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1 Managementsamenvatting 

In 2004 zijn acht provincies van start gegaan met het vullen en implementeren van een 
producten- en dienstencatalogus op hun website, zoals het programma e-Provincies deze 
in 2003 heeft ontwikkeld. De overige vier provincies zullen in de loop van 2005 volgen. De 
catalogi hebben tot doel om het aanbod van producten en diensten beter te ontsluiten 
(voorkant) en het beheer van gemeenschappelijke producten (en productbeschrijvingen) 
aan de achterkant efficiënter te regelen. Bij de verdere implementatie van deze catalogi is 
het van belang te weten welke producten en diensten de twaalf provincies nu precies 
kennen en welke daarvan in de catalogi dienen te worden opgenomen. Met name de 
verhouding generieke producten (voor alle provincies hetzelfde) versus specifieke 
producten is daarbij aan de orde. De vraag is in dit onderzoek beantwoord in de vorm van 
een uitgebreide inventarisatie onder alle provincies. 

Een vervolgvraag is welke hand ing met betrekking tot producten zich lenenel en voor 
afwikkeling via elektronische formulieren. Bij handelingen kan gedacht worden aan 
aanvragen, meldingen of een aangifte met betrekking tot een specifiek product. Aan de 
hand van criteria (zoals bijvoorbeeld gebruiksaantallen van een specifiek product en 
daarmee te behalen efficiencywinst in het proces van informatie-uitwisseling) die in overleg 
met projectleiders e-dienstverlening bij provincies zijn vastgesteld, is een selectie gemaakt 
van negen producten waarvoor gezamenlijk e-formulieren ontwikkeld zouden kunnen 
worden: 

Geselecteerde handelingen/producten 

[aanvraag]Milieuvergunning 

[aanvraag]Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer 

[aanvraag]Ontheffing voor verplichte milieu-effectrapportage 

[aanvraag]Vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water 

[aanvraag]Ontheffing, toestemming of vergunning voor evenementen op of aan het water 

[aanvraag]Ontgrondingsvergunning 

[melding]Milieuklacht 

[melding]Klacht over bestuursorgaan (algemeen) 

[aanvraag]Subsidies voor cultuur en zorg 

De subsidies voor cultuur en zorg zijn veelal provinciespecifiek. Hier zal dus een 
afzonderlijke aanpak gevolgd moeten worden: er moet recht worden gedaan aan de 
coul ocaleur l e van de betreffende provincie, maar er moet ook worden gewerkt aan de 
gemeenschappelijke zaken/functionaliteiten. Wij adviseren om de andere acht formulieren 
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gezamenlijk te ontwikkelen en daarbij (als pilot) aan te haken bij het nieuwe overheidsbre-
de programma e-Formulieren. Het programma heeft als doel een gemeenschappelijke 
voorziening op te zetten voor de ontwikkeling en het beheer van elektronische formulieren 
in de strijd tegen administratieve lasten. 

Een derde onderzoeksvraag betreft het volledig digitaal afhandelen van producten en 
diensten die aan elektronische formulieren zijn/worden gekoppeld. Een relevant aanvullend 
criterium daarbij is de beschikbaarheid van procesbeschrijvingen. Uit de subset van 
bovenstaande acht formulieren, is op dit moment alleen van de aanvraag milieuvergunning 
een procesbeschrijving beschikbaar. Zodra van meer handelingen procesbeschrijvingen 
beschikbaar komen, kan bepaald worden of zij ook in aanmerking komen voor het 
digitaliseren van de achterliggende werkprocessen. Daarnaast wordt van het project 
Routekaarten binnen e-Provincies verwacht dat hiermee op korte termijn tools beschikbaar 
komen om de digitalisering van de werkprocessen achter de geselecteerde handelin-
gen/formulieren te ondersteunen. 

We realiseren ons dat we met de resultaten van het uitgevoerde trechteronderzoek (van 
een groslijst met producten naar een shortlist van acht gemeenschappelijk te ontwikkelen 
formulieren en vervolgens naar één te digitaliseren werkproces) op andere aantallen zijn 
uitgekomen dan de aanvankelijke streefwaarden van het project E-dienstverlening binnen 
het programma e-Provincies aangaven. Ten tijde van de formulering van de doelstellingen 
was niet de informatie voorhanden die we in de loop van dit onderzoek op een gestructu-
reerde wijze hebben verkregen. Belangrijk resultaat van dit proces is dan ook dat we weer 
met twee benen op de grond staan: we weten hoeveel producten er zijn, welke generiek 
zijn, hoe vaak ze gebruikt worden etc. De stappen in het selectieproces zijn bovendien in 
nauwe interactie met het veld tot stand gekomen. Via enquêtes, interviews en een 
panelgesprek hebben de relevante betrokkenen in provincieland input geleverd voor de 
groslijst en de selectiecriteria en daarmee zijn ze medeverantwoordelijk voor de resultaten 
en aantallen die uiteindelijk uit de trechter rollen. Het is zaak om op basis van deze 
relatieve quickwins met een volgende reeks elektronische producten en diensten aan de 
slag te gaan. In het plan van aanpak dat in deze rapportage is opgenomen, worden de 
belangrijkste bouwstenen voor dat proces aangereikt. 
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2 Inleidingen vraagstelling


In 2004 zijn acht provincies van start gegaan met het vullen en implementeren in hun 
website van een producten- en dienstencatalogus, zoals e-Provincies deze in 2003 in 
navolging van de landelijke productencatalogus van Overheid.nl heeft ontwikkeld. De 
overige vier provincies zullen in 2005 volgen. Bij de implementatie van deze catalogi komt 
de behoefte naar voren om opnieuw te bekijken welke producten en diensten provincies nu 
precies kennen en welke daarvan in de catalogi dienen te worden opgenomen. Deze 
heroverweging is nodig om tot een goede implementatie van catalogi bij alle provincies te 
komen en het (gezamenlijk) beheer van de producten- en dienstenbeschrijvingen te 
optimaliseren. 

Daarnaast is door e-Provincies de ambitie geformuleerd om bij minstens zes provincies 
minstens 50formulieren aan producten in de catalogi te koppelen. Het kan daarbij zowel 
gaan om passieve als om actieve formulieren, waarbij in het laatste geval zelfs in enkele 
gevallen een volledige automatische afhandeling wordt nagestreefd. Als voorbereiding 
hierop is in juni 2004 door Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken 
rond elektronische formulieren bij de provincies. Dit onderzoek dient nu te worden 
geactualiseerd en operationeel te worden gemaakt. Met betrekking tot de automatische 
afhandeling van diensten/processen dient te worden vastgesteld welke circa tien diensten 
hiervoor in aanmerking komen. 

Voor de komende periode wil e-Provincies een concreet werkplan opstellen met daarin een 
heldere aanpak voor beide vraagstukken. Om dit werkplan te kunnen maken, wil e-
Provincies eerst antwoord op enkele onderzoeksvragen. Dialogic en Jan Tesselaar, student 
aan de Universiteit Twente, zijn gevraagd om een onderzoeksrapport op te stellen. Het 
rapport dient ook concrete en praktische aanbevelingen te bevatten. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in de opdracht geformuleerd en dienen te worden 
beantwoord: 

Onderzoeksvragen 

1.	 Welke producten en diensten kennen provincies en welke moeten in de catalogi 
van provincies worden opgenomen? 

2.	 Hoe kan het voorstel uit het onderzoeksrapport uit 2004 van Dialogic, genaamd —E-
formulieren bij provincies“ geactualiseerd worden en operationeel* worden ge-
maakt? 

3.	 Welke circa tien producten bij verschillende provincies lenen zich het beste voor 
een nagenoeg volledige elektronische/automatische afhandeling? 

* Het onderzoeksrapport dient hiertoe haalbare voorstellen voor implementatie van e-
formulieren te bevatten. 

Terminologie 

In de opdracht wordt gesproken over producten, diensten en de combinatie van de twee. 
Binnen dit rapport maken wij geen onderscheid tussen producten of diensten. Wij 
beschouwen deze twee benamingen als volledig uitwisselbaar. 
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In dit rapport wordt voorts gesproken over klanten. Hieronder verstaan we natuurlijke of 
niet-natuurlijke rechtspersonen die met de overheid (en in het bijzonder met een 
provincie) handelingen met betrekking tot producten wensen uit te voeren. 
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3 Theoretischkader 

3.1 Inleiding 

De in hoofdstuk 2 genoemde onderzoeksvragen hebben een onderlinge samenhang maar 
ze hebben alle drie een andere focus: 

- de eerste gaat over producten; 
- de tweede over formulieren; 
- en de derde over processen. 

Om de onderzoeksopdracht goed te kunnen uitvoeren was het van belang om in een vroeg 
stadium overeenstemming te bereiken over hoe wij (de onderzoekers, de opdrachtgever en 
(projectleiders bij) provincies)) de samenhang tussen producten, formulieren en processen 
zien. Hiertoe dienden we eerst de drie begrippen zo eenduidig mogelijk te definiëren. 
Daarbij diende rekening te worden gehouden met het feit dat twee perspectieven op e-
dienstverlening verenigd dienen te worden in één model: 

- het aanbodgerichte perspectief vanuit de overheid; 
- het vraaggerichte perspectief vanuit de klant. 

3.2 Producten,formulieren en processen 

3.2.1 Producten 

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag moet bepaald worden wat wel en niet als 
een product geldt. Daarnaast is het de vraag welke producten in de catalogus opgenomen 
moeten worden. De provincies hadden bij de start van het onderzoek kennelijk geen 
overeenstemming over de definitie van een product. Het onderzoek moet leiden tot een 
voorstel voor deze definitie. Om het onderzoek uit te kunnen voeren, is het nodig vooraf 
het begrip —product“ af te bakenen en hebben we de volgende werkdefinitie gebruikt: 

Werkdefinitie van hetbegrip —product“ 

Een prod aale (urid e)status,d l an verk g s hijaan uct is een bep d j isch ie een kant k rijen al

bepaale voorwaard d ie bijd oren. Al l ez rijtd en voloet d ie status h s een kant d e status k g

toegewez oor d eid l it h aale rech ofpich , ie door en d e overh ,evert d em bep d ten en/ l ten op d

de overheiddienen te worden gerespecteerd. 

In de meeste gevallen leiden deze rechten en plichten er toe dat de overheid acties moet 
gaan ondernemen jegens de klant. Dit kan zijn dat hij geld van de overheid ontvangt, of 
dat hij een bewijs van de verworven status ontvangt of dat de overheid hem toestaat om 
bepaalde dingen te doen die anderen niet mogen. 
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Enkele voorbeelden op basis van verschillende typen producten die in de Provinciale 
ProductenCatalogus (PPC) worden onderscheiden: 

Type product Voorbeelden van 

bijbehorende 

statussen 

Voorbeelden van typen 

acties die de overheid 

tegenover de klantkan 

ondernemen m.b.t.deze 

status 

Beëdiging personen Beëdigd als … - Aanvraag afhandelen 

- Mutaties in relevante 
gegevens doorvoeren 

Belastingen en heffingen - Belastingplichtig 
met betrekking tot 
… 

- Vrijgesteld van 
bepaalde belasting 

- Aanslaan voor belasting 

- Aangifte verwerken 

- Reactie op aangifte 

- Aanvraag vrijstelling 
verwerken 

- Belastinggeld terugbetalen 

- Belastinggeld innen 

Erkenningen en goedkeuringen - Erkend als … 

- Goedgekeurd als … 

- Aanvraag afhandelen 

- Mutaties in relevante 
gegevens verwerken 

- Erkenning intrekken 

- Klachten van derden met 
betrekking tot erkenning 
afhandelen 

Gegevenslevering aan de 
overheid 

- Meldingsplichtig 

Vrijgesteld 

- Handhaven meldingsplicht 

- Verwerken meldingen 

- Feedback op meldingen 

Informatie van de overheid Inzage gerechtigd - Inzage aanvraag afhandelen 

- Gegevens verstrekken 

Kredieten Kredietontvanger - Kredietaanvraag beoordelen 

- Kredietwaardigheidsbewijs 
leveren 
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Schadevergoeding Geschaad met recht op 
vergoeding 

- Aanvraag schadevergoeding 
afhandelen 

- Erkenning als geschade 
partij 

- Schadevergoeding uitkeren 

Subsidies Gesubsidieerd - Aanvraag 

- Beoordeling 

- Uitkering 

- Controle op verantwoordin-
gen 

Uitkeringen en voorzieningen Uitkeringsgerechtigd - Aanvraag 

- Beoordeling 

- Uitkering 

- Controle op verantwoordin-
gen 

Vergunningen Bijzonder bevoegd - Aanvraag 

- Beoordeling 

- Verstrekken bewijs van 
vergunning 

- Bezwaren met betrekking 
tot afhandeling aanvraag 
(te langzaam) 

- Bezwaren bij niet toekennen 

- Bezwaren van derden 

Verzekeringen Verzekerd - Aanvraag 

- Erkenning 

Vrijstellingen en ontheffingen Vrijgesteld van 
bepaalde verplichtingen 

- Aanvraag 

- Beoordeling 

- Verstrekken bewijs van 
vrijstelling 

- Bezwaren met betrekking 
tot afhandeling aanvraag 
(te langzaam) 

- Bezwaren bij niet toekennen 

- Bezwaren van derden 
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Wij hebben ervoor gekozen om in bovenstaande werkdefinitie een product te koppelen aan 
een status in plaats van aan een handeling, omdat in de PPC welbewust meerdere 
handelingen met betrekking tot één product niet allemaal als een apart product 
opgenomen zijn. Dit zou namelijk leiden tot een explosie van de catalogus. Alleen al het 
feit dat over elk product een klacht ingediend kan worden, zorgt er dan voor dat het aantal 
producten verdubbeld: namelijk de handeling zelf en de klacht over de handeling. 

