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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Op 9 september 2020 werd de IPO-begroting voor 2021 vastgesteld in het IPO-bestuur. De Interprovinciale 
Digitale Agenda (IDA) 2021 maakt inhoudelijk en financieel onderdeel uit van deze begroting. 
Het IPO-bestuur staat unaniem positief tegenover de ambitie van het programma IDA 2021, enerzijds vanwege 
de (steeds sterker wordende) majeure opgave van provincies op het gebied van digitalisering (de toegevoegde 
waarde van samenwerking staat buiten kijf) en anderzijds vanwege de efficiencyvoordelen van interprovinciale 
samenwerking op dit gebied. 

Wij stemmen in met de uitwerking van deze bestuurlijke ambitie van de twaalf provincies voor de Interprovinciale 
Digitale Agenda (IDA) in het Jaarplan IDA 2021.

Inleiding 
Wij hebben de ambitie om voor de uitvoering van onze taken en de maatschappelijke opgaven, inclusief de 
ondersteuning via bedrijfsvoeringprocessen, nog meer gebruik te maken van informatietechnologie, data en de 
digitalisering. Dit vergt naast een optimalisatie ook een vernieuwing van de processen. Door gezamenlijk, in IPO 
verband te optimaliseren, te voldoen aan de wettelijke eisen en te innoveren is synergie te behalen. Daarom 
nemen wij sinds 2019 deel aan de IDA. 

In mei 2019 is met statenbrief 2019BEM46 de Digitale Routekaart Slimcity2025 en in juni 2020 met statenbrief 
2020BEM79 het Plan van Aanpak Datagedreven Provincie vastgesteld, waar in beide de interprovinciale 
samenwerking in de IDA (Interprovinciale Digitalisering Agenda) is opgenomen. 

In de IDA werken provincies samen aan de digitale transformatie, langs de ‘sporen data, dienstverlening, 
bedrijfsvoering en innovatie. Deze samenwerking levert inmiddels concrete resultaten op. In 2020 ontwikkelden 
de provincies onder andere een visie op digitale dienstverlening, een gids voor ethisch handelen in de digitale 
transformatie en een bestuurlijk manifest over open data.

De ambities opgenomen in het Jaarplan IDA 2021 sluiten goed aan op een aantal opgaven van de provincie 
Utrecht:

 Datagedreven Provincie (onder andere inrichten Beleidsmonitoring, Ethiek met betrekking tot data en 
samenwerken in innovaties met data); 

 Digitale Dienstverlening (uitwerken van een visie en strategie en voldoen aan één digitale overheid); 
 Digitaal Slagvaardige Medewerker (onder andere het gezamenlijk opzetten trainingen);



 Verbeterplan Bedrijfsvoeringprocessen (onder andere gezamenlijk inkopen van data en systemen of 
inrichten Nationale Cyber Security Center);

 Smart Mobility, Energietransitie en Wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang. 

Het is dan ook logisch om vanuit die opgaven in interprovinciaal verband samen te werken in de IDA en daar ook 
een bijdrage aan te leveren.

Financiële consequenties 
Er zijn incidentele financiële consequenties in de vorm van kosten verbonden aan het besluit tot participatie in de 
IDA. In de begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar in het Overzicht Overhead, specifiek onder de 
meerjarendoelen 10.1.6 (De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel) en 10.2.3 (Versterken en versnellen 
digitalisering bedrijfsprocessen).
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