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Ondenverp: Meerjareninvesteringsplan (MIP) ICT

Geachte voorzitter/leden,

Naar aanleiding van de commissievergadering Bestuur en Financiën d.d. 7 november

2012 en de toezegging van gedeputeerde Van der Tuuk doen wij u hierbij het MIP ICT

2013 toekomen.

Adviesbureau Berenschot heeft in 2012 een onderzoek gedaan bij de provincie

Drenthe naar "de Staat van de lCT". ln het onderzoek is een aantal conclusies getrok-

ken op het gebied van financieel beleid en investeringen. Volgens Berenschot heeft
de provincie een juist en volledig inzicht in de kosten en investeringen die zij op korte

termijn doet. Er kunnen verbeteringen worden aangebracht in de meerjarige plan-

ningshorizon over de termijn van vier jaren. Door investeringen op de tijdslijn uit te
zetten ontstaat een beter inzicht in de toekomstige kapitaalslasten, alsook de financie-
ringsbehoefte voor toekomstige investeringen.

Op basis van het infrastructuur architectuurplan, dat voortvloeit uit het informatiebeleid

van de provinciale organisatie, is het meerjareninvesteringsplan ICT opgesteld. Het

MIP is ingepast binnen de reguliere planning en controlcyclus en kan met bestaande

middelen worden gedekt.

ln de bijlage wordt verduidelijkt wat de relatie is tussen de |CT-investeringen en de

organ isatiedoelstell ingen.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van

Bijlage(n):

tk/coll.



Bijlage 1: Toelichting MIP ICT 

MIP en Provinciale ICT-architectuur 

De Provinciale ICT-architectuur (Petra) is gebaseerd op een indeling van componen-
ten waaruit de Provinciale ICT is opgebouwd. De ICT-architectuur bestaat uit de vol-
gende componenten, die tevens terug komen in het MIP: 

 I-beleid & architectuur 

 Werkplek 

 Applicaties 

 Server 

 Opslag 

 Netwerk 

 Fysiek 
 
 
Door de meerjarige investeringen en de provinciale ICT-Architectuur te combineren, 
ontstaat een meerjarig, gelaagd, inzicht in de kosten per architectuur-component: 

Illustratie 1: investeringen MIP t/m 2017 weergegeven in ICT-architectuur (huidig 
beeld) 
De bedragen in de kolommen zijn te relateren aan het gedetailleerde meerjareninves-
teringsplan. 
De kolom Fysiek is niet gevuld met investeringsbedragen. In deze kolom worden in-
vesteringen ondergebracht die betrekking hebben op huisvestingszaken (bijv. meubi-
lair, kabelgoten). Deze kosten zijn geen onderdeel van de ICT-begroting. 
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Belangrijkste doelen voor 2013 en verder 

In de bedrijfsarchitectuur (BARD 2.0) is op de verschillende jaarlagen gedefinieerd 
welke doelstellingen de provincie Drenthe wenst te behalen: 
2013: Plateau 1 De slanke provincie: invulling geven aan zaakgerichte, digitale pro-
cessen en ontwikkeling van RUD; 
2015: Plateau 2 De doelmatige provincie: zaakgerichte processen gereed met een 
operationeel RUD en KCC; 
2018: Plateau 3 De adaptieve provincie: een flexibele netwerkorganisatie die optreedt 
als volwaardig ketenpartner, waarbij KCC is gekoppeld aan andere overheden. 
 