De hierboven geformuleerde werkdefinitie van het begrip —product“ hebben we in het 
onderzoek getest. De definitie bleek tot aan het eind van het onderzoek te kunnen worden 
gehandhaafd. 

3.2 ieren .2 Formul

Formulieren worden aan klanten aangeboden om handelingen met de overheid te initiëren. 
Deze handelingen kunnen betrekking hebben op producten maar dat hoeft niet. Iemand 
kan bijvoorbeeld een formulier invullen om een e-mail te sturen waarin hij zijn ongenoegen 
uit over de hoge bonussen voor de directeur van NUON, of waarin hij vraagt wat de 
openingstijden zijn van de bibliotheek. Dit soort handelingen wordt niet door iedereen 
geclassificeerd als handelingen die betrekking hebben op een product. 

De ervaring leert dat vragen van klanten van de overheid zich vooral richten op 
handelingen die zij met betrekking tot producten of diensten van die overheid moeten of 
willen verrichten. Ze willen bijvoorbeeld een subsidie aanvragen, een klacht indienen over 
een niet gekregen vergunning, of moeten een belastingaangeven. 

In dit onderzoek zijn wij ervan uitgegaan dat een formulier de rol vervult van een vraag 

om informatie van de overheidaan een klant. Vaak is deze informatie nodig om een vraag 
van diezelfde klant aan de overheid te kunnen behandelen. In het verleden was een 
formulier niet alleen een vraag van de overheid aan de klant om de betreffende informatie, 
maar ook de drager van die informatie gedurende de hele verder afhandeling van de 
(aan)vraag van die klant. Bij e-dienstverlening is dat veranderd. Een e-formulier is alleen 
bedoeld om informatie op te vragen. Die wordt vervolgens in één of meer systemen 
digitaal opgeslagen en later, steeds wanneer dat nodig is, weer opgeroepen. 

3.2.3 Processen 

Proces is een ruim begrip. Waar een proces precies begint en waar het eindigt, is vaak niet 
duidelijk gedefinieerd. In de offerteaanvraag voor dit onderzoek wordt gesproken van 
—processen bij de provincies“, wat de suggestie wekt dat een proces iets is binnen de 
organisatie. We hebben binnen dit onderzoek een proces als volgt gedefinieerd: 

Definitie van hetbegrip —proces“ 

Een reeks h el en d stemen ofp s input bep d eg sand ing oor sy ersonen met al aale g evens en al

output verrijkte gegevens. 

De verrijking kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat een persoon een bepaalde status heeft 
gekregen of die juist is kwijt geraakt. 

Tijdens de voortgang van het onderzoek heeft een belangrijke aanpassing plaatsgevonden 
met betrekking tot de onderzoeksvraag naar processen. De vraag was namelijk welke tien 
producten (en dus welke achterliggende afhandelingprocessen) zich het best lenen voor 
een nagenoeg volledige el tronisch automatisch nq teer-ek e/ e afhandeling? Één van de geë uê
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Provincie

de projectleiders merkte terecht op dat van volledig geautomatiseerde processen nooit 
sprake zal zijn, aangezien er altijd mensen aan te pas komen. Tijdens de verdere uitvoer 
van het onderzoek hebben we daarom steeds gesproken over het d ital igitaalig iseren of d
ondersteunen van processen in plaats van het automatiseren van processen. 

3.2 angtussen p ucten,f ieren en p.4 Samenh rod ormul rocessen 

Na het vaststellen van de voorgaande (werk)definities kan de samenhang tussen 
producten, formulieren en processen in het kader van e-dienstverlening als volgt worden 
geformuleerd: 

Met betrekking tot een bepaalde (eventueel te verwerven) status (een product), kan een 
klant hand ing oals een aanvraag indienen, een klachtel en willen of moeten verrichten, z
melden of een rapportage afgeven. Voor de realisatie van deze handelingen dienen 
bepaalde processen binnen de overheid te worden uitgevoerd waarvoor gegevens nodig 
zijn. Deze gegevens kan de overheid aan de klant vragen door middel van een f ier.ormul

Bij één product kunnen meerdere handelingen horen met elk hun eigen achterliggende 
processen om ze af te handelen. Elke handeling vraagt om haar eigen set gegevens en dus 
haar eigen formulier. Zodoende kunnen bij één product meerdere formulieren horen. Per 
handeling kunnen meerdere processen binnen de provincie nodig zijn, zoals authenticatie, 
betaling of goedkeuring door X, Yof Z. Bepaalde processen kunnen gebruikt worden voor 
de uitvoer van verschillende handelingen met betrekking tot meerdere producten. Zo komt 
betaling voor bij sommige vergunningaanvragen en bij het doen van aangifte van 
belasting. 

Onderstaande figuur geeft weer hoe handelingen, formulieren, producten en processen zich 
tot elkaar verhouden. 

Product 

Handelingen 
met betrekking 
tot een product 

Processen om de 
gewenste handeling uit te 

voeren 

Burger/Organisatie Formulieren 

Aanvraag 

Melding 

Aangifte 

Product Provincie 

Handelingen
met betrekking
tot een product

Processen om de
gewenste handeling uit te

voeren

Burger/Organisatie Formulieren

Aanvraag

Melding

Aangifte
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3.3 Herformuleringvan de opdracht 

Met toepassing van bovengenoemde (werk)definities en de omschreven samenhang tussen 
producten, formulieren en processen hebben we in overleg met de opdrachtgever de 
probleemstelling als volgt geherformuleerd. 

1. Welke producten (in de zin van —statussen“) kennen de provincies en welke mogelijke 
handelingen horen daar bij? Hoe dient een catalogus onderscheid te maken tussen 
producten en handelingen? Welke producten en handelingen zijn generiek voor alle 
provincies. Aan welke voorwaarden moeten producten dan wel handelingen voldoen om ze 
op te nemen in een catalogus? 

2. Welke vijftien handelingen met betrekking tot welke producten kunnen succesvol van 
formulieren worden voorzien op basis van best practices bij provincies? Hoe dient dit te 
gebeuren? 

3. Voor welke tien handelingen is de kans het grootst dat alle achterliggende processen 
volledig door provincies gedigitaliseerd kunnen worden? 

Officieel was de derde opdracht dat deze selectie voor tien producten uitgewerkt diende te 
worden, maar omdat tien producten een veelvoud aan handelingen kennen en daar nog 
weer een veelvoud aan processen achter schuil kan gaan, was het niet mogelijk om de 
opdracht op die manier binnen de afgesproken planning uit te voeren. 
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4 Opzet en werkwijze van het 

onderzoek 

Het onderzoek is opgezet in vijf fasen. 

In de eerste fase zijn enquêtes gehouden onder projectleiders e-dienstverlening bij 
provincies. De enquêtes leverden gegevens op over de status quo met betrekking tot 
productencatalogus, e-formulieren en digitalisering van de afhandeling. Over e-formulieren 
en de digitalisering van de afhandeling zijn de projectleiders bij alle provincies met een 
enquête en eventueel met aanvullende vragen benaderd (zie bijlage —Vragenlijst ten 
behoeve van onderzoek naar inrichting 
e-Provincies (eenvoudige versie exclusief PPC)“). Over de productencatalogus zijn slechts 
vijf van de twaalf provincies benaderd (zie bijlage —Vragenlijst ten behoeve van onderzoek 
naar inrichting 
e-Provincies (uitgebreide versie inclusief PPC)“). De lijst met deze vijf provincies is in 
overleg met de opdrachtgever bepaald. Naast het enquêteren van de projectleiders zijn 
verschillende schriftelijke bronnen geraadpleegd. Een overzicht van deze bronnen is achter 
in dit rapport op genomen. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de programmamanager en 
met medewerkers van het ICTU- programma e-Formulierenmachine. 

In de tweede fase zijn de bevindingen uit de eerste fase en de adviezen en conclusies die 
op basis hiervan werden geformuleerd getoetst bij een panel van drie projectleiders. 

In de derde fase zijn op basis van alle bevindingen tot dan toe selectiecriteria opgesteld 
voor het beantwoorden van elk van de drie onderzoeksvragen. Deze criteria zijn besproken 
en vastgesteld met de opdrachtgever tijdens een bijeenkomst op 27 juni 2005. 

In de vierde fase zijn op basis van de vastgestelde selectiecriteria filteringen uitgevoerd 
op alle provinciale producten om te bepalen: 

- welke producten op welke manier in de PPC zouden moet worden opgenomen; 

- welke handelingen met betrekking tot producten in aanmerking komen voor het 
gezamenlijk ontwikkelen van e-formulieren; 

- van welke handelingen met betrekking tot producten de achterliggende processen 
het meest in aanmerking om gezamenlijk te worden gedigitaliseerd. 

In de vijfde en laatste fase is een plan van aanpak uitgewerkt voor de gezamenlijke 
ontwikkeling van e-formulieren. Tevens zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld. 
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5 Resultaten fase 1 en 2 

5.1 Producten,diensten,catalogien loketten 

5.1 taten uit d uê et p g rek.1 Resul e enq tes en h anelesp

Uit de enquêtes kwamen de volgende bevindingen met betrekking tot producten, diensten, 
catalogi en loketten naar voren. Deze bevindingen werden tijdens het panelgesprek 
bevestigd. 

•	 Op vrijwel alle provinciale websites is het aanbieden van dienstverlening (via o.a. 
loketten en catalogi) ondergeschikt aan het aanbieden van informatie over de be-
stuursorganisatie. 

•	 Vrijwel alle provincies bieden een PPC (namelijk van e-Provincies/Advies Over-
heid.nl) aan op hun site. 

•	 De PPC‘s bevatten op dit moment vrijwel uitsluitend generieke (P1) producten. Alle 
provincies samen boden op 20april 2005 slechts 37 provinciespecifieke producten 
(P3) aan in hun PPC. Hierbij gaat het meestal om subsidies. 

•	 Friesland heeft een eigen loket met productinformatie ontwikkeld dat volgens 
Friesland beter aansluit op de vragen van hun gebruikers. In tegenstelling tot de 
PPC bevat het loket veel publicaties, zoals beleidsnota‘s en statistiek- en onder-”
zoekproducten‘. Friesland onderkent een probleem te hebben met de volledigheid 
van hun aanbod. Er ontbreken producten. Daarom zoekt men aansluiting bij de 
PPC. De andere provincies vragen zich af of zij ook meer publicaties in hun catalo-
gus moeten opnemen. Zie voor meer details over de overeenkomsten en 
verschillen tussen de PPC en het e-loket van Friesland de presentatie die Jan Tes-
selaar hierover heeft gegeven tijdens de projectleidersbijeenkomst op 18 mei 
2005. 

• Publicaties beleidsnota‘s ” en oekproducten‘ ijnals	 en statistiek- onderz z niet 
generiek voor alle provincies. Elke provincie bepaalt zelf welke beleidsnota‘s er zijn 
en welke ”	 oekproducten‘ zij aanbiedt.statistiek- en onderz

•	 De PPC van e-Provincies en Advies Overheid.nl richt zich qua methodiek vooral op 
een (juridisch) VOLLEDIG AANBOD (een catalogus) 

•	 Het Online-loket Friesland richt zich vooral op VEEL GEVRAAGDE zaken die de 
GEBRUIKERS zien als PRODUCTEN(een loket). 

