen gevestigd door toepassing van diverse social media tools, waaronder 

twitter.  

- Content van de provinciale website kan onder andere via Twitter, Facebook en Youtube worden gedeeld 

en ontsloten. Ook biedt de provincie haar nieuws aan via Twitter. 

- De provincie kan nu digitaal volgen wat er in social media gezegd wordt op geselecteerde 

beleidsterreinen en voor politieke dossiers. 

- Op het gebied van e-participatie zijn in 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.  

- De provincie heeft de website www.utrechtsejeugdcentraal.nl gelanceerd, waar Utrechtse 

jeugdzorginstellingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen in een digitale werkplaats. Het 

samenwerkingsverband ‘Verder’ bood burgers via haar website de mogelijkheid om mee te denken over 

verbetering van de verkeersdoorstroming. De site www.rov-utrecht.nl van de provincie geeft burgers en 

professionals digitaal inzicht in de verkeersveiligheid.  

- Op de provinciale website is een interactieve weblog geïntroduceerd.  

- Het jaarverslag van de provincie wordt digitaal en meer interactief aangeboden. 

 

http://www.utrechtsejeugdcentraal.nl/
http://www.rov-utrecht.nl/
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Bijlage 2 – Gecombineerde stoplichtrapportage e-Agenda 2008 - 2011  
 

Als onderdeel van het programma zijn twee e-Agenda’s geformuleerd en gerapporteerd, de e-Agenda 2008-2009 

en de e-Agenda 2010-2011. De eindresultaten van deze twee agenda’s zijn hier als stoplichtrapportage 

weergegeven. Een aantal punten kwam op beide agenda’s voor en is samengevoegd. Merk op dat ook buiten 

deze agenda resultaten zijn geboekt, deze vindt u in bijlage 1. 

 


