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Aanbieden Informatieplan IenW 2022-2026 aan Tweede 
Kamer 

Aanleiding 
Naar aanleiding van verschillende documenten en onderzoeken (o.a. de 
Kabinetsreactie op de commissie Elias, rapport van ABDTOPConsult, de 
Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en het Besluit toekomst BIT) is de 
Tweede Kamer toegezegd dat de departementen een meerjarig informatieplan 
gaan aanleveren. Het departementale Informatieplan is een verplichting uit het 
besluit CIO Stelsel Rijkdienst 2021.  

Het doel van deze plannen is de Tweede Kamer en burgers inzicht te geven in de 
belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de ICT en 
digitalisering i.r.t. de (beleids)opgaven. Dit informatieplan volgt de afspraken uit 
het Kwaliteitskader meerjarige departementale informatieplannen van BZK. De 
plannen worden jaarlijks geactualiseerd en verder ontwikkeld in een meerjarig 
groeitraject.   
U bent eerder op 22 augustus j.l. geïnformeerd over het Informatieplan IenW en 
het te volgen proces.  
Op het bijgevoegde Informatieplan heeft u eerder akkoord gegeven t.b.v 
verzending aan BZK/CIO Rijk op 5 oktober 2022.  

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd nogmaals akkoord te gaan met de inhoud van het bijgevoegde 
Informatieplan 2022-2026 IenW en verzending daarvan na 9 november aan de 
Vaste Kamercommissie van IenW.  

De departementale plannen zullen ook op 9 november door de staatsecretaris van 
Binnenlandse Zaken met een rijksbrede beschouwing ook aan de Tweede kamer 
worden aangeboden.  

Kernpunten 
Het Informatieplan IenW geeft op een compacte wijze inzicht in de uitdagingen 
waar IenW voor staat bij de uitvoering van het Beleidsprogramma en de 
belangrijke rol van digitalisering en informatievoorziening daarbij. De scope van 
het Informatieplan omvat het departement, dat wil zeggen dat de zbo’s er geen 
onderdeel van uitmaken. De inhoud sluit aan en maakt gebruik van bestaande 
documenten, zoals het Beleidsprogramma, de I-Strategie IenW en de datakoersen 
en I-plannen van de diensten.   
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De concrete voorbeelden van I-projecten en programma’s in hoofdstuk 3 zijn 
afkomstig van de diensten.  

Op verzoek van de bewindslieden (bewindsliedenstaf 22 aug) is zowel bij de 
slotalinea in paragraaf 2.3 als bij de selectie van een aantal actuele en 
kenmerkende voorbeelden in het IenW domein in hoofdstuk 3 aangegeven dat er 
sprake is van risico’s en onzekerheden bij de realisatie van deze ambities.  

Overigens dient nog opgemerkt te worden dat het informatieplan niet volledig 
hoeft te zijn. Op het Rijks ICT-dashboard staat immers nadere informatie over de 
projecten van IenW met een ICT-component van tenminste € 5 miljoen, over de 
gehele looptijd van het project. 

Krachtenveld 
De Informatieplannen zijn interdepartementaal afgestemd in CIO ateliers 
georganiseerd door BZK. Ook is IenW betrokken geweest bij het opstellen van de 
rijksbrede beschouwing waarin de rode draden van de informatieplannen aan de 
Kamer zullen worden toegelicht.  
Vrijwel tegelijkertijd zal de staatssecretaris van BZK haar Werkagenda 
Digitalisering via een andere spoor aanbieden aan de Kamer met een bredere 
scope en thema’s als "Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk" en 
"Iedereen heeft regie op het digitale leven". Het Informatieplan sluit aan bij de 
ambities die er zijn het terrein van de overheid zelf die deel uitmaken van het 
thema "Een digitale overheid die waardengedreven en open werkt voor iedereen". 
IenW heeft bij BZK aandacht gevraagd om bij het aanbieden van de I-plannen en 
de Werkagenda duidelijk de relatie tussen beide aan te geven. BZK is voornemens 
om dit bij de Rijksbrede schouwing bij de I-plannen op te nemen.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Informatieplan IenW 2022-2026 Dit Informatieplan geeft de 
Kamer op compacte wijze 
inzicht in de belangrijkste 
ontwikkelingen op het terrein 
van digitalisering en IV bij IenW 