•	 Provincies bieden online catalogi/loketten op hun site aan om de volgende doelstel-
lingen te bereiken: 

o	 verbeteren dienstverlening; 

o	 bieden van overzicht in aanbod van (alle) diensten; 

o	 bieden van één ingang; 

o	 het is een stap in het streven naar meer e-dienstverlening zoals geformu-
leerd in het actieplan Andere Overheid. 
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•	 Veel provincies bieden op hun site de PPC aan als een onderdeel van een E-l et of ok

een Digitaalok e loketten wordt vaak ook productinformatie via ande-l et. Naast dez
re ingangen - vaak thema-ingangen - op de site aangeboden. Regelmatig blijken 
de verschillende ingangen niet dezelfde informatie over producten te bevatten en 
leiden de thema-ingangen naar formulieren die via de PPC niet te vinden zijn. 

•	 Verschillende provincies worstelen met de ontsluiting van alle producten in de PPC. 
De ontsluiting van de PPC vindt men niet ideaal en men zoekt naar mogelijkheden 
om de informatie uit de PPC vraaggerichter te ontsluiten. Men denkt daarbij aan 
het opzetten van themaloketten of loketten rond klantsituaties. In deze loketten wil 
men delen uit de PPC ontsluiten en gerelateerde producten meer in samenhang 
aanbieden. 

•	 Provincies onderscheiden voor hun dienstverlening vier doelgroepen; in volgorde 
van belangrijkheid: 

o	 bedrijven; 

o	 instellingen; 

o	 overheden (gemeenten en waterschappen); 

o	 burgers. 

•	 Voor de selectie van provinciespecifieke producten (P3) gebruiken de meeste 
provincies geen criteria. Ze laten het volledig over aan de vakafdelingen om te 
bepalen welke provinciespecifieke producten dienen te worden opgenomen. Alleen 
Utrecht gebruikt dezelfde criteria zoals geformuleerd in het procedurehandboek 
voor generieke producten. 

•	 Sommige provincies vinden het storend dat verschillende producten die zij niet (of 
niet in de vorm zoals beschreven) leveren, nu in als generieke producten (P1) in de 
PPC zijn opgenomen. 

•	 De provincies willen zo veel mogelijk productbeschrijvingen gezamenlijk blijven 
beheren. 

•	 Nu worden veel producten nog als generieke producten (P1) in de PPC opgenomen 
omdat ze anders niet via andere loketten, zoals het Overheidsloket op Overheid.nl, 
kunnen worden gevonden. In de toekomst, als het project Samenwerkende Catalo-
gi succesvol is, zal deze reden vervallen en zullen ook provinciespecifieke 
producten (P3) via andere loketten gevonden kunnen worden. 

•	 Provincies maken op dit moment geen onderscheid tussen producten en bijbeho-
rende handelingen. Men onderkent wel dat het noodzakelijk is om dit te doen, 
namelijk om: 

o	 te bepalen welke e-formulieren ontwikkeld zouden moeten worden; 

o	 klanten de juiste formulieren in de juiste context te kunnen aanbieden; 

o	 goed met elkaar te kunnen spreken over het digitaliseren van de achterlig-
gende processen voor afhandeling van ingezonden formulieren. 

In de rest van dit rapport zullen wij het onderscheid tussen producten en handelin-
gen weergeven door consequent de [handeling]met betrekking tot een bepaald 
product tussen vierkante haken te zetten. 
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5.2 E-formulieren 

5.2 taten uit d uê et p g rek .1 Resul e enq tes en h anelesp

Uit de enquêtes kwamen de volgende bevindingen met betrekking tot e-formulieren naar 
voren. Deze bevindingen werden tijdens het panelgesprek bevestigd. 

•	 Het overzicht van online formulieren bij provincies uit het vorige onderzoek van 
Dialogic bleek nog redelijk up to date. Slechts enkele actieve en passieve formulie-
ren moesten worden toegevoegd. 

•	 Provincies zijn meer geneigd om actieve formulieren op hun site aan te bieden dan 
passieve formulieren. 

•	 Actieve formulieren wil men pas aanbieden als men de achterliggende afhandeling 
kan digitaliseren. E-formulieren moeten aansluiten op de verschillende backoffice-
systemen, zoals workflowsystemen en/of documentsystemen. Voordat dit 
überhaupt kan gebeuren dient in veel gevallen eerst een herstructurering van de 
interne werkprocessen plaats te vinden. Deze dient gericht te zijn op versimpeling 
en uniformering van de werkprocessen. Zo dienen bijvoorbeeld alle subsi-
die[aanvragen]volgens dezelfde werkprocessen te gaan verlopen. 

•	 De meeste provincies wachten op de e-formulierenmachine van ICTU (EZ/BZK). 
Men wil eerst een beeld krijgen van wat deze machine voor hen te bieden heeft 
voordat men verder gaat met grootschalige ontwikkelingen op het gebied van e-
formulieren binnen de eigen organisatie. 

•	 Provincies gebruiken op dit moment passieve formulieren voor: 

o	 [aanvraag]vergunningen; 

o	 [aanvraag](incidentele) subsidies. 

Oftewel passieve formulieren worden aangeboden voor handelingen met complexe 
achterliggende interne processen. Deze formulieren zijn in pdf en MS-Word uitge-
voerd. 

•	 Provincies gebruiken op dit moment actieve formulieren voor: 

o	 [aanvraag]publicaties; 

o	 [melding](milieu)klachten/verontreinigingen; 

o	 [aanvraag]contact opnemen/reactie mogelijkheid; 

o	 [aanvraag]subsidies (slechts enkele provincies) 

Oftewel: actieve formulieren worden aangeboden voor handelingen met 
eenvoudige achterliggende interne processen. Deze formulieren zijn uitgewerkt in 
html (meestal ondersteund door het CMS). 

•	 De frequentie van het gebruik van de formulieren door klanten heeft vrijwel geen 
invloed op het aanbieden van formulieren. 

•	 [Aanvragen] die via actieve formulieren binnenkomen worden op dit moment 
geprint en als gewone post behandeld of via e-mail verspreid naar de verantwoor-
delijke medewerkers. 
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•	 Voorstellen voor het gezamenlijk ontwikkelen van e-formulieren zullen makkelijker 
worden overgenomen als ze ook oplossingen bieden voor: 

o	 authenticatie; 

o	 betaalmethodieken. 

5.2 taten uit d y k et p ramma e-Formul.2 Resul e analse van stuk en van h rog ieren 

en gesprekken met projectmanager en medewerkers 

5.2.2.1Inleiding 

Uit de enquêtes onder de projectleiders e-dienstverlening bij de verschillende provincies en 
uit gesprekken met de opdrachtgever bleek in een vroeg stadium al heel duidelijk dat er 
behoefte was om in dit onderzoek ook te analyseren wat de ontwikkelingen zijn op het 
gebied van een centrale e-formulierenmachine of œgenerator en wat deze kan betekenen 
voor de provincies en hun wens om gezamenlijk meer e-formulieren aan te bieden. Tijdens 
de verstrekking van de opdracht was er al wel sprake van dat de rijksoverheid een project 
zou starten om een centrale machine of generator te ontwikkelen. De diensten van deze 
machine zouden ook worden aangeboden aan provincies. Destijds was echter nog niet 
duidelijk waar dit project zou worden ondergebracht, hoe de financiering zou verlopen en 
wat de werkwijze, exacte doelstellingen en planning van het project zouden zijn. Binnen de 
kaders van dit onderzoek hebben wij daarom gesprekken gevoerd met de programma-
manager en enkele medewerkers van het inmiddels opgestarte programma e-Formulieren. 
Daarnaast hebben wij het plan van aanpak van dit programma en het zogenaamde 
Verkoopboek geanalyseerd op hun relevantie voor provincies in het kader van onze 
onderzoeksvragen. Hieronder zetten wij onze bevindingen in hoofdlijnen uiteen. Voor alle 
details over het programma e-Formulieren verwijzen wij u naar het plan van aanpak en het 
verkoopboek. 

5.2.2.2Organisatorische ophanging 

Het programma e-Formulieren maakt onderdeel uit van ICTU en heeft als opdrachtgevers 
het ministerie van Binnenlandse Zaken (burgers) en het ministerie van Economische Zaken 
(bedrijven). Zij opereren vanuit de Stuurgroep e-Formulieren, die strategische sturing 
geeft aan het programma. Het Ministerie van Economische Zaken is voorzitter van de 
Stuurgroep e-Formulieren. 

5.2.2.3Werkwijze 

Het programma zal - in tegenstelling tot wat velen binnen de provincies verwachten - niet 
zelfstandig standaarden ontwikkelen en een bijbehorende formulierenmachine waaraan 
vervolgens alle overheden zich zullen moeten conformeren. Het programma biedt een 
platform waarbinnen overheden gezamenlijk, in communities, met elkaar bepalen welke 
formulieren zij in de machine willen hebben en aan welke specificaties deze formulieren 
moeten voldoen. Het platform bestaat uit: 

-	 inhoudelijke ondersteuning door experts; 

-	 kennisoverdracht uit andere werkgroepen die binnen het platform werken; 
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- financiële ondersteuning: e-Formulieren betaalt tot 31 december 2006 de ontwik-
kelingskosten en het online aanbieden van de formulieren (daarna volgt overdracht 
aan GBOen komt er een geheel nieuwe kostentoedelingstructuur); 

- verantwoordelijkheid voor de realisatie: wanneer een communityvan overheden 
klaar is met het opstellen van de specificaties van een formulier, zorgt e-
Formulieren voor de realisatie en het online aanbieden van de formulieren. 

De e-formulierenmachine die volgens deze werkwijze zal ontstaan heeft als extra 
aantrekkelijke aspecten voor provincies dat het systeem ook zal worden gekoppeld aan 
DigiD, het GBA, het BBR en op termijn ook aan de OTP. Hierdoor zal het straks mogelijk 
zijn om voor de handelingen die door de e-formulierenmachine worden ondersteund niet 
alleen een formulier te bieden, maar eventueel ook: 

- automatische vulling van het formulier vanuit GBA of BBR; 

- eventuele authenticatie op basis van DigiD te ondersteunen; 

- betaaldiensten er aan te koppelen. 

Naast deze koppelingen aan centrale voorzieningen wil het programma e-Formulieren ook 
ondersteuning bieden bij het koppelen van de formulieren aan decentrale gegevensbestan-
den van de provincies. Dan kan ook automatische vulling van het formulier plaatsvinden op 
basis van gebruikersgegevens die al bij de provincie bekend zijn. 

Als provincies willen profiteren van de mogelijkheden, die het programma e-Formulieren 
hen biedt, dienen zij eerst de volgende stappen te ondernemen: 

- wijs een accountmanager aan, die de gezamenlijke provincies vertegenwoordigt bij 
het programma e-Formulieren; 

- bepaal voor welke events (handelingen) als eerste gezamenlijk e-formulieren zullen 
worden ontwikkeld; 

- vorm een communityvan personen, die elk namens hun provincie kunnen overleg-
gen over de gewenste specificaties van de te ontwikkelen en online aan te bieden 
e-formulieren. 

5.2.2.4Resultaten van het programma 

Het programma e-Formulieren heeft als doelstelling om al aan het eind van 2005 50 
formulieren online te hebben. Men hoopt dat enkele van deze formulieren afkomstig zijn 
van de provincies. In eerste instantie zal een pilot e-Formulieren worden ontwikkeld, 
omdat men nu nog niet in staat is een bestek te schrijven voor een definitieve machine. De 
lessen uit de pilot worden gebruikt om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de 
uiteindelijke e-formulierenmachine. 

5.2.2.5Planning 

De afbeelding hieronder komt uit het verkoopboek van het programma e-Formulieren en 
geeft aan welke fasering het programma wil volgen met betrekking tot de verschillende 
functionaliteiten die ontwikkeld zullen worden. 
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Groei in Functionaliteiten


Pilot machine operationeel 

PDF formulieren op front-office 

XML formulieren 

Verzenden naar Backoffice 

Authenticatie (DigiD) 

Personalisatie (Backoffice, GBA) 

Aansluiten op OTP 

tijd 
r: fasering met betrekking tot het aanbieden van functionaliteiten uit het verkoopboek van het iguuF

programma e-Formulieren 

Ook het overzicht hieronder komt uit het verkoopboek en geeft aan welk tijdspad het 
programma e-Formulieren nastreeft. Hieruit blijkt dat provincies, als zij aan willen haken 
bij de pilot, snel moeten handelen. 
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Planning Programma
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1 Start 

2 Voorbereiding Pilot 

3 Pilot 

4 Bestek 

BESLUITVORMING 

5 Aanbesteding 

6 
Voorbereiding definitieve 

E-formulierenmachine 

7 
Ingebruikstelling definitieve 

E-formulierenmachine 

Figuur: planning van het programma e-Formulieren afkomstig uit het verkoopboek van het 
programma 

5.3 Digitaliseringprocessen 

5.3 taten uit d uê et p g rek .1 Resul e enq tes en h anelesp

Uit de enquêtes kwamen de volgende bevindingen met betrekking tot digitalisering van 
afhandelingprocessen voren. Deze bevindingen werden tijdens het panelgesprek bevestigd. 

