ALGEMEEN OVERLEG DIGITALE OVERHEID
Op 14 maart spreekt u met de staatssecretaris van BZK over de digitale overheid. Waterschappen willen
graag mede invulling geven aan de ambitieuze digitaliseringsagenda van de Rijksoverheid. Onderwerpen
die niet op deze agenda mogen ontbreken, zijn: informatieveiligheid, privacy, digitale dienstverlening,
open data/open overheid, zaakgericht werken, archivering en ruimte voor innovatie en het faciliteren van
kennisuitwisseling tussen de verschillende overheden. Voor het AO willen wij u graag enkele aandachtspunten meegeven.
REGIE OP DIGITALISERING
Het ministerie van BZK ziet de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) als basis voor de digitale dienstverlening naar burgers en ondernemers en werkt aan een vernieuwde Berichtenvoorziening van MijnOverheid. De decentrale overheden onderschrijven het belang van het doorontwikkelen van voorzieningen om
te kunnen blijven innoveren als dienstverlenende overheid. De samenleving digitaliseert snel en de overheid kan daarin niet achterblijven. Burgers en ondernemers communiceren steeds vaker digitaal met de
overheid, met belangrijke baten voor beiden: betere dienstverlening en lagere kosten. Tegelijkertijd moeten privacy en informatieveiligheid worden geborgd. Om deze beweging door te zetten en te bestendigen
is meer samenwerking tussen departementen en decentrale overheden nodig, met een centrale en eenduidige regie.
De staatssecretaris van BZK is formeel verantwoordelijk voor de Digitale Overheid. Hierdoor komt dit onderwerp onder één bewindspersoon, maar tegelijkertijd zijn gerelateerde onderwerpen als privacy, open
data en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij de minister belegd. Daarnaast is het ministerie van J&V
verantwoordelijk voor Digitale Veiligheid en het ministerie van EZK voor Digitale Economie en heeft ieder
departement en iedere overheid het onderwerp digitalisering op zijn eigen agenda staan. Interbestuurlijk
overleg is en blijft dus van essentieel belang.

Vraag: Hoe borgt de staatssecretaris dat hij regie houdt over alle facetten van de digitale dienstverlening?
FINANCIERING
Het kabinet heeft een ambitieuze digitaliseringsagenda. Daarbij horen ook passende financiële middelen.
De staatssecretaris heeft de beschikking gekregen over de zogenoemde ‘ Aanvullende post’ waaraan alle
overheden bijdragen. Dit is echter niet voldoende om een nieuwe ambitieuze agenda en de doorontwikkeling van digitale voorzieningen te financieren.

Vraag: Gaat het Rijk geld vrijmaken om de ambitieuze digitaliseringsagenda te realiseren?
Waterschappen willen onbelemmerd gebruik van de Basisinfrastructuur kunnen maken en zijn geen voorstander van het toepassen van het profijtbeginsel en het doorbelasten van kosten van generieke digitale
voorzieningen, vanwege ‘ontmoediging’ van gebruik. Dit komt omdat medeoverheden veel kleingebruikers
kennen, die straks aanzienlijk moeten betalen per bericht dat ze via MijnOverheid Berichtenbox versturen.
Maar, voor nu is dat afgesproken. Het is wel noodzakelijk om de uitwerking van het profijtbeginsel goed te
monitoren en te evalueren en zonodig aan te passen, bijvoorbeeld over een jaar.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om het profijtbeginsel te evalueren, bijvoorbeeld over een jaar?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