Op basis van de het Informatieplan 2010-2013 “Digitaal Nieuwe Stijl”, gecombineerd 
met de  ICT-ontwikkelingen als gevolg van externe invloeden, is verwoord welke doel-
stellingen gerealiseerd dienen te worden alvorens de verschillende plateaus worden 
gehaald; e.e.a. is gerubriceerd in onderstaande clusters: 

 Managementinformatie 

 Uitvoering op afstand (RUD) 

 Zaakgericht werken 

 Dienstverlening (KCC) 
 
Managementinformatie 
De projecten ‘Kwaliteit van Beleid’ en ‘Management in Control’ hebben beiden de be-
hoeften versterkt naar een duidelijke sturing op de resultaten van Beleidsdoelen, als-
mede op de interne sturing van projecten en processen. 
Door een aanvang te maken met het ontwerp en de implementatie van een nieuw 
Management Informatie Systeem, wordt het mogelijk om de vorderingen op Beleids-
doelen te meten en te rapporteren. Tevens wordt tegemoet gekomen aan de verbete-
ring van de interne sturing op projecten en processen (Planning & Control). 
 
Uitvoering op afstand 
De provincie Drenthe is voornemens een deel van haar primaire activiteiten, samen 
met de Drentse gemeenten, onder te brengen in de RUD. De huidige ICT Infrastruc-
tuur moet geschikt worden gemaakt om naast de provinciale organisatie, andere par-
tijen waaronder de RUD, te ondersteunen. 
 
Zaakgericht Werken 
Het thema Zaakgericht Werken is een vervolg op de doorontwikkeling van Drenthe 
Digitaal I en II. Zaakgericht Werken wordt hierbij in het bijzonder gezien als onder-
steuning en facilitering van interne en externe dienstverlening, maar ook als onder-
steuning bij het werken in ketens en netwerk. Deze laatste ontwikkeling maakt het 
noodzakelijk om als bevoegd gezag als regie-organisatie op te treden naar ketenpart-
ners. Dit kan uitsluitend effectief en efficiënt worden gedaan wanneer inzicht bestaat 
in processen, procedures en zaken. Hiervoor is een Zaaksysteem noodzakelijk, aan-
gevuld met een zorgvuldig veranderingstraject. 
 
Dienstverlening 
Provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren een kader opgesteld omtrent de aard en 
wijze van dienstverlening naar met name de externe stakeholders (ondernemingen, 
ketenpartners, burgers). Dit resulteert in een andere wijze van werken. Er draait mo-
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menteel een pilot-KCC en de Kanalenstrategie krijgt nader vorm. Ook in de komende 
jaren zullen hiervoor de nodige ICT-inspanningen nodig zijn, omdat ook de back-office 
processen aan de nieuwe werkwijzen aangepast dienen te worden. 
 
Verplichte en/of ondersteunende thema’s 
Naast de vier bovengenoemde doelstellingen is er ook sprake van een tweetal the-
ma’s die voortkomen vanuit landelijke verplichtingen: ‘Landelijke basisregistraties & 
geo-informatie’ en vanuit ondersteunende noodzakelijkheid: ‘Infrastructuur: het A-
fundament’. 
 
Landelijke basisregistraties & geo-informatie 
Dit betreft het gebruik van de landelijke basisregistraties, waaraan de provincie een 
verplichte bijdrage levert. Inmiddels is voorzien in de realisatie van de aansluiting op 
Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) en de basisregistratie adressen en gebou-
wen (BAG). Nu ligt de focus op de aansluiting op de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en het Nieuwe HandelsRegister (NHR). Hiervoor zijn projecten in 
gang gezet. 
 
Infrastructuur: het A-fundament 
Om ook in de toekomst adequaat te kunnen blijven voorzien in de ondersteuning op 
het gebied van Informatisering & Automatisering is het noodzakelijk hierin continue te 
investeren. Dit gebeurt op basis van een infrastructuurplan. Hierin is een beeld van de 
huidige infrastructuur vastgelegd en is tevens de toekomstige infrastructuur op middel-
lange termijn beschreven. De eerder in dit document opgenomen illustratie (1) maakt 
onderdeel uit van dit infrastructuurplan. De uitvoering van dit plan leidt tot met name 
vervangingsinvesteringen, t.b.v. bijv. netwerk en werkplekken.  
 