•	 De volgende provincies geven aan reeds de volgende handelingen met betrekking 
tot producten volledig gedigitaliseerd te hebben (tussen haakjes staan de afkortin-
gen van de betreffende provincies): 

o	 [aangifte]grondwateronttrekking (BR); 

o	 [aanvraag](verschillende) subsidies (DR, ZL); 

o	 [aangifte]milieuklachten (GL, BR, GR, NH); 

o	 [aanvraag](verschillende) publicaties (FL, GR, NH, ZH); 

o	 [aanvraag]milieuvergunning (ZL); 

o	 [starten]beroep-/bezwaarprocedure (ZL). 

•	 De volgende provincies overwegen om de volgende handelingen met betrekking tot 
producten volledig te digitaliseren (tussen haakjes staan de afkortingen van de 
betreffende provincies): 

o	 [aanvraag](incidentele) subsidies (BR, GL, GR, ZH, ZL); 

Dialogic innovatie & interactie 23 



o	 [aangifte]bronbemalingen en industriële onttrekkingen (BR); 

o	 [aanvraag]ontheffing wegenverordening (FR); 

o	 [aanvraag en melding]in het kader van de Wet Milieubeheer en de Ont-
grondingenwet (FR); 

o	 [aanvraag](verschillende) vergunningen (GR, ZH); 

o	 [toezicht](verschillende) vergunningen en subsidies (GR); 

o	 [melden]klachten wegen (UT); 

o	 [starten]bezwaar/beroep (ZL). 

•	 Provincies noemen de volgende criteria voor het digitaliseren van handelingen: 

o	 eenvoudige, overzichtelijke, goed beschreven en gestandaardiseerde pro-
cessen; 

o	 veel afnemers of veel vraag; 

o	 hoog afbreukrisico qua doorlooptijd; 

o	 authenticatie niet strikt noodzakelijk; 

o	 aantoonbare efficiëntie- en effectiviteitwinst. 

•	 Provincies hebben het meest behoefte aan het digitaliseren van de aanvraag van 
vergunningen. De achterliggende processen bij provincies lijken voldoende op el-
kaar om hier gezamenlijk in op te treden. 

•	 Na vergunningen zijn subsidies het meest geschikt. 
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6 Criteriaen trechter (fase 3) 

6.1 Producten,diensten,catalogien loketten 

Op basis van bovenstaande bevindingen adviseren wij om de opdeling van producten in de 
PPC en bijbehorende criteria als volgt aan te passen om tegemoet te komen aan de 
problemen die bestaan met betrekking tot de inhoud van de PPC: 

1A P1-producten blijven, net als nu het geval is, volledig generiek voor alle provincies. 
Ze worden in elk loket getoond. De criteria voor P1-producten dienen echter ver-
scherpt te worden zodat een product alleen een P1-product kan zijn als het in 

nationale wet- ofregelevingis g ef e pg ed inieerdEN opall rovincies van toepassing 

is. Het tweede criterium is nodig omdat niet alle wetgeving op alle provincies van 
toepassing blijkt te zijn. Zo kunnen producten uit de Reconstructiewet Concentra-
tiegebieden bijvoorbeeld geen P1-producten zijn omdat de wet slechts van 
toepassing is op vier provincies. P1-producten die voldoen aan de voorgestelde 
criteria bieden de volgende mogelijkheden/voordelen: 

o	 gezamenlijk beheer van de productbeschrijvingen; 

o	 kennis en ervaringsuitwisseling tussen provincies; 

o	 gezamenlijk formulieren ontwikkelen en processen digitaliseren; 

o	 gemak voor de gebruiker. 

1B	 Introduceer een nieuwe groep producten met bijvoorbeeld de naam P1‘. Deze 
producten zijn niet volledig generiek, zoals de P1-producten, maar worden wel door 
meerdere provincies getoond. Hoeveel provincies minimaal een product moeten 
tonen om het als P1‘ op te nemen, kan nog apart worden bepaald. Net als P1-
producten worden ze gezamenlijk beheerd en per provincie aangevuld met speci-
fieke informatie (P2‘). Een provincie kan zelf bepalen of een P1‘-product wel of niet 
in de eigen catalogus wordt getoond samen met de bijbehorende P2‘-
productinformatie. In deze groep kunnen producten worden opgenomen die voort-
komen uit nationale wet- en regelgeving, maar die niet op alle provincies van 
toepassing zijn. Daarnaast kunnen producten worden opgenomen die voortkomen 
uit provinciale verordeningen die bij verschillende provincies nagenoeg dezelfde 
producten opleveren. 

Zie voor een overzicht van de 35 producten uit de huidige PPC die voldoen aan de 
voorgestelde criteria voor een P1‘-product: bijlage —P1‘-producten (35 producten)“. 

1C	 Geef het gebruik van provinciespecifieke producten (P3) volledig vrij. Dit biedt 
provincies de vrijheid om eventueel ook publicaties en andere producten in hun 
catalogus op te nemen. Benadruk echter wel dat provincies het beste alleen P3-
producten aan hun catalogus kunnen toevoegen als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 

o	 het beheer van de productbeschrijving en eventuele formulieren is gere-
geld; 

o	 de productbeschrijving is goed vindbaar binnen de PPC, het E-loket of het 
Digitale loket. 
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6.2 E-formulieren 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek stellen wij voor om de volgende criteria te 
gebruiken voor de selectie van handelingen met betrekking tot producten waarvoor 
provincies gezamenlijk online formulieren kunnen ontwikkelen en aanbieden. 

2A and ing oren bijp ucten uit d eneriek roducten“nieuweDe h el en moeten h rod e set —g e p


stijl
. 

Hierdoor is gegarandeerd dat bij elke provincie de handeling kan worden verricht en 
op dezelfde manier is gedefinieerd vanuit de wet. Hierdoor is de kans het grootst dat 
er qua inhoud en functionaliteit een gezamenlijk formulier ontwikkeld kan worden1; 

2B e and ing zn erich op d d g en rij , —instell en“D h el en ij g t e oelroep —bed ven“ ing , of 

—burgers“. 

—Bedrijven“ zijn de belangrijkste klanten van provincies, gevolgd door —instellingen“, 
—overheden“ en —burgers“. —Overheden“ zijn echter een punt van zorg, omdat het 
ontwikkelen van e-formulieren voor deze doelgroep niet wordt ondersteund door het 
programma e-Formulieren. 

2C e and ing moeten een k ebben ormatieve rodD h el en g betrek ing h op inf p ucten. 

Voor de meeste informatieve producten van de overheid zijn geen formulieren nodig 
omdat de informatie direct vanaf de website kan worden geraadpleegd. 

2D and ing en rel d ebruik t.De h el en word atiefveel oor g ers verrich

Door veelvuldig gebruik zal het effect op administratieve lasten voor afnemer en 
provincie het grootst zijn (effectiviteits- en efficiëntiewinst); 

2E e h el ractice besch baar.Er is voor d and ingen een best p ik

Eén of meer provincies hebben al een online formulier beschikbaar dat als voorbeeld 
kan dienen. 

Naast het gebruik van genoemde selectiecriteria is het van groot belang dat voor de 
handelingen die geselecteerd worden voor het gezamenlijk ontwikkelen van e-formulieren 
een duidelijk perspectief geboden wordt op het digitaliseren van de afhandeling. Dit 
betekent dat vanaf het begin gesproken zal moeten worden over de vraag hoe de e-
formulieren zullen worden gekoppeld aan backofficesystemen, zoals workflow- en/of 
documentsystemen. In de praktijk komt dit erop neer dat aan de provincies duidelijk 
gemaakt moet worden hoe het project Routekaarten de digitalisering van de afhandeling 
ondersteunt en op welke termijn. 

6.3 Digitaliseringprocessen 

Gezien het feit dat provincies het meest geï ijn in het ontwikkelen van e-nteresseerd z
formulieren waarvoor ook de achterliggende afhandeling gedigitaliseerd kan worden, 
stellen wij het volgende voor: de op te leveren set handelingen voor volledige digitalisering 
van de achterliggende processen is een subset van de set die wordt geselecteerd voor het 
gezamenlijk ontwikkelen van e-formulieren. Als gevolg hiervan gelden voor deze set in 
ieder geval dezelfde criteria zoals beschreven in de vorige paragraaf. Daarnaast gelden 
enkele aanvullende criteria. Wij stellen op basis van ons onderzoek de volgende 
aanvullende criteria voor. 

3A e rocessen ie ter e and ing lg op h dij bijallD p d ach d h el en ig end moeten ooflnen e 

provincies min ofmeer g ij ijelkzn; 
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3B e terl g e rocessen ienen ig en ich ij te ijD ach ig end p d eenvoud e overz telk zn. 

De processen zullen dus minstens bij één provincie beschreven moeten zijn in een 
DSP (documentstructuurplan) om te kunnen bepalen of ze simpel en overzichtelijk 
zijn. Brabant is ver op dit punt en IOG-DIV wil de DSP‘n van de verschillende provin-
cies gaan vergelijken; 

3C enticatie ofbetal e and ing niet strik noodak ij ijAuth ing moeten bijd h el en t z elk zn. 

Eigenlijk is dit een specialisatie van het vorige criterium: authenticatie en betaling 
worden als complexe processen beschouwd. Dit criterium kan vervallen zodra blijkt 
dat ze laagdrempelig beschikbaar zijn voor provincies; 

3D ig iseringvan d and ingd e bel stellingte hebben van bestuur enDe d ital e h el ient d ang


pol .
itiek

Voor een geslaagde implementatie is draagvlak bij bestuur en politiek van groot 
belang. Als een handeling wordt opgenomen in de Overheid.nl Monitor, is de kans 
groter dat bestuur en politiek de digitalisering van de betreffende handeling onder-
steunen. 

6.4 De trechter 

De criteria die wij in dit hoofdstuk geformuleerd hebben, zijn te beschouwen als filters die 
in een bepaalde volgorde achter elkaar worden gezet. Vervolgens worden (alle handelingen 
met betrekking tot) alle producten van alle provincies door deze filters gehaald. Na elk 
filter blijft er een bepaalde groep handelingen achter. Aan het eind resteert een groep 
waarvan provincies gezamenlijk de digitalisering van de achterliggende werkprocessen 
zouden kunnen oppakken. In de afbeelding hieronder wordt een en ander gevisualiseerd. 

1 De look and feel, de technische realisatie en de integratie in of koppeling met de interne workflow, 
kan vervolgens nog door elke provincie afzoderlijk ingericht worden. 
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Alle producten van alle provincies 

Provinciespecifieke producten (P3) 

Veel voorkomende producten 

Generieke producten (P1) 

Handelingen voor gez. ontwikkeling 
e formulieren 

Handelingen voor gez. 
aanpak digitalisering 

werkprocessen 

1B 

1A 

2A-E 

3A-D 

iguuF r: Het filteren van (alle handelingen met betrekking tot) alle producten van alle provincies met 
behulp van de voorgestelde criteria. 
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7 Toepassingcriteria(fase 4) 

7.1 Producten,diensten,catalogien loketten 

Wij hebben de voorgestelde criteria voor P1- en P1‘œproducten toegepast op de huidige set 
generieke producten. Daarbij hebben we alleen gekeken of een product al dan niet een 
grondslag heeft in nationale wet- en regelgeving. Als dat het geval was, hebben we het 
product geclassificeerd als een P1-product, anders als een P1‘-product. 

Deze opdeling is niet waterdicht, zoals blijkt uit het voorbeeld van de Reconstructiewet 
concentratiegebieden. De producten die hier uit voortkomen blijken slecht voor vier 
provincies te gelden. Wij beschikken niet over de speciale (juridische) expertise om te 
controleren of alle producten die uit nationale wet- en regelgeving voortkomen, op alle 
provincies van toepassing zijn. Daarom adviseren wij e-Provincies om de lijst P1-producten 
die wij in dit rapport presenteren, te laten controleren door een inhoudelijke deskundige. 

7.2 E-formulieren 

Om te bepalen welke handelingen in aanmerking komen voor de gezamenlijke ontwikkeling 
van e-formulieren hebben we de set generieke producten (P1), zoals in de vorige paragraaf 
beschreven, gefilterd zoals voorgesteld in paragraaf 6.2. De filtering verliep als volgt. 

