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Onderwerp: Eindrapportage programma Utrecht e-Provincie  
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
In deze eindrapportage  informeren wij u over de resultaten en de financiën van het  programma 
Utrecht e-Provincie.  
 
Aanleiding 
De reden voor het aanbieden van deze eindrapportage is de afronding van het programma op 31 
december 2011. 
 
Voorgeschiedenis 
Het programma is in 2008 vastgesteld door Provinciale Staten (2008BEM33). Utrecht e-Provincie was 
onderdeel van het  Collegeprogramma 2007-2011 ‘Uitvoeren met hart voor de toekomst’.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het programma Utrecht e-Provincie is, overeenkomstig 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 de elektronische overheid. 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. Op al deze terreinen is grote 
vooruitgang 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. 
Het programma was ook een instrument om de sturing op ontwikkeling van vernieuwing te managen. 
Het vormde een kapstok voor de projecten ‘website’,’ e-dienstverlening’, ’documentmanagement 
(DIVA)’, ‘basisregistraties’, ‘digitale geo-informatie’ en ‘zaak- en relatiesysteem’. Deze samenhang 
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leidde tot afstemming en droeg bij aan succesvolle implementatie van deze projecten. Hiermee kwam 
de basisinfrastructuur voor de ‘e-Provincie’ goeddeels op orde. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
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 . 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 e-Provincie 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 is 
afdoende aanwezig, we hebben een solide basis om te groeien’.  
De essentie van e-Provincie was 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).  Voor elk van deze doelen zijn belangrijke resultaten geboekt die in de 
eindrapportage zijn toegelicht. De e-Agenda van het programma telde in totaal 40 onderscheidende 
resultaatafspraken. Hiervan zijn 34 afspraken succesvol gerealiseerd en gerapporteerd in de loop van 
het programma. Drie afspraken zijn niet tijdig gerealiseerd. De aansluiting op ‘vanAnaarBeter’ en op 
het Nieuw Handelsregister (NHR) waren onmogelijk vanwege externe oorzaken. Het niet tijdig 
realiseren van de derde afspraak, het digitaal publiceren van de status van aanvragen, heeft vooral 
interne oorzaken. 
Voorts zijn bij drie afspraken kanttekeningen te maken bij de volledigheid van het resultaat. De 
belangrijkste hiervan is het feit dat de elektronische formulieren nog niet gekoppeld zijn aan e-
Herkenning, waardoor ze nog niet digitaal ondertekend kunnen worden.  
 
Financiële consequenties 
Het programma Utrecht e-Provincie had 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 
voorgenomen 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. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Dit is de laatste rapportage van het programma. Onderzocht wordt of de opgave om de resterende 
punten te realiseren past binnen bestaand budget en ontwikkelcapaciteit. 
 
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  
 


