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1. Inleiding 
 

De provincie Utrecht wil zich graag positioneren als een ‘natuurlijke’ gesprekspartner in het (rela-
tie)netwerk van de verschillende overheden en politieke en maatschappelijke organisaties waar zij mee 
van doen heeft. Ze is nu bezig het bijbehorende profiel vast te stellen. De provincie wil ook het beleid 
van de andere overheden op onderdelen kunnen beïnvloeden. De provincie Utrecht wil daarbij gezien 
worden als een inspirerende, verbindende en presterende overheidsorganisatie, die zichtbare maat-
schappelijke resultaten boekt en daarbij de discussie niet uit de weg gaat. Het Public Affairsteam kan 
hierbij helpen.  
 

Public Affairs (PA) is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming, 
op veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie, die van invloed zijn  op 
het functioneren van de eigen organisatie. Een belangrijk onderdeel, het sluitstuk, van 
public affairs is lobbyen. Lobbyen is het informeel beïnvloeden van formele besluitvor-
ming. Andere onderdelen zijn relatiebeheer zowel intern als extern, signalering van be-
langrijke ontwikkelingen en advisering van het bestuur en het ambtelijk apparaat.

In het Collegeprogramma van september 2007 staat in hoofdstuk 11, bestuur en middelen, op pag. 28: 
“Onze lobbyactiviteiten pakken we planmatig aan…”. In het Uitvoeringsprogramma van november 
2007 wordt deze zinsnede nader uitgewerkt in de doelstellingen “vergroten van de bekendheid en in-
vloed [van de provincie Utrecht] in ‘Brussel’ en ‘Den Haag’” en in het “ bevorderen van samenwer-
king en partnerschap met [de Utrechtse] gemeenten…” Om de doelstellingen te bereiken zullen de 
volgende activiteiten worden ontplooid:  

• Den Haag: het beïnvloeden van de besluitvorming in de Tweede Kamer in een voor Utrecht 
gunstige richting en het vergroten van de naamsbekendheid van de Utrechtse bestuurders op 
basis van aan de orde zijnde beleidsdossiers. Een lijst met prioritaire dossiers wordt in dit do-
cument benoemd. Per dossier zullen de te bereiken doelen worden geformuleerd. 

• Gemeenten: het versterken van de relatie met en het draagvlak van de provincie bij de 
Utrechtse gemeenten en samenwerkingsverbanden. De Samenwerkingsagenda en de onder-
staande lijst met prioritaire PA-dossiers vormen het uitgangspunt voor de activiteiten. 

• Brussel: de lobby bij de EU is onderdeel van de Europastrategie en komt als zodanig vooral in 
daar aan de orde. In deze notitie wordt alleen ingegaan op die Public Affairs-aspecten van het 
Europees beleid die raakvlakken hebben met die van Den Haag en/of de Utrechtse gemeenten. 

 
Deze notitie geeft aan hoe de hierboven genoemde hoofdlijnen op het gebied van public affairs de 
eerste helft van de Collegeperiode, dat wil zeggen de jaren 2008 en 2009, worden ingevuld. Er is met 
opzet gekozen geen programma voor de gehele Collegeperiode te schrijven omdat het politiek proces 
te fluïde is. Nu, in 2008, kan niet gezegd worden hoe het politieke landschap er in 2011 uitziet en wel-
ke public affairs activiteiten dan prioriteit hebben. Eind 2009 stellen wij het programma voor de jaren 
2010 en 2011 vast. 
 
In het vervolg van deze notitie wordt aangegeven wat de beleidsmatige prioriteiten van de provincie 
op het terrein van public affairs zijn en hoe die uitgevoerd zullen worden. 
 

