Werksessie BEM/Provinciale Staten over de verkenning naar ambities van de provincie Utrecht
in het digitale landschap
18 mei, 17:30 - 19:30 uur
Geachte leden van PS,
Graag nodig ik u uit voor een eerste werksessie over onze provinciale rol in het digitale landschap.
Op 6 april jl. heeft Jaring Hiemstra tijdens de informatiesessie “de moderne digitale provincie”
geschetst waar provincies staan op het gebied van digitalisering. Aan de hand van verschillende
voorbeelden werd geïllustreerd dat digitalisering een steeds belangrijkere rol speelt in de beleids- en
uitvoeringsprocessen van de provincie om goede en gefundeerde besluiten te kunnen nemen. In
deze tweede sessie willen we met u kijken naar de keuzes die de provincies nu maakt in het digitale
landschap en welke aandachtspunten zich in de praktijk voordoen. Welke rol, ambitie en
randvoorwaarden willen we leidend laten zijn in het digitale landschap?
Digitalisering wordt niet alleen steeds belangrijker maar vraagt ook steeds meer om politieke sturing.
Samen met Hiemstra & De Vries voert de provincie een verkenning uit naar de mogelijke
ambitieniveaus die we als provincie kunnen nemen met betrekking tot onze rol in de (digitale) ruimte.
Dit doen we aan de hand van een aantal casussen: projecten waarin we als provincie gebruiken
maken van data en technologie. Wat daarin opvalt is dat de keuzes die de provincie Utrecht maakt in
digitale middelen zeer verschillend zijn. Bij het ene project besteden we veel uit; bij het andere project
zitten we juist aan het stuur. Welke gevolgen hebben deze verschillende ambitiekeuzes voor ons als
organisatie? Welke kansen laten we nu liggen? Welke risico’s liggen er op de loer als we te laag of
juist te hoog inzetten? Een helder ambitieniveau kan helpen om consequentere keuzes te maken.
In deze werksessie leggen we u onze analysemethode voor aan de hand van een aantal casussen.
We nemen u stap voor stap mee in het ontrafelen van de gelaagdheid van een digitaal
informatieproduct, om zo met u tot nieuwe inzichten te komen. We willen hiermee ook een eerste stap
zetten in het formuleren van mogelijke ambitieniveaus en kaders met betrekking tot het gebruiken van
data en technologie voor onze maatschappelijke opgaven, onze rol in de ruimte.
Na de zomer gaan we in een tweede werksessie verder over het ambitieniveau dat we als provincie
zouden moeten kiezen en over de kaders die u hierbij vast wilt stellen.
Ik kijk ernaar uit om met u hierover in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Robert Strijk

