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Bijlage(n):   3 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de vier Randstdelijke provincies de informatiebeiligheid 

voldoende hebben gewaardborgd. Afgelopen periode is er veel in het nieuws geweest over informatieveiligheid. In 

het rapport wordt hier ook naar een aantal krantenknipsels verwezen. Informatieveiligheid blijkt vaak pas urgentie te 

krijgen na een incident, zoals een datalek, cyberaanval of netwerkstoring.  

 

Centrale onderzoeksvraag in het rapport was: Heeft de provincie Utrecht de informatieveiligheid voldoende 

geborgd? 

Conclusie die de Randstedelijke Rekenkamer trekt: Tot eind 2015 is er ondanks verschillende kritische signalen te 

weinig gestuurd op de realisatie van acties om de informatieveiligheid te verbeteren. Het gaat dan onder meer om 

een goede verdeling van verantwoordelijkheden en het vergroten van het bewustzijn voor informatieveiligheid. 

Hierdoor is weinig tot geen voortgang geboekt bij zaken die belangrijk zijn voor informatieveiligheid, zoals de 

uitvoering van risicoanalyses.  

Sinds eind 2015 is de provincie actiever in de verbetering van informatieveiligheid. De eerste stappen bij de 

invulling van rollen en verantwoordelijkheden zijn gezet. Er komt ook nieuw informatieveiligheidsbeleid, waaraan 

voor het eerst ook een plan van aanpak wordt gekoppeld. 

 

De Randstedelijke Rekenkamer doet de volgende twee aanbevelingen: 

1. Vraag GS om te bewaken dat het plan van aanpak informatieveiligheid goed en voortvarend wordt uitgevoerd. 

2. Spreek met GS af hoe u wordt geïnformeerd over de voortgang en resultaten bij het verbeteren van de 

informatieveiligheid. 

 

GS hebben een reactie gegeven (zie rapport pagina 11 t/m 13) op de conclusies en aanbevelingen en heeft daarbij 

aangegeven de aanbevelingen te zullen opvolgen. 

 

De Rekenkamer geeft aan verheugd te zijn dat het college zich herkent in de conclusies en de aanbevelingen 

overneemt.  Tot slot geeft de Rekenkamer aan benieuwd te zijn naar de reactie van PS. 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u aan als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit Statenvoorstel. 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 

 



 

2/2 

 

 

Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 september 2016; 

 

Op het voorstel van statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 5 september 2016, afdeling SGU , nummer  

818863133; 

 

Gelezen het eindrapport Informatieveiligheid van de Randstedelijke Rekenkamer;  

 

Gelet op de bespreking in de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 5 september jl.; 

 

Besluiten:  

 

1. Gedeputeerde Staten te verzoeken om te bewaken dat het plan van aanpak informatieveiligheid goed en 

voortvarend wordt uitgevoerd. 

2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om Provinciale Staten te informeren over de voortgang en resultaten bij het 

verbeteren van de informatieveiligheid. 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 