Eerst hebben we uit de lijst met 99 P1-producten nieuwe stijl alle producten gefilterd die 
alleen overheden als doelgroep hadden (binnen de PPC komt dit neer op —doelgroep = 
publiekrechtelijke instelling“). Vervolgens hebben we alle informatieve producten eruit 
gefilterd. Dit leidde tot een lijst van 58 producten. 

Vervolgens hebben we gekeken naar de frequentie waarmee klanten de producten vragen 
of gebruiken. Hierover zijn zeer weinig gegevens beschikbaar. De nulmeting van Friesland 
geeft niet veel houvast, omdat de meeste producten die worden genoemd in de top 20‘s 
van veel gevraagde producten door bedrijven en instellingen geen generieke producten 
(P1) zijn. Alleen de Milieuvergunning en de Jeugdzorg komen uit deze top 20‘s naar voren. 

Wel hebben wel voor meerdere provincies (Drenthe, Overijssel, Utrecht, Groningen en 
Zeeland) de beschikking over cijfers die aanduiden hoe vaak een bepaalde productbe-
schrijving uit de PPC geraadpleegd wordt. We hebben voor de genoemde provincies een 
top 25 van meest geraadpleegde productbeschrijvingen sinds de opening van het loket 
opgesteld. Vervolgens hebben we gekeken welke van de overgebleven 58 producten in 
minstens drie van de top 25‘s voorkwamen. Hieruit volgde een lijst van zes producten. In 
deze lijst kwam één product voor (Kennisgeving opheffing school Wet op de expertisecen-
tra) dat zo zelden wordt afgenomen, dat we het uit de lijst hebben gehaald. 

In de lijst van vijf resterende producten ontbraken echter enkele producten waarvan we 
weten - op basis van de enquête en de analyse van de provinciesites - dat ze relatief veel 
bij provincies worden afgenomen. Deze producten kwamen vermoedelijk niet in de 
statistieken voor omdat ze op de meeste sites van provincies veel aandacht krijgen buiten 
de PPC om. De meeste gebruikers vinden dus wel informatie over deze producten en 
verrichten misschien zelfs wel veel handelingen met betrekking tot deze producten, maar 
dat wordt in de PPC niet zichtbaar. We hebben deze producten alsnog aan de lijst 
toegevoegd. Het gaat om de volgende producten: 

• ontgrondingsvergunning; 
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•	 milieuklachten; 

•	 klachten over bestuursorgaan (algemeen). 

Op deze manier kwamen we tot acht producten. Omdat we met betrekking tot e-
formulieren niet zullen spreken over producten, maar over handelingen, stellen we voor 
om van deze acht producten de initiële handeling aan te wijzen als handeling waarvoor een 
e-formulier ontwikkeld zou kunnen worden. Zoals we al eerder hebben opgemerkt kunnen 
per product meerdere handelingen en dus meerdere formulieren worden gedefinieerd. In 
de praktijk blijkt echter dat de provincies zich bij het opzetten van hun e-dienstverlening 
vooral concentreren op die handelingen waarbij een klant het initiatief neemt om in contact 
te komen met de provincies met betrekking tot het product. Ook het panel beaamde deze 
constatering. 

Tot	 slot hebben we nventariseerd welke de 58 producten practices geï voor van best 

beschikbaar waren. Dat bleek voor negen producten het geval, waarvan er maar vier tot de 
uiteindelijk geselecteerde acht producten behoorden. Met betrekking tot het criterium dat 
er een best practise beschikbaar moet zijn, willen wij twee opmerkingen maken. 

1.	 Pas dit criterium niet te strikt toe, anders blijven er erg weinig producten over om 
gezamenlijk e-formulieren voor te ontwikkelen. 

2.	 We zijn veel best practices tegengekomen met betrekking tot subsidieverstrekkin-
gen op het vlak van cultuur en zorg. Deze vallen echter af vanwege het 
selectiecriterium dat alleen gezamenlijk e-formulieren ontwikkeld moeten worden 
voor handelingen met betrekking tot producten die strikt generiek zijn en dus in 
dezelfde nationale wet- of regelgeving voor alle provincies worden gedefinieerd. 
Wij stellen voor om te beginnen met de acht geselecteerde handelingen met be-
trekking tot P1-producten. Aansluitend daarop moet gekeken worden of het 
mogelijk is om ook gezamenlijk e-formulieren te ontwikkelen voor subsidies op het 
gebied van cultuur en zorg. Wij vermoeden dat het ontwikkelen van nieuwe e-
formulieren eenvoudiger is als eerst de formulieren voor de geselecteerde acht P1-
producten uitgewerkt zijn. 

Zie voor meer details de bijlage —P1-producten geschikt voor gezamenlijke ontwikkeling 
van e-formulieren“. Zie voor de uiteindelijke lijst met handelingen paragraaf 8.2.1. 

7.3 Digitaliseringprocessen 

Uit de acht geselecteerde handelingen waarvoor gezamenlijk e-formulieren zouden kunnen 
worden ontwikkeld, dienen de handelingen te worden gefilterd, waarvan de afhandeling de 
meeste kans maakt om volledig te worden gedigitaliseerd. Er blijkt in de lijst van acht 
handelingen maar één handeling te zijn die voorkomt in de lijst van negen provinciale 
referentieproducten voor de Overheid.nl Monitor en waarvan we nu weten dat er een 
procesbeschrijving beschikbaar is. Wij hebben op dit moment (21 juli 2005) echter nog niet 
van alle provincies informatie ontvangen over de vraag van welke handelingen zij 
procesbeschrijvingen beschikbaar hebben. 

Uit het panelgesprek begrepen wij dat IOG-DIV bezig is met een project om alle 
documentstructuurplannen (DSP‘n) van provincies met elkaar te vergelijken. Het IOG-DIV 
is een Interprovinciale OverlegGroep met betrekking tot documentaire informatievoorzie-
ning. De documentstructuurplannen die IOG-DIV wil vergelijken, beschrijven welke 
documenten (en vaak ook handelingen en bevoegdheden) een rol spelen bij het leveren 
van een bepaalde dienst of het uitvoeren van een bepaald proces. De uitkomst van dit 
project kan zeer waardevol zijn voor het opstarten van een proces om de gedigitaliseerde 
afhandeling van meer werkprocessen te realiseren. 
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8 Conclusies en advies (fase 5) 

8.1 Producten,diensten,catalogien loketten 

8.1.1 De geselecteerde producten 

We zijn op basis van de selectiemethode die we hebben toegepast op de huidige set van 
134 generieke producten 2 , gekomen tot 99 P1- en 35 P1‘-producten. Zie voor een 
overzicht de bijlage —P1-producten nieuwe stijl (99 producten)“ en —P1‘-producten (35 
producten)“. Alle overige provinciale producten in het PPC-systeem kunnen worden 
geclassificeerd als P3-producten. 

8.1 e concl viezen.2 Overig usies en ad

•	 Streef er naar dat alle provincies hun productinformatie min of meer op dezelfde 
manier op hun site presenteren. Hierbij kan de werkwijze gevold worden van de 
ministeries, in de vorm van het Multimedia Platform en de Multimedia Commissie. 
De ministeries maken binnen deze gremia afspraken over stroomlijning van de 
verschillende rubrieken op hun sites. Streef er voor provincies bijvoorbeeld naar 
dat op elke provinciesite een E-loket of Digitaal loket komt, waarin alle productin-
formatie en alle mogelijkheden tot transacties zijn opgenomen. Binnen een 
dergelijk loket kan de PPC als een totaaloverzicht/catalogus worden opgenomen. 
Productinformatie kan, binnen dit loket, tevens ontsloten worden via gebruikers-
vriendelijke schillen die om PPC heen worden gelegd om specifieke delen van de 
PPC te ontsluiten in de vorm van bijvoorbeeld een Subsidiel et, een V unnin-ok erg

genl et of een Mil ok ekerok ieul et. Belangrijk is hierbij wel dat er geen dubbele en z
geen tegenstrijdige informatie binnen het E-loket of Digitale loket over één en het-
zelfde product wordt aangeboden. Alle ingangen dienen wel naar dezelfde 
informatie te leiden. Tevens dient elke ingang naar alle beschikbare relevante for-
mulieren te leiden. Een E-loket of Digitaal loket zou er schematisch als volgt uit 
kunnen zien: 

o	 E-loket/Digitaal loket: 

°	 subsidieloket; 

°	 vergunningenloket; 

°	 milieuloket; 

°	 productencatalogus (totaal overzicht). 

•	 Zet, nadat alle provincies een PPC geïmplementeerd hebben, een project op dat 
helpt/stimuleert om ook provinciespecifieke producten (P3) aan de PPC toe te voe-
gen. Het beste kan dan begonnen worden met provinciespecifieke subsidies. 

2 We hebben niet alle onderliggende wetten nagelezen om te zien of zij betrekking hebben op alle 
provincies. Daarom adviseren wij om een voldoende juridisch onderlegde partij de lijst van 134 P1-
producten te laten scannen op deze eigenschap. 
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•	 Maak in alle interne en externe communicatie over (de ontwikkeling van) 
e-dienstverlening een duidelijk onderscheid tussen producten en de verschillende 
hand ing moeten ver-el en die gebruikers met betrekking tot deze producten willen/
richten. Voor de meeste producten is sprake van twee soorten handelingen. Ten 
eerste een initiërende handeling, waarbij meestal voor het eerst met betrekking tot 
het product een relatie tussen provincie en klant ontstaat. Dit is meestal de aan-

vraagvan het product, bijvoorbeeld van een subsidie of vergunning. Ten tweede 
zijn er handelingen met betrekking tot een product dat men al afneemt, zoals: 

o	 Het doorgeven van wijzigingen in de situatie van de klant. Bijvoorbeeld een 
adreswijziging. Of men heeft een vergunning om 1000m3 grond af te voe-
ren en het moeten er 2000m3 worden. 

o	 Het doorgeven van aangiftes of verantwoording met betrekking tot de acti-
viteiten die men op basis van het verkregen product kan/mag doen. 
Bijvoorbeeld een aangifte van de hoeveelheid grondwater die men het af-
gelopen jaar heeft onttrokken of een accountantsrapportage over de 
aanwending van een bepaalde subsidie. 

•	 Voer de scheiding tussen een product en de bijbehorende handelingen door in de 
PPC. De PPC zal zo moeten worden aangepast dat onder een product meerdere 
handelingen kunnen hangen, zodat per handeling de juiste informatie en het bijbe-
horende formulier verstrekt kan worden. 

8.2 E-formulieren (plan van aanpak) 

8.2.1 De geselecteerde producten 

Op basis van de selectie, zoals beschreven in paragraaf 7.2, komen wij tot de volgende lijst 
handelingen waarvoor gezamenlijk e-formulieren kunnen worden ontwikkeld: 

[handeling]metbetrekkingtoteen product ID in PPC 

[aanvraag]Milieuvergunning 1000076 

[aanvraag]Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer 1001493 

[aanvraag]Ontheffing voor verplichte milieu-effectrapportage 1001513 

[aanvraag]Vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water 1002273 

[aanvraag]Ontheffing, toestemming of vergunning voor evenementen op 
of aan het water 

1011988 

[aanvraag]Ontgrondingsvergunning 1000786 

[melding]milieuklacht 1012098 

[melding]Klacht over bestuursorgaan (algemeen) 1001779 

[aanvraag]subsidies voor cultuur en zorg P3 producten 
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8.2 an van aanp.2 Pl ak 

Wij adviseren e-Provincies om, binnen de pilot van het programma e-Formulieren, 
gezamenlijk formulieren te ontwikkelen voor de eerste acht handelingen die in de vorige 
paragraaf zijn genoemd. Door mee te doen aan de pilot van het programma e-Formulieren 
wordt snelheid behouden binnen de actielijn e-dienstverlening en kunnen de provincies 
optimaal profiteren van de nog aanwezige flexibiliteit in het programma e-Formulieren met 
betrekking tot inhoudelijke en functionele mogelijkheden. Na afloop van de pilotfase kan 
deze flexibiliteit wel eens zijn afgenomen omdat dan de specificaties voor de Europese 
aanbesteding zullen zijn opgesteld op basis van de bevindingen uit de pilotfase. De pilot is 
reeds gestart en loopt door tot maart 2005. Dit jaar (2005) kunnen provincies nog 
instappen. 

Wij adviseren om het gezamenlijk ontwikkelen van de formulieren, binnen de pilot van het 
programma e-Formulieren, in de volgende stappen uit te werken. 

ppenSta

1.	 Wijs een accountmanager aan die de provincies zal vertegenwoordigen in het 
programma e-Formulieren en die als projectleider verantwoordelijk is voor het 
hele project. De accountmanager heeft als taak om bij het programma e-
Formulieren aan te geven hoe de provincies gezamenlijk e-formulieren willen 
ontwikkelen. Hij is de gesprekspartner van de accountmanagers van het pro-
gramma e-Formulieren. 

