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BIJLAGEN Geen 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Hierbij laten wij u weten dat het project Vernieuwing audiovisuele installatie in Statenzaal en commissiekamer(s) is 
afgesloten. De stuurgroep heeft het project op 14 juni jl. een decharge verleend. De toepassing is overgedragen 
aan de organisatie die het beheer aan het inrichten is. 

Inleiding: 
Op 26 januari 2021 heeft u ons een krediet verleend voor de vernieuwing van de Audiovisuele installatie met 
daarbij een vergadertoepassing in de Statenzaal, commissiekamer en zaal 1 (821D2984 dd.26-1-2021). Hiermee 
zijn niet alleen de audiovisuele middelen en de bekabeling vernieuwd maar heeft u een toepassing gekregen 
waarmee uw besluitvormingsproces transparanter is gemaakt. Met dit nieuwe systeem zijn immers niet alleen alle 
vergaderingen via de stream live te volgen, maar wordt de informatie op het Stateninformatiesysteem (SIS), 
agenda, stukken, stemgedrag ‘real time’ aangepast. 

Ondanks dat we op dit moment in het beheer van het systeem nog tegen 'kinderziekten' aanlopen bij het opstarten 
van de vergadering, is het project van aanbesteding, aanschaf en installatie van het nieuwe systeem afgerond. Het 
project kon worden afgesloten omdat alle punten uit het Programma van Eisen (PvE) zijn opgeleverd. Dit is binnen 
het budget, maar buiten de tijd gedaan. Op anderhalve ton euro van het verkregen budget is geen aanspraak 
gemaakt. Daarnaast zal de exploitatie per jaar een ton euro lager uitkomen dan begroot. Een deel van de grote 
post Onvoorzien is gebruikt voor onder andere de naambordjes op de desks en de verlichting in de foyer, de twee 
opties uit de aanbesteding en de noodzakelijke meerwerkaanpassingen voor hybride werken. 
Door een tekort aan grondstoffen was er een wereldwijde schaarste aan chips, waardoor de noodzakelijke 
hardware laat zijn geleverd. Halverwege het inbouwen van de toepassing in de zalen werd duidelijk dat hybride 
vergaderen de nieuwe norm is. Om dit goed te faciliteren is er een ontwerp voor de zalen gemaakt en extra 
materiaal aangeschaft. Dit meerwerk leverde eveneens een vertraging op. Hierdoor moest de inbouw afgemaakt 
worden na het zomerreces van 2021, tussen de vergaderingen door. 
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Storingen 
Nu het project is opgeleverd en overgedragen zijn de storingen helaas niet voorbij. De huidige storingen komen 
door nieuwigheid en mensenwerk. De projectorganisatie kan hier geen rol in spelen. De beheerorganisatie kijkt 
naar het proces, de techniek en de communicatie om het geheel beter te laten verlopen. Hiervoor zijn door het 
domein bedrijfsvoering eenmalige financiële middelen beschikbaar gesteld. Wij begrijpen dat deze 
aanloopproblemen bij het opstarten van een vergadering storend zijn. Toch is de verwachting dat onze 
beheerorganisatie met de extra mensen in het ondersteuningsteam dit snel onder de knie zal hebben.  
 
Stemmen 
Het digitaal stemmen werkt nog niet zoals gewenst. De griffie heeft de stemmodule van de leverancier van het SIS 
aangeschaft. In het PvE stond dat er een koppeling met deze module moest komen. Dit is gerealiseerd. Echter, de 
stemmodule is niet ingedeeld zoals uw Statenvergadering. De stemmodule dwingt het stemmen af, na elk 
agendapunt. In de inrichtingsfase van de audiovisuele-toepassing (zomer 2021) hebben alle partijen daar overheen 
gekeken. De inrichting van de beeldschermen voor de voorzitter en griffier is afhankelijk van de inrichting van de 
stemmodule. Deze beeldschermen zijn dan ook nog niet geïnstalleerd. 
Deze omissie kwam recent naar boven en is naar verwachting voor de eerste vergadering na het zomerreces (21 
september) opgelost. Vanuit het project is men van mening dat de toepassing pas voldoet als dit opgelost is. 
Daarom trekt de projectorganisatie dit korte traject.  
 
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
Al werkende weg zijn er aanpassingen en wensen naar boven gekomen. Deze reeds voorgestelde wijzigingen, 
behalve het stemmen, worden in het reguliere proces opgepakt.  
Het krediet wordt bij de slotwijziging afgesloten, de nieuw berekende lagere kapitaal- en beheerlasten worden 
verwerkt in de begroting 2023. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


	Project Audiovisuele-toepassing
	 
	Essentie / samenvatting:
	Inleiding:
	Vervolgprocedure / voortgang:



