
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over problemen met beveiliging 

informatiesystemen BIJ12 
 
Datum: 31 januari 2021  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten over problemen met de beveiliging van informatiesystemen van BIJ12. 
 

1. Is het College bekend met het artikel op Omroep Flevoland1 met als titel 
‘Sites provincies offline omdat ze onveilig zijn’ ? 

2. Kan het College aangeven waarom Provinciale Staten via een brief 
‘Mededeling m.b.t. Beveiliging informatiesystemen BIJ12 ’ die is opgenomen 
in de Lijst Ingekomen Stukken van week 4 geïnformeerd wordt en niet via een 
SPOED mededeling verstuurd via de email? 

3. Kan het College zich voorstellen dat niet ieder Statenlid de Lijst Ingekomen 
Stukken van week 4 reeds door heeft kunnen nemen en dat zij zich 
vervolgens overvallen voelen als zij dergelijk nieuws via Omroep Flevoland 
moeten vernemen?  

4. In de brief worden de volgende 7 systemen genoemd die kwetsbaarheden 
hebben: 

• ArcheoDepot  
• Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 
• Landelijk Grondwater Register 
• Landelijk Zwemwater portaal en register 
• Risicokaart 
• Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
• Nationale Databank Vegetatie en Habitat 

Op de website van BIJ12 worden echter nog 3 systemen genoemd: 
• Luchtfoto's en ondergronden  
• Provinciale Selectielijst Archieven. 
• Centrale Data- en Services (CDS) 

Kan het College aangeven of de lijst met kwetsbare systemen nog steeds 
groeit of dat dit de definitieve lijst met systemen is? 

5. Kan het College aangegeven dat de systemen die door de provincie Flevoland 
gebruikt worden voor het aansturen van bruggen en sluizen op geen enkele 
manier gecompromitteerd zijn door de kwetsbaarheden van de systemen bij 
BIJ12? 

6. Kan het College aangeven of de systemen alleen voor het internet offline 
zijn gehaald of dat BIJ12 medewerkers ook binnen hun eigen netwerk geen 
beschikking meer hebben over de systemen? 

 
1 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/215374/sites-provincies-offline-omdat-ze-onveilig-zijn  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/215374/sites-provincies-offline-omdat-ze-onveilig-zijn


7. In de brief staat de quote opgenomen ‘Andere applicaties vragen zulke 
ingrijpende aanpassingen dat zij beter opnieuw kunnen worden 
opgebouwd.’ Kan het College bevestigen dat BIJ12 allereerst een plan van 
aanpak inclusief business case per applicatie zal opleveren voordat er 
besloten wordt of en hoe bepaalde systemen opnieuw beschikbaar worden 
gemaakt.  

8. BIJ12 heeft aangegeven dat ‘een onafhankelijk extern onderzoeksbureau 
doorzoekt of er inbreuken op onze systemen zijn geweest’. Kan het College 
aangeven of binnen dat onderzoek ook een antwoord komt op de vraag of de 
kwetsbaarheden zijn ontstaan vanwege het niet tijdig installeren van 
software-patches in de beveiligings-infrastructuur door de staande ICT 
Beheer organisatie of dat de kwetsbaarheden in de applicaties zelf liggen? En 
dat er ook duidelijkheid komt of de ICT Beheer organisatie alle procedures en 
protocollen heeft gevolgd. 

9. Kan het College aangeven of er nog aanvullende communicatie naar de 
burger zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat deze het vertrouwen in de 
provinciale systemen zal behouden.  

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
 
 