2. Beleidsmatige prioriteiten van de provincie 

2.1  Proactief  en Monitorend PA-beleid
Public Affairs kan proactief en monitorend bedreven worden. In het geval van proactieve actie neemt 
de provincie, op basis van de eigen beleidsagenda, zelf het initiatief om bepaalde onderwerpen op de 
relevante agenda’s te krijgen en om het beleid in een voor Utrecht gunstige zin trachten te beïnvloe-
den.  
In de politieke arena’s van Brussel, Den Haag en de Utrechtse gemeenten speelt natuurlijk veel meer. 
Deze ontwikkelingen worden gemonitord. De leden van het PA-team zullen adviseren te reageren: 
a. wanneer deze de visie van de provincie ondersteunen of tegenspreken, of; 
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b. wanneer deze raken aan de wettelijke taken van de provincie. 
 
In het geval van zowel proactief als monitorend PA-beleid zal indien nodig samen gehandeld worden 
met de overige randstadprovincies en met het IPO. Er is een aantal onderwerpen dat alle provincies 
raakt en waarbij in IPO-verband wordt opgetreden, zowel in Brussel als in Den Haag. Het gaat om 
thema’s als bijvoorbeeld de Europese Structuurfondsen, de aansturing van de Dienst Landelijk Gebied, 
de ambulancezorg en de OV-chipkaart. De provincie neemt deel aan het door het IPO-georganiseerde 
overleg van provinciale lobbyisten en zal per dossier moeten bekijken welk rol het wil spelen, al dan 
niet aanvullend op IPO-initiatieven. De samenwerking met de randstadprovincies vindt plaats op on-
derwerpen als het UPR/bestuursakkoord en Kenniseconomie/Lissabonagenda. 
 
2.1  Monitorend PA-beleid
Het team PA volgt hiervoor de belangrijkste politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in Brussel, 
Den Haag en bij de gemeenten. Naast de hierna genoemde onderwerpen gaat het om zaken: 

• op Europees niveau, bijvoorbeeld: de Kaderrichtlijn Water, de Vogel en Habitatricht-
lijn, de eisen voor luchtkwaliteit. 

• in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld: de begrotingsbehandelingen, het regionale cul-
tuurbeleid, de Invoeringswet Ruimtelijke Ordening, de bezuinigingen op ILG en 
BDU, waterveiligheid, de OV-autoriteit Randstad; 

• op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld: herindelingen, de aansluiting van de jeugdzorg 
op het jeugdbeleid, de leefbaarheid van kleine kernen. 

Monitorend PA-beleid is moeilijk te plannen vanwege niet te voorspellen actuele ontwikkelingen. Het 
Team Public Affairs volgt voor de provincie relevante onderwerpen en als het nodig blijkt te zijn, 
kunnen zij opgewaardeerd worden tot prioritair dossier. Omgekeerd kunnen de beleidsafdelingen het 
team PA op relevante ontwikkelingen attenderen. 
 

2.2 Proactieve PA
Proactief PA-beleid kan zich niet op alle aspecten van het provinciale beleid richten. Dat leidt tot ver-
snippering en een ondoelmatige inzet van de beschikbare capaciteit van de provincie en tot een over-
voering van de bestuurlijke partners in Den Haag, Brussel en de gemeenten. Prioriteitstelling is daar-
om nodig.  
 
Inmiddels hebben wij in een aantal stukken aangegeven welke richting wij denken uit te gaan. Dat 
begint in de nota Een strategie voor Utrecht van februari 2007, gevolgd door het Coalitieakkoord van 
mei, het Collegeprogramma van september en het Uitvoeringsprogramma van november. Het uit-
gangspunt is slagvaardig samen werken aan kwaliteit en duurzaamheid. Utrecht wil een topregio zijn 
waar op duurzame wijze de kwaliteit van wonen, werken en leven nu en in de toekomst verzekerd 
blijft. Dit uitgangspunt is tevens het inhoudelijke criterium voor het kiezen van de PA-prioriteiten. 
 
Behalve dit inhoudelijke criterium is er nog een efficiëntiecriterium. Proactief public affairs beleid 
werkt het best als gefocust wordt op