2.	 Vorm een community(werkgroep) van afgevaardigden uit alle provincies 

3. Dez g ecif voorwaarde communcitystelt eerst alemene sp icaties en rand en op, 
waaraan de te ontwikkelen e-formulieren moeten voldoen. Deze specificaties 
en randvoorwaarden beschrijven onder andere: 

a. D	 panning die provincies zullen volgen bij het ontwikkelen van e-e	 l

formulieren. 

b.	 De mate van vrijheiddie provincies hebben met betrekking tot de vormge-

vingen functionaliteit van de e-formulieren. 

c.	 De formats waarin en de protocollen waarover de output van de formulie-
ren beschikbaar zal komen voor de backoffices van provincies. Men zou 
kunnen beginnen met het doorsturen van simpele e-mails die eventueel 
pdf‘s als bijlagen hebben. In een later stadium kan het doorsturen van xml-
berichten over een SOAP-protocol of over ReST worden gerealiseerd. Bin-
nen het project Samenwerkende Catalogi van het programma Advies 
Overheid.nl is kennis aanwezig over het koppelen van catalogi op basis van 
xml-berichten die via ReST worden verstuurd. Deze kennis kan mogelijk 
worden hergebruikt voor het koppelen van e-formulieren aan backoffices. 

d.	 De samenhang van de werkzaamheden en resultaten van de werkgroep 
met de werkzaamheden en de resultaten van het project Routekaarten dat 
nu bij e-Provincies loopt. 

4.	 Verzamel per handeling best practices van e-formulieren, zowel actief als 
passief. Tijdens de uitvoer van dit onderzoek hebben wij al best practices ver-
zameld die in een zip-bestand bij dit rapport worden meegeleverd. Zie de 
bijlage —Verzamelde Best Practices van Provincies“. 

5.	 Bepaal per handeling de benodigde gegevensset. Voor elke handeling dient te 
worden bepaald welke gegevens nodig zijn om deze in behandeling te kunnen 
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nemen. De benodigde gegevensset bepaalt welke informatie via het formulier 
wordt gevraagd aan de klant en welke informatie zal worden doorgegeven aan 
de backoffice in de vorm van een bericht. De gegevenssets kunnen o.a. worden 
bepaald op basis van de beschikbare best practices. Tevens kan gebruik wor-
den gemaakt van bestaande papieren formulieren. Tijdens het onderzoek 
hebben wij vernomen dat de provincie Flevoland een product-gegevensmatrix 
wil opstellen, waarin bij elk product (lees: handeling) vermeld wordt welke ge-
gevens nodig zijn om deze in behandeling te kunnen nemen. Tijdens het 
schrijven van dit rapport was deze matrixnog niet beschikbaar. Bij het opstel-
len van de gegevenssets dient men zeer nauwkeurig te zijn in het definiëren 
van de randvoorwaarden die voor elk veld uit de gegevensset gelden. Dit geldt 
in het bijzonder als men besluit om koppelingen te realiseren via xml-berichten. 
Ook met betrekking tot het bepalen van dit soort gegevenssets en de definië-
ring van berichten is al veel kennis beschikbaar uit het project Samenwerkende 
Catalogi. 

6.	 Regel het beheer van alle specificaties waarvan hierboven wordt gesproken en 
richt de beheerorganisatie in. De communityzal algemene specificaties opstel-
len die voor alle e-formulieren gelden die binnen het programma e-Formulieren 
voor provincies worden ontwikkeld. Daarnaast zal de communityspecificaties 
opstellen per e-formulier. Beide groepen specificaties zullen aan veranderingen 
onderhevig zijn. Dit kan komen doordat de producten dan wel handelingen ver-
anderen, of door voortschrijdend inzicht. Voor het vaststellen van deze 
veranderingen dienen procedures te worden vastgesteld, evenals voor het 
doorvoeren van deze veranderingen en het communiceren ervan aan alle be-
trokken partijen. 

8.2.3 [Aanvragen]Subsidies 

Ook voor het aanvragen van subsidies kan bovenstaande werkwijze worden gevolgd. Het 
kan echter zo zijn dat het voor deze aanvragen moeilijker is om een gemeenschappelijke 
gegevensset te definiëren. Daarom stellen wij voor om eerst te beginnen met de andere 
handelingen uit de lijst in paragraaf 8.2.1. Zodra voldoende ervaring hiermee is opgedaan 
kunnen formulieren voor het aanvragen van subsidies waarschijnlijk als nog relatief simpel 
en snel worden uitgewerkt. 

8.3 Digitaliseringprocessen 

8.3.1 De geselecteerde producten 

De onderstaande tabel geeft weer of de geselecteerde handelingen, opgenomen zijn in de 
Overheid.nl Monitor en of er een procesbeschrijving beschikbaar is. Waarschijnlijk gaat 
alleen de achterliggende afhandeling van de [aanvraag]milieuvergunning volledig digitaal 
ondersteund worden. Zodra van meer handelingen procesbeschrijvingen beschikbaar 
komen, kan bepaald worden of zij ook in aanmerking komen voor digitalisering van de 
afhandeling. Op het moment van schrijven van dit rapport zijn deze procesbeschrijvingen 
echter niet beschikbaar. 
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-[handeling]product PPC ID Overheid.nl 

Monitor 

Procesbeschrijving 

beschikbaar 

[aanvraag]Milieuvergunning 1000076 * o.a. bij Overijssel 
(ISO-gecertificeerd) 

[aanvraag]Ontheffing bepalingen Wet 
milieubeheer 

1001493 

[aanvraag] Ontheffing voor verplichte 
milieu-effectrapportage 

1001513 

[aanvraag] Vergunning onttrekken 
grondwater of infiltreren water 

1002273 * 

[aanvraag]Ontheffing, toestemming of 
vergunning voor evenementen op of 
aan het water 

1011988 

[aanvraag]Ontgrondingsvergunning 1000786 

[melding]Milieuklacht 1012098 * 

[melding] Klacht over bestuursorgaan 
(algemeen) 

1001779 * 

[aanvraag] Subsidies voor cultuur en 
zorg 

P3-
producten 

Brabant heeft één 
gestandaardiseerde 
procesbeschrijving, 
nl. voor de verlening 
van subsidies 

8.3 ing.2 Aanbevel en 

IOG-DIV heeft zich voorgenomen om alle DSP‘n (Documentaire Structuurplannen) van de 
verschillende provincies te gaan vergelijken. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor 
een gezamenlijke aanpak voor de digitalisering van de afhandeling van producten. 

8.4 De trechter 

In de figuur hieronder geven we nog één keer het beschreven filteringproces weer. Bij elke 
filtering geven we tevens weer om hoeveel producten het gaat. 
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-

Alle producten van alle provincies 

P3: 37 in PPCs en > 148 in E loket Friesland 

P1’: 35 

P1 (nieuwe stijl): 99 

Handelingen voor gez. ontwikkeling 
e formulieren: 8 

Handelingen voor gez. 
aanpak digitalisering 

werkprocessen: 1 

1B 

1A 

2A-E 

3A-D 

iguuF r: de verschillende filterstappen en de hoeveelheden producten/handelingen die bij elke filtering 
achter blijven 
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Bijlagen en bronnen
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P1-producten nieuwe stijl(99 producten 3)


Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

1001770 Bezwaar besluit bestuursorgaan (algemeen) Algemene wet bestuursrecht 
1001779 Klachten over bestuursorgaan (algemeen) Algemene wet bestuursrecht 
1012089 Goedkeuring plannen verandering 

archiefbewaarplaats 
Archiefwet 1995 

1900137 Machtiging tot vervanging van archiefbe
scheiden door reproducties 

Archiefwet 1995 

1900138 Verlenen van machtigingen tot opschorting 
van de overbrenging van archiefbescheiden 
ouder dan twintig jaar 

Archiefwet 1995 

1900139 Machtigingen beperkingen op de 
openbaarheid van archiefbescheiden 

Archiefwet 1995 

1001935 Meldingsplicht opheffing school voor 
voortgezet (speciaal) onderwijs 

Bekostigingsbesluit W.V.O. 

1002021 Kennisgeving opheffing school Wet op de 
expertisecentra 

Bekostigingsbesluit WEC 

1001416 Ontheffing gebruik sportmotoren 
geluidsproductie 

Besluit geluidsproductie 
sportmotoren 

1001346 Informatieplicht houder badinrichting in 
verband met legionellapreventie in 
zwemwater 

Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegen
heden 

1000721 Registratieplicht en meldingsplicht productie 
en bewerking zuiveringsslib, compost of 
zwarte grond 

Besluit kwaliteit en gebruik overige 
organische meststoffen 

1001783 Ontheffing verbod gebruik overige organische 
meststoffen 

Besluit kwaliteit en gebruik overige 
organische meststoffen 

1001505 Meldingsplicht verontreiniging of aantasting 
bodem en bodemsanering bij mestbassin 
voor dunne mest 

Besluit mestbassins milieubeheer 

1002206 Beoordeling veiligheidsrapport Besluit risico's 
zware ongevallen 

Besluit risico's zware ongevallen 
1999 

1001423 Aanwijzing bedrijven tot het uitvoeren van 
bodemonderzoek 

Besluit verplicht bodemonderzoek 
bedrijfsterreinen 

1000807 Terinzagelegging faunabeheerplannen Flora- en faunawet 
1001683 Aanwijzing beschermde leefomgeving Flora- en faunawet 
1001685 Schadevergoeding in verband met aanwijzing 

beschermde leefomgeving 
Flora- en faunawet 

1001687 Erkenning faunabeheereenheid Flora- en faunawet 
1001721 Ontheffing ten aanzien van beschermde 

inheemse diersoorten Flora- en faunawet 
Flora- en faunawet 

1001724 Ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten Flora- en faunawet 
1012078 Goedkeuring begroting en jaarrekening van 

gemeenten of gemeenschappelijke 
regelingen 

Gemeentewet 

1012080 Verzoek tot vaststelling gemeentelijke Gemeentewet 

3 We hebben niet alle onderliggende wetten nagelezen om te zien of zij betrekking hebben op alle 
provincies. Daarom adviseren wij om een voldoende juridisch onderlegde partij de lijst van 134 P1-
producten te laten scannen op deze eigenschap. 
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Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

jaarrekening 
1012087 Goedkeuring oprichting/deelname 

vennootschappen door gemeenten 
Gemeentewet 

1012088 Ontheffing verboden handelingen 
burgemeester, wethouders, raadsleden, 
secretaris en griffier 

Gemeentewet 

1012092 Goedkeuring verordening bijzondere 
voordelen gemeenteraad en commissies 

Gemeentewet 

1000068 Registratieplicht onttrekking grondwater Grondwaterwet 
1001502 Schadevergoeding vergunninghouder 

onttrekken grondwater of infiltreren water 
Grondwaterwet 

1001526 Schadevergoeding onttrekken grondwater of 
infiltratie water 

Grondwaterwet 

1001566 Grondwaterheffing (provinciale belasting) Grondwaterwet 
1002273 Vergunning onttrekken grondwater of 

infiltreren water 
Grondwaterwet 

1001890 Ontheffing verbod lozing huishoudelijk 
afvalwater 

Lozingenbesluit bodembescher
ming 

1011452 Eenmalige afdracht winning van koolwater
stoffen. 

Mijnbouwwet 

1000786 Ontgrondingsvergunning Ontgrondingenwet 
1000787 Schadevergoeding ontgronding Ontgrondingenwet 
1012098 Melden van milieuklachten Provinciale milieuwet- en 

regelgeving 
1001743 Terinzagelegging algemeen verbindende 

voorschriften door provincie 
Provinciewet 

1001872 Terinzagelegging financiële stukken provincie Provinciewet 
1012058 Bemiddeling gemeenten en waterschappen 

door provincie 
Provinciewet 

1010980 Subsidie voor plattelandsontwikkeling 2000 
2006 

Regeling subsidie plattelandsont
wikkelingsprogramma provincies 

1012055 Toekenning koninklijke onderscheidingen Reglement op de Orde van de 
Nederlandse Leeuw en de Orde 
van Oranje-Nassau 

1011988 Ontheffing, toestemming of vergunning voor 
evenementen op of aan het water 

Scheepvaartverkeerswet | 
Binnenvaartpolitiereglement 

1001142 Bewijs van aansprakelijkheidsdekking opslag 
professioneel vuurwerk 

Vuurwerkbesluit 

1001143 Vergunning professioneel vuurwerk 
(toepassingsvergunning) 

Vuurwerkbesluit 

1900034 Ontbrandingsmelding vuurwerk Vuurwerkbesluit 
1900042 Ontbrandingstoestemming vuurwerk Vuurwerkbesluit 
1012076 Goedkeuring belastingen waterschap Waterschapswet 
1012079 Kennisneming begroting en rekening 

waterschappen 
Waterschapswet 

1900143 Beoordeling calamiteitenplan Waterstaatswet 1900 
1001515 Ontheffing verbod wedstrijden op de weg Wegenverkeerswet 1994 
1001516 Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet 

