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1
Uiterlijk eind Q2 2021 is het uitvoeringsplan 2021 – 

2022 vastgesteld
1-6-2021

2

Data voor de opgaven: Er wordt gewerkt aan het 

versterken van het interne en externe vermogen voor 

data-analyse, waartoe een afdeling data en innovatie 

is opgericht met een kernteam powerBI Ter 

versterking van de vele beleidsdashboards.  In 

samenwerking met GIS wordt nu het netwerk DAV 

actief gestimuleerd voor alle dataverwerkers in de 

beleidsafdelingen en opgaven.

1-12-2022 6

Projectenatlas: Er is een project gestart rond 

programma’s en samenwerkingen van de provincie 

om in één oogopslag de vraag te kunnen 

beatwoorden wat de provincie in een bepaald gebied 

doet. Dit is een combinatie van de 

samenwerkingskaart en de projectenatlas.

1-12-2022

3

Ethiek en data: Het project data en ethiek heeft geleid 

tot een conferentie, webinars en een uitgebreide 

publicatie: ‘de democratische duiding van data’. Het 

project wordt voortgezet in de i-opgave, onder meer 

door het inrichten van een vaste adviescommissie 

‘data en ethiek’, die 31 maart van start gaat. Landelijk 

participeren we actief in het provinciale IDA 

programma en helpen we met het oprichten van een 

1-12-2022 7

computers hebben eenduidige Definities nodig: Het 

project kwartiermaken gegevensboek als onderdeel 

van ‘gegevens op orde’ wordt nu met de 

beleidsafdelingen en in de omgevingswet verder 

ingevuld, zodat we met eenduidige definities gaan 

werken. Het gegevensboek wordt nu landelijk, 

bijvoorbeeld in het nationale fieldlab stikstof en in 

opdracht van IDA geborgd.

1-12-2022

4

Omgevingswet: Er is nauwe samenwerking met het 

invoeringsprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet 

om de zaaksystemen en de dossiervormen van de 

provincie aan te doen sluiten bij de architectuur en de 

nieuwe eisen van deze wet.

1-12-2021 8

Regie over data: Het project verkenning datahub 

wordt deels overgenomen door de i-opgave 

datagestuurde provincie en wordt deels verder  

uitgewerkt in het inrichten van een eigen 

datawarehouse. Dit is complex met veel vragen en 

intensief overleg wordt bemoeilijkt door corona.

1-7-2022

5

Ons wegennet: Er is een proof of concept ‘Klare taal’ 

ontworpen en gebouwd om de eisenbibliotheek en de 

dossiers rond het ontwerp, aankoop, het beheer en 

het onderhoud van onze wegen éénduidig met alle 

leveranciers en betrokkenen uit te kunnen wisselen. 

Deze demonstratie is ook gedeeld met de 

archivarissen en infomatiemanagers van álle 

provincies omdat het op een unieke manier het 

zoeken van dossiers in kaarten vergemakkelijkt. 

1-5-2021 9

De borging van de inspanningen op het gebied van 

data gebeurt nu aan de hand van het traject Digital 

Twin, dat in samenwerking met GIS wordt ingezet. Dit 

leidt er toe dat we data, uitwisselbare modellen en 

omgevingswaarden straks integraal in digitale 

simulaties in de regio kunnen weergeven.

1-1-2025

Status t.o.v. doel:
Uitvoering t.o.v. planning:

nog op te starten op schema

opgestart aandachtspunt

in uitvoering knelpunt

in afronding planning aangepast

afgerond project afgerond
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 2020                                                           2021                                                         2022                                               2023        


