
 

nr e-agenda
Algemeen 

oordeel
Toelichting Kanttekening

Elektronische dienstverlening

1
Digitaal indienen (vergunningen, subsidies, 

bezwaarschriften, klachten, e.d.) K
Via internet zaken kunnen doen met de provincie door burgers en 

bedrijven

Van een aantal soorten diensten is het aantal aanvragen per jaar te laag om digitalisering te 

rechtvaardigen; De landelijke oplossing voor digitale herkenning is vertraagd, elektronische formulieren 

kunnen daarom nog niet via internet ingediend worden.

2
Digitaal status volgen (vergunningen, subsidies, 

bezwaarschriften, klachten, e.d.) L Via internet kunnen zien hoe het met je aanvraag staat

Alleen voor WABO vergunningen gerealiseerd. Onderliggende zakensysteem opgeleverd, maar 

doorvertaling naar aanvrager via internet nog niet; Landelijke loket voor bedrijven dat als kanaal zou 

functioneren niet tijdig beschikbaar; 

3
WABO-vergunningen: digitaal indienen en volgen  (NUP 

19.1) J
Voor de vergunningen die onder het omgevingsrecht vallen is het 

aanvragen en status volgen  digitaal.

4 Utrechts Elektronisch Netwerk voor WABO nvt
Samenwerkingsomgeving voor de vergunningen in het kader van 

de WABO vergunningen

Insteek om met eigen oplossing een samenwerking te realiseren tussen overheden die WABO-

vergunningen afhandelen is achterhaald: dit is onderdeel van de de landelijke oplossing Omgevingsloket

5 e-loket J
Alle diensten, regelgeving en informatie daarover op een 

overzichtelijke plek op de website
 

6 Subsidieloket J Zie e-Loket,  (deze deeloplevering was apart als eerste gepland)  

7 E-formulieren J
Op internet downloadbare elektronische formulieren voor de 

producten van de provincie

8 Aanvraagformulier nieuwe subsidies op internet J Via internet subsidies kunnen aanvragen (voorbeeld e-Formulier)  

9 Mobiel ICT voor handhavers J
Handhavers van de provincie kunnen op locatie werken met hun 

mobiele systeem. Zo zijn bijvoorbeeld de dossiers volledig 

beschikbaar tijdens inspectiebezoek

 

Transparantie van informatie

10 Internetportaal J
Binnen het programma is een nieuwe website gerealiseerd die als 

portaal dient op de provinciale informatiebronnen.
 

11
De bezoeker centraal! Bezoekersgerichte website op 

basis van gebruikersinformatie J Bij de inrichting van de nieuwe website is dit als leidraad gebruikt

12
Zichtbare en toegankelijke provincie-informatie met 

behulp van dossiers J De content van de nieuwe website is naar dossiers gestructureerd

13
Informatie-uitwisseling met burgers en partners via 

doelgerichte campagnesites J
Ter ondersteuning van projecten en campagnes zijn een groot 

aantal deel-sites ingericht.
Technisch gezien zijn deze deelsites gewoon onderdeel van de provinciale website

14
Beschikbaarheid plaatsgebonden informatie (‘geo-

informatie’) J
Volledig nieuwe infrastructuur om alle geo-informatie als open data 

te publiceren via provinciaal geogregister
 

15 Bekendmakingen op Internet J
Alle officiele bekenmakingen en publicaties van de provincie zijn nu 

digitaal (volgens landelijke standaard)
 

16
Bekendmakingen rondom vergunningverlening via 

internet J
Type bekendmaking dat als eerste gerealiseerd is (e-Agenda 2008-

2009)

17
Publiceren afgegeven vergunningen (beschikkingen 

openbaar) J
Van elke vergunning wordt via Internet een digitale melding 

gepubliceerd volgens landelijke standaard.

(1) Vanwege privacy en bedrijfsgevoelige informatie publiceert de provincie niet de volledige tekst;  (2) 

de landelijke voorzieningen e-Overheid voldoen niet aan afspraken om als doorgeefluik te dienen.

18 Publiceren afgegeven WABO-vergunningen J
Ook de WABO vergunningen die via het omgevingsloket worden 

aangevraagd publiceren we.
 

19 Pilot Atlas Leefomgeving J

Provincie nam deel aan dit initiatief van het ministerie van I&M. De 

provinciale informatie over leefomgeving wordt via deze atlas 

ontsloten

Formele openstelling tweede kwartaal 2012

20 Meer feiten en cijfers op internet over verkeer J
Via VERDER worden feiten en cijfers over mobiliteit digitaal 

beschikbaar gesteld. 
 