1994, Voertuigreglement en het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 

Wegenverkeerswet 1994 

1011986 Ontheffing bijzonder transport over de weg Wegenverkeerswet 1994 
1011989 Verzoek tot nemen verkeersbesluit Wegenverkeerswet 1994 
1011242 Onttrekking van een weg aan het openbaar 

verkeer 
Wegenwet 
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Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

1011991 Besluit vaststelling grens bebouwde kom 
Wegenwet 

Wegenwet 

1012102 SOS telefonische hulpdiensten Welzijnswet 1994 
1012077 Goedkeuring grenscorrecties gemeenten Wet algemene regels herindeling 
1000114 Vergunning ambulancevervoer Wet ambulancevervoer 
1000344 Meldingsplicht verontreiniging of aantasting 

bodem 
Wet bodembescherming 

1000347 Meldingsplicht bodemsanering of 
vermindering dan wel verplaatsing 
bodemverontreiniging 

Wet bodembescherming 

1011390 Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen Wet bodembescherming 
1002192 Vaststelling hogere grenswaarde 

geluidsbelasting 
Wet geluidhinder 

1012111 Saneringsprogramma industrielawaai Wet geluidhinder 
1001747 Inzage register gemeenschappelijke 

regelingen 
Wet gemeenschappelijke 
regelingen 

1012073 Goedkeuring gemeenschappelijke regelingen Wet gemeenschappelijke 
regelingen 

1012106 Beslissing op geschillen Wet gemeenschap
pelijke regelingen 

Wet gemeenschappelijke 
regelingen 

1001337 Ontheffing voorschriften badinrichting Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegen
heden 

1001338 Melding voornemen oprichten, wijzigen of 
uitbreiden badinrichting 

Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegen
heden 

1900032 Publieksvoorlichting over zwemmen in open 
water 

Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegen
heden 

1000076 Milieuvergunning Wet milieubeheer 
1001493 Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer Wet milieubeheer 
1001494 Milieuverslag inrichtingen Wet milieubeheer 
1001513 Ontheffing voor verplichte milieu

effectrapportage 
Wet milieubeheer 

1012054 Risicokaart / Risico Informatie Systeem Wet milieubeheer 
1012112 Stimuleringsprogramma afvalscheiding en 

afvalpreventie van huishoudelijk afval 
Wet milieubeheer 

1012117 Zonebeheer industrielawaai Wet milieubeheer 
1900134 Vereenvoudigde meldingsprocedure Wet milieubeheer 
1900142 Ontheffing zorgplicht riolering buitengebied Wet milieubeheer 
1900146 Handhavingsverzoek milieubeheer Wet milieubeheer 
1012135 Vergunning apotheekhoudende artsen Wet op de geneesmiddelenvoor

ziening 
1012136 Jeugdzorg Wet op de jeugdzorg 
1012379 Subsidie jeugdzorg Wet op de jeugdzorg 
1000501 Inzage streekplan Wet op de Ruimtelijke Ordening 
1012059 Goedkeuring bestemmingsplannen Wet op de Ruimtelijke Ordening 
1012060 Verklaring van geen bezwaar bestemmings

plan 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 

1012093 Vrijstelling verplichting tot vaststelling 
exploitatieverordening 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 

1001915 Inzage leefmilieuverordening Wet op de stads- en dorpsver
nieuwing 

1900140 Goedkeuring vastgestelde peilbesluiten Wet op de waterhuishouding 
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Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

1012105 Goedkeuring en terinzagelegging 
dijkverbeteringsplannen 

Wet op de waterkering 

1001058 Informatieplicht bestuursorgaan Wet openbaarheid van bestuur 
1000157 Concessie personenvervoer Wet personenvervoer 2000 
1012094 Beoordeling rampenplan Wet rampen en zware ongevallen 
1012120 Toezending provincie rampenbestrijdingsplan Wet rampen en zware ongevallen 
1010154 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Wet stedelijke vernieuwing 
1000356 Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over 

vaarwegen 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

1001921 Ontheffing onderhandelingsplicht met 
gemeente bij verkoop onder voorkeursrecht 

Wet voorkeursrecht gemeenten 

1900106 Voorziening onverwijlde bijstand Wet werk en bijstand 
1012101 Advies provincie bij bouw ziekenhuisvoorzie

ning 
Wet ziekenhuisvoorzieningen 

1012061 Verklaring van geen bezwaar ex artikel 50 
Woningwet 

Woningwet 
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P1‘-producten (35 producten)


Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

1001875 Schadevergoeding reconstructieplan Reconstructiewet concentratiege
bieden 

1001877 Ontheffing gebruiksverbod door reconstruc
tieplan 

Reconstructiewet concentratiege
bieden 

1011983 Verzoek tot het aanleggen van kabels in 
provinciale (vaar)weg 

Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1011984 Toestemming tot plaatsing strokenborden Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1011985 Toestemming uitweg provinciale weg Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1011987 Vergunning/ontheffing bouwwerk vaarweg Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1011998 Ontheffing verbodsbepalingen werkzaamhe
den beheergebied provinciale vaarweg 

Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1012000 Subsidie digitale dienstverlening openbaar 
bibliotheekwerk 

Provinciale cultuurnota 

1012002 Subsidie cultuurbereik Provinciale cultuurnota 
1012003 Subsidie herstructurering bibliotheekwerk Provinciale cultuurnota 
1012004 Subsidie kunst- en cultuureducatie Provinciale cultuurnota 
1012005 Subsidie monumentenzorg Provinciale cultuurnota 
1012006 Subsidie podia en podiumkunstproducties Provinciale cultuurnota 
1012009 Subsidie amateurkunst Provinciale cultuurnota 
1012012 Subsidie Integratiebeleid Provinciale verordening 

integratiebeleid 
1012020 Subsidie jongerenwelzijn Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012021 Normsubsidie vrijwilligersorganisatie Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012022 Subsidie wonen/welzijn ouderen Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012023 Subsidie sport Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012024 Subsidie vrijwilligerswerk Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012026 Subsidie emancipatie Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012027 Subsidie zorgvoorzieningen Provinciale subsidieverordening 

welzijn 
1012083 Deelname programma innovatiestimulering De betreffende provinciale 

verordening 
1012084 Deelname programma duurzaam 

ondernemen 
De betreffende provinciale 
verordening 

1012085 Deelname programma stimulering regionale 
arbeidsmarkt en scholing 

1012086 Programma stimulering recreatie en toerisme De betreffende provinciale 
verordening 

1012103 Vaststellen ecologische hoofdstructuur 
1012113 Subsidie projecten soortenbescherming Provinciale verordening landelijk 

gebied 
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Product 
ID 

Productnaam Wetgeving 

1012114 Subsidie ecologische verbindingszones Provinciale verordening landelijk 
gebied 

1012115 Subsidie kleine landschapselementen Provinciale verordening landelijk 
gebied 

1012116 Subsidie geïntegreerd bosbeheer Provinciale subsidieregeling 
geïntegreerd bosbeheer 

1012118 Deelname programma bedrijfsomgeving Provinciale subsidieregeling 
1900108 Vergunning/ontheffing bouwwerk openbare 

weg 
Provinciale verordening wegen en 
waterwegen 

1900135 Meldingsplicht vrijgestelde ontgrondingen 
1900136 Gedoogbeschikking milieubeheer 
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P1-producten geschiktvoor gezamenlijke 

ontwikkelingvan e-formulieren 

oranje producten komen uit top 20 voor instellingen uit nulmeting Friesland 
gele producten komen uit top 20 voor bedrijven uit nulmeting Friesland 

Product 
ID 

Productnaam Overheid.nl 
Monitor 

BestPractise 
(passief) 

BestPractise 
(actief) 

DR GR OV UT ZL aantal keren 
in Top25 

1000076Milieuvergunning * ZH, LB 163 105 646 2065 121 5 
1002021Kennisgeving opheffing school Wet op de expertisecentra 69 27 1435 55 4 
1002273Vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water * UT, OV, FR, 

LB, ZL, NB, 
GL 

518 1055 40 3 

1001493Ontheffing bepalingen Wet milieubeheer 101 2715 55 3 
1001513Ontheffing voor verplichte milieu-effectrapportage 66 1399 34 3 
1011988Ontheffing, toestemming of vergunning voor evenementen op of aan het water 17 1252 34 3 
1012098Melden van milieuklachten * LB, NH, ZH, 

NB, GR, DR, 
GL, OV 

25 31 2 

1001721Ontheffing ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet NB 32 37 2 
1000786Ontgrondingsvergunning UT, NB 89 95 2 
1000344Meldingsplicht verontreiniging of aantasting bodem ZH 91 20 2 
1000356Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over vaarwegen 933 45 2 
1001423Aanwijzing bedrijven tot het uitvoeren van bodemonderzoek 92 29 2 
1001494Milieuverslag inrichtingen 1381 37 2 
1012136Jeugdzorg 109 48 2 
1001338Melding voornemen oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting 1071 1 
1001346Informatieplicht houder badinrichting in verband met legionellapreventie in zwemwater 20 1 
1001416Ontheffing gebruik sportmotoren geluidsproductie 952 1 
1001526Schadevergoeding onttrekken grondwater of infiltratie water 23 1 
1001779Klachten over bestuursorgaan (algemeen) * 89 1 
1001921Ontheffing onderhandelingsplicht met gemeente bij verkoop onder voorkeursrecht 23 1 
1002192Vaststelling hogere grenswaarde geluidsbelasting 32 1 
1011242Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer 37 1 
1011452Eenmalige afdracht winning van koolwaterstoffen. 967 1 
1001566Grondwaterheffing (provinciale belasting) * NB 0 
1000347Meldingsplicht bodemsanering of vermindering dan wel verplaatsing bodemverontreiniging LB, ZH, GL 0 
1001143Vergunning professioneel vuurwerk (toepassingsvergunning) UT 0 
1000114Vergunning ambulancevervoer 0 
1000157Concessie personenvervoer 0 
1000721Registratieplicht en meldingsplicht productie en bewerking zuiveringsslib, compost of zwarte grond 0 
1000787Schadevergoeding ontgronding 0 
1001142Bewijs van aansprakelijkheidsdekking opslag professioneel vuurwerk 0 
1001337Ontheffing voorschriften badinrichting 0 
1001502Schadevergoeding vergunninghouder onttrekken grondwater of infiltreren water 0 
1001505Meldingsplicht verontreiniging of aantasting bodem en bodemsanering bij mestbassin voor dunne mest 0 
1001515Ontheffing verbod wedstrijden op de weg 0 
1001516Ontheffing bepalingen Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 0 
1001683Aanwijzing beschermde leefomgeving 0 
1001685Schadevergoeding in verband met aanwijzing beschermde leefomgeving 0 
1001687Erkenning faunabeheereenheid 0 
1001724Ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten 0 
1001770Bezwaar besluit bestuursorgaan (algemeen) 0 
1001783Ontheffing verbod gebruik overige organische meststoffen 0 
1001890Ontheffing verbod lozing huishoudelijk afvalwater 0 
1001935Meldingsplicht opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs 0 
1002206Beoordeling veiligheidsrapport Besluit risico's zware ongevallen 0 
1011390Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen 0 
1011986Ontheffing bijzonder transport over de weg 0 
1011989Verzoek tot nemen verkeersbesluit 0 
1012055Toekenning koninklijke onderscheidingen 0 
1012112Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval 0 
1012117Zonebeheer industrielawaai 0 
1012135Vergunning apotheekhoudende artsen 0 
1012379Subsidie jeugdzorg 0 
1900034Ontbrandingsmelding vuurwerk * 0 
1900042Ontbrandingstoestemming vuurwerk 0 
1900106Voorziening onverwijlde bijstand 0 
1900134Vereenvoudigde meldingsprocedure 0 
1900146Handhavingsverzoek milieubeheer 0 

aantal raadplegingen Top 25 
producten uit PPCs sinds live gaan 

De tabel bevat alle P1-producten nieuwe stijl, die niet uitsluitend voor de doelgroep 
overheden zijn en geen informatieve producten zijn. Voor alle producten is aangegeven 

- of deze voorkomen in de top 25 van meest geraadpleegde producten van de PPC‘s 
van Drenthe, Groningen, Utrecht, Overijssel en Zeeland en hoe vaak deze geraad-
pleegd zijn sinds de start van de betreffende PPC; 
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- hoe vaak het product voorkomt in een top 25. 
- of er van een product een best practice is, in de vorm van een actief of in de vorm 

van een passief formulier; 
- of een product is opgenomen in de Overheid.nl Monitor. 
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Verzamelde BestPractices van Provincies 

In het bestand —BestPractices.zip“ (op te vragen bij holland@dialogic.nl onder vermelding 
van —Best practices e-formulieren provincies 2005“) zijn alle best practices opgenomen die 
wij tijdens dit onderzoek bij provincies zijn tegengekomen. Het bestand dient eerst te 
worden uitgepakt voordat het kan worden geraadpleegd. Het bestand is als volgt 
ingedeeld: 

-	 Best Practices 

o	 Actief


° ID van het product in de PPC.


