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Geachte dames en heren, 
 
 
 
 
Inleiding 

Met deze brief informeren wij u over de voorgenomen verwerving en invoering van een nieuw integraal 
informatiesysteem voor de bedrijfsvoering. Hiervoor starten wij het project PRESTO, hetgeen staat voor Proces, 
Efficiency, Sturing en Organisatie. 
 
Aanleiding 
De provincie werkt in lijn met het coalitieakkoord toe naar een efficiëntere organisatie met een kleinere overhead. 
Reductie van overhead vereist vereenvoudiging en standaardisatie in de procesgang. Kernpijlers hierin zijn meer 
zelfredzaamheid, minder stappen in goedkeuringsprocessen en meer automatische afhandeling van taken. Ook 
de kwaliteit van de stuurinformatie moet door deze standaardisatie verbeteren. Goede managementinformatie is 
essentieel voor de efficiënte inzet van middelen door de Provinciale organisatie. 
 
Voorgeschiedenis 
In de begroting 2013 hebben wij aangekondigd opdracht te geven om `de wenselijkheid en mogelijkheid te 
onderzoeken om over te gaan tot één integraal ERP-systeem´ (2012BEM77 bijlage 1 erratum). 
 
Essentie / samenvatting: 

Om de bedrijfsvoeringprocessen te standaardiseren en de stuurinformatie voor bestuur en management te 
verbeteren zijn wij voornemens een ERP-pakket te implementeren. ERP, Enterprise Resource Planning, is de 
naam voor standaardpakketten voor de bedrijfsvoering. Om het pakket te verwerven en in te voeren is de 
provincie het project PRESTO gestart. Het project bestaat uit twee fases.  
 
In de eerste fase is een scope opgesteld op basis van een analyse van de interne processen en een 
marktverkenning van mogelijke aanbieders. Deze scope geeft aan welke werkprocessen logischerwijs in een 
ERP-pakket opgenomen kunnen worden op een manier die bijdraagt aan de doelen van dit project. Op grond 
hiervan hebben wij een projectplan, een business case en een programma van eisen op hoofdlijnen ontwikkeld. 
Deze producten liggen ten grondslag aan het besluit van Gedeputeerde Staten om over te gaan tot uitvoering van 
de tweede fase. 
 



 

  

 

Deze tweede fase start nu en behelst de verwerving en brede invoering van een ERP pakket. Er wordt een 
samenhangende oplossing voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering ingericht.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Verbeteren van de stuurinformatie en standaardisatie van de werkprocessen. 
 
Financiële consequenties 

In de Voorjaarsnota 2013 is € 2.240.000 incidenteel budget aangevraagd voor het project PRESTO en het 
verbeteren van de sturingscycli. Voor de projectkosten van de ERP implementatie is hiervan een bedrag van € 
1.875.000 geraamd. Daarnaast is vanaf 2014 € 100.000 structureel nodig ten behoeve van de jaarlijkse 
afschrijvingskosten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Naar aanleiding van vragen vanuit de commissie BEM van 1 juli 2013 over de samenhang van dit traject met de 

mogelijke fusie van de provincie tot een landsdeel zullen in het project nadere waarborgen worden ingebouwd om 

het project tussentijds te kunnen stoppen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