21 Wegonderhoud Beter in Beeld J De wegwerkzaamheden via de provinciale website kunnen vinden.  

22 Provinciale wegwerkzaamheden op vanAnaarBeter.nl L
Initiatief om gegevens over wegwerkzaamheden via deze site van 

het ministerie van I&M te ontsluiten

In tweede instantie heeft het ministerie van I&M besloten dat alleen gegevens van rijkswegen via 

AnaarBeter ontsloten worden.

23 Cultuurhistorische Atlas op internet J
Cultuurhistorische informatie van de provincie in een overzcihtelijk 

format op internet.

Ketensamenwerking

24
Overheidspartners kunnen ruimtelijke plannen digitaal 

aan ons aanbieden (nWRO) J
Invulling WRO: digitale versie plan is leidend - kunnen werken met 

digitale plannen van derden
 

25 Eenieder kan onze nWRO produkten digitaal inzien J Idem - eigen plannen digitaal aanbieden via ruimtelijkeplannen.nl  

26 Gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR, BRZO) J

Povincie, Arbeidsinspectie en Brandweer maken gebruik van een 

Gemeenschappelijke Inspectieruimte, (GIR BRZO). Bedrijven 

krijgen hierdoor een geüniformeerde rapportage

 

27
Digitaal inzien informatie landelijk meldpunt vuurwerk 

(LMIP) J

Handhavers van de provincie kunnen vanaf  de LMIP-database 

inzien met overzicht over welke partijen vuurwerk waar opgeslagen 

liggen

 

28 Gemeenschappelijke projectregistratie voor AVP J

Voor Agenda Vitaal Platteland een gemeenschappelijke digitale 

administratie in gebruik tussen provincie, Dienst Landelijk Gebied 

en gebiedscommissies.

 

29 Projectinformatie delen met partners en projectleden J

Op verschillende digitale platforms kan de provincie 

projectinformatie delen met partijen waarmee samengewerkt 

wordt.

 

30 Kennisdeling en samenwerking met en tussen partners J

Webcommunities ingericht om kennis te delen rondom de 

ontwikkeling van beleid (bv. www.utrecht2040.nl community, 

www.deutrechtseschatkamer.nl) 

31
Voldoen aan de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten (WION) J

Deze grondroerdersregeling verplicht alle kabel en 

leidingbeheerders om deze digitaal bij het kadaster melden ivm 

graafwerkzaamheden

e-Participatie

32 Digitale inspraak J

Digitale inspraak via de provinciale website. Onder andere voor de 

´Structuurvisie Nationale Landschappen´ en het ‘Ontwerp 

Natuurbeheerplan’.

33 e-Participatie J

Diverse initiatieven: tbv. nieuwe structuurvisie is de interactieve 

website puzzelenmetdeprovincie.nl gelanceerd en bv 

landschapsgame voor Lekkerder in het Landschap. 

34 Digitale ondersteuning verkiezingen 2011 J

Interactieve campagnesite voor de verkiezingen, 

www.stem2maart.nl. Actief aandacht op de verkiezingen gevestigd 

door toepassing van twitter ed. 

35 e-formulier burgerinitiatief J Via internet een burgerinitiatief kunnen aanvragen  

36
Aanvraag om in te spreken bij een 

commissievergadering J
Via internet kunnen aanvragen om in te spreken bij een CIE-

vergadering
 

Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid 

(NUP)

37
Bouwstenen Nationaal Uitvoeringsprogramma 

Dienstverlening en e-Overheid (NUP) K
Door overheden zijn afspraken gemaakt over invoering van een 

aantal voorzieningen van de overheid (NUP)

De provincie kwam als een van de twee best presterende provincies uit de bus. Een aantal voorzieningen kon echter niet 

tijdig ingevoerd worden vanwege achterblijvende landelijke ontwikkelingen.

38 Gemeentelijke Basisregistratie burgers (GBA) J
De provincie maakt gebruik van administratie van burgers ter 

verificatie bij de uitvoering van haar wettelijke taken

39 Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR) L
Provincie moet gebruik gaan maken van deze registratie van 

bedrijven en instellingen

Landelijk traject heeft meerdere jaren vertraging - aansluiting daarom niet mogelijk gebleken binnen 

termijn van het programma 

40 Toepassing Webrichtlijnen (NUP 1) K
De webrichtlijnen een voorschrift voor de kwaliteit en 

toegankelijkheid van overheidswebsites 

Op een belangrijk aantal punten voldoet de provinciale website aan de webrichtlijnen, op een aantal 

richtlijnen voldoet deze echter nog niet.
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