•	 Per provincie het betreffende formulier in html 
NB: omdat veel sites van provincies dynamisch worden op-
gebouwd, zullen enkele formulieren niet meer werken. 

o	 Passief


° ID van het product in de PPC.


•	 Per provincie het betreffende formulier in Word of in pdf. 
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Vragenlijstten behoeve van onderzoeknaar inrichting 

e-Provincies (uitgebreide versie inclusiefPPC) 

Onderwerp: 

1. Onderzoek naar inrichting productencatalogus bij de provincies 
2. Quickscan naar inrichting formulieren gekoppeld aan producten 
3. Onderzoek naar mogelijkheden tot het automatische afhandeling 

Vragenlijsten 

InrichtingProductencatalogus 

Voor het onderzoek naar de inrichting van de productencatalogus is de volgende vragenlijst 
samengesteld. 

a. Heeft uw provincie een online productencatalogus voor klanten van de provincie? 

Antwoord: 

b. Wat is het officiële doel van deze catalogus? 

Antwoord: 

c. Hoe presenteert/positioneert u uw online catalogus? Denk aan: hoe wordt hij genoemd? Hoe is 
hij geplaatst op uw site? Tussen welke ander rubrieken staat hij en hoe verhoudt de catalogus 
zich qua presentatie tot deze andere rubrieken? Hoe communiceert u over uw catalogus? Is er 
een promotieplan? Mogen we dat inzien? 

Antwoord: 

d. Welke doelgroepen onderscheidt u? 

Antwoord: 

e. Hoe bepaalt u of iets wel of niet in de catalogus opgenomen moet worden? 

Antwoord: 

f. Zijn er officiële criteria waaraan een item moet voldoen om in de catalogus opgenomen te 
worden? Welke zijn dit? 

Antwoord: 

g. Hoe is geregeld dat alle items goed worden beheerd en up to date worden gehouden? 

Antwoord: 

h. Maakt u in uw catalogus onderscheid tussen producten en de handelingen die daar op van 
toepassing kunnen zijn? Per product kunnen meerdere handelingen en daaraan gekoppelde 
formulieren van toepassing zijn. Maakt u bijvoorbeeld een onderscheid tussen een subsidieaan-
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vraag en verantwoording afleggen over een ontvangen subsidie? Of maakt u onderscheid tussen 
het aanvragen van een milieuvergunning en het doorgeven van wijzigingen m.b.t. deze vergun-
ning, of het indienen van een bezwaar door derden tegen een verstrekte vergunning? En hoe 
maakt u dat onderscheid in uw catalogus? 

Antwoord: 

i. Welke items heeft u op dit moment in uw catalogus opgenomen? Kunnen we een lijst krijgen? 

Antwoord: 

j. Zijn er in uw provincie problemen of discussiepunten met betrekking tot de huidige catalogus, 
zo ja, welke? 

Antwoord: 

Inrichtingformulieren en handelingen 

Voor het onderzoek naar beschikbare formulieren en handelingen willen wij in eerste 
instantie graag weten of de informatie over uw provincie, zoals deze is opgenomen in de 
Inventarisatie e-f ieren Provincies uit hoofdstuk 2 van het onderzormul oeksrapport, nog 
actueel is. 

Als deze informatie niet meer actueel is of niet klopt, vragen we u om de wijzigingen 
hieronder aan te geven. 

Als de informatie nog wel actueel is, kunt u direct door naar de additionele vragen f tot en 
met j. 

a. Voor welke producten binnen uw provincie zijn formulieren beschikbaar? 

Antwoord: 

b. Wat is de aard van deze formulieren, passief of actief? 

Antwoord: 

c. Indien van toepassing, welke technische oplossing wordt er voor deze formulieren gebruikt? 

Antwoord: 

d. Hoe vindt de afhandeling per formulier via de backoffice plaats? 

Antwoord: 

e. Wie is voor welk formulier verantwoordelijk binnen de organisatie? 
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Antwoord: 

Additionele vragen: 

f. Worden er nog meer formulieren opgenomen op de website? 

Antwoord: 

g. Welke randvoorwaarden spelen hierbij een rol (zie onder h tot en met i)? 

Antwoord: 

h. Technische randvoorwaarden: hoe moeten de formulieren uitgevoerd zijn? 

Antwoord: 

i. Intern organisatorische randvoorwaarden: welke voorwaarden gelden bijvoorbeeld met betrek-
king tot de vakafdeling en de technische beheerafdeling? 

Antwoord: 

j. Extern organisatorische randvoorwaarden: welke voorwaarden gelden bijvoorbeeld met 
betrekking tot informatieverstrekking en support door externe partijen als leveranciers en/of e-
Provincies? 

Antwoord: 
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Inrichtingprocessen gekoppeld aan formulieren 

Met de volgende vragen zal achterhaald moeten worden voor welke tien handelingen de 
kans het grootst is dat alle achterliggende processen volledig gautomatiseerd kunnen 
worden. Bepaald moet dan worden aan welke criteria deze handelingen moeten voldoen. 

a. Welke handelingen zijn bij uw provincie volledig geautomatiseerd? 

Antwoord: 

b. Waarom zijn juist deze handelingen volledig geautomatiseerd? 

Antwoord: 

c. Welke processen moesten voor deze handelingen worden geautomatiseerd? 

Antwoord: 

d. Welke handelingen staan op stapel bij uw provincie om geautomatiseerd te worden? 

Antwoord: 

e. Waarom worden juist deze handelingen geautomatiseerd? 

Antwoord: 

f. Welke processen moeten voor deze handelingen worden geautomatiseerd? 

Antwoord: 
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Vragenlijstten behoeve van onderzoeknaar inrichting 

e-Provincies (eenvoudige versie exclusiefPPC) 

Onderwerp: 

1. Quick scan naar inrichting formulieren gekoppeld aan producten; 
2. Onderzoek naar mogelijkheden tot het automatisch afhandelen van handelingen. 

Vragenlijsten 

Inrichtingformulieren en handelingen 

Voor het onderzoek naar beschikbare formulieren en handelingen willen wij in eerste 
instantie graag weten of de informatie over uw provincie, zoals deze is opgenomen in de 
Inventarisatie e-f ieren Provincies uit hoofdstuk 2 van het onderzormul oeksrapport in de 
Bijlage, nog actueel is. 

Als deze informatie niet meer actueel is of niet klopt, vragen we u om de wijzigingen 
hieronder aan te geven. 

Als de informatie nog wel actueel is, kunt u direct door naar de additionele vragen f tot en 
met j. 

k. Voor welke producten binnen uw provincie zijn er formulieren beschikbaar? 

Antwoord: 

l. Wat is de aard van deze formulieren, passief of actief? 

Antwoord: 

m. Indien van toepassing, welke technische oplossing wordt er voor deze formulieren gebruikt? 

Antwoord: 

n. Hoe vindt de afhandeling per formulier via de backoffice plaats? 

Antwoord: 

o. Wie is voor welk formulier verantwoordelijk binnen de organisatie? 

Antwoord: 
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Additionele vragen: 

p. Worden er nog meer formulieren opgenomen op de website? 

Antwoord: 

q. Welke randvoorwaarden spelen hierbij een rol (zie onder h tot en met i)? 

Antwoord: 

r. Technische randvoorwaarden: hoe moeten de formulieren uitgevoerd zijn? 

Antwoord: 

s. Intern organisatorische randvoorwaarden: welke voorwaarden gelden bijvoorbeeld met betrek-
king tot de vakafdeling en de technische beheerafdeling? 

Antwoord: 

t. Extern organisatorische randvoorwaarden: welke voorwaarden gelden bijvoorbeeld met 
betrekking tot informatieverstrekking en support door externe partijen als leveranciers en/of e-
Provincies? 

Antwoord: 

Inrichtingprocessen gekoppeld aan formulieren 

Met de volgende vragen zal achterhaald moeten worden voor welke tien handelingen de 

kans het grootst is dat alle achterliggende processen volledig geautomatiseerd kunnen 
worden. Bepaald moet dan worden aan welke criteria deze handelingen moeten voldoen. 

a. Welke handelingen zijn bij uw provincie volledig geautomatiseerd? 

Antwoord: 

b. Waarom zijn juist deze handelingen volledig geautomatiseerd? 

Antwoord: 

c. Welke processen moesten voor deze handelingen worden geautomatiseerd? 

Antwoord: 

d. Welke handelingen staan op stapel bij uw provincie om geautomatiseerd te worden? 
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Antwoord: 

e. Waarom worden juist deze handelingen geautomatiseerd? 

Antwoord: 

f. Welke processen moeten voor deze handelingen worden geautomatiseerd? 

Antwoord: 
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Lijst met referentieproducten voor meting 

e-dienstverleningdoor Overheid.nlMonitor 

Probl ingeemstell

—Welke negen provinciale producten dienen opgenomen te worden in de Overheid.nl 
Monitor 2005?“ 

Overwegingen 

Uit het onderzoek naar de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening dat tot nu toe 
via de Overheid.nl Monitor plaatsvindt, komt met betrekking tot de provinciale producten 
niet goed de mate van elektronische dienstverlening naar voren. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat de huidige negen producten in de monitor niet (meer) 
representatief zijn te noemen. Uitgangspunt voor aanpassing van de huidige lijst is dat het 
draagvlak voor de monitor verbreed moet worden door verbetering van de betrokkenheid 
van de deelnemende overheden. Daarom is er dit jaar voor gekozen alle provincies de 
mogelijkheid te geven om een lijst van negen voor hen representatieve producten aan te 
leveren. Hierdoor is de verwachting dat ook de herkenbaarheid van de op te nemen 
producten beduidend groter zal worden. Uiteindelijk hebben zeven van de twaalf provincies 
een lijst opgestuurd waaruit een selectie gemaakt is. 

Criteria 

De criteria voor deze lijst zijn vooraf vastgesteld. Op basis van deze criteria is de 
provincies gevraagd om negen representatieve producten aan te leveren. De criteria luiden 
als volgt: 

1.	 De negen producten moeten generiek zijn voor alle provincies en dus als P1-

product in de PPC voorkomen. Zie voor een overzicht de bijlage.


2.	 Het mogen geen informatieve producten zijn, zoals het aanvragen van beleidsnoti-
ties en publicaties. 

3.	 De producten moeten veel afgenomen worden. 
4.	 De producten moeten gespreid zijn over de doelgroepen bedrijven, instellingen, 

burgers. 

Daarnaast is het van belang de aandacht te vestigen op de volgende uitgangspunten: 

1.	 De Overheid.nl Monitor wordt vaak als referentie gebruikt door bestuurders en de 
politiek. 

2.	 Binnen de provincie moet er draagvlak zijn om juist voor die negen producten de 
(e-) dienstverlening te verbeteren. 

3.	 De keuze van deze negen producten zal dus een strategische en/of tactische keuze 
zijn. 

De lstij

Op basis van de inzendingen en reacties daarop is tenslotte de volgende lijst samenge-
steld: 
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Nieuwe lijst 

1. Aanvragen milieuvergunning 

2. Aanvragen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren 
water 

3. Indienen milieuklachten bij het Milieu informatie klachtenpunt 

4. Aanvragen subsidie cultuurbereik 

5. Aangifte grondwaterheffing (provinciale belasting) 

6. Melding(splicht) ontbranding (afsteken) vuurwerk 

7. Raadplegen risicokaart 

8. Raadplegen informatie over zwemmen in open water 

9. Indienen klacht over bestuursorgaan 

Dialogic innovatie & interactie 56 



Geraadpleegde Bronnen


- Onderzoeksrapport Dialogic juni 2004: Inventarisatie e-formulieren bij provincies;


- Gebruikersonderzoek website Flevoland;


- Nulmeting e-dienstverlening Friesland;


- Verkoopboek van het ICTU-programma e-Formulieren;


- Plan van aanpak van het ICTU-programma e-Formulieren;


- Programmaplan Professionalisering Werkprocessen van Zuid-Holland.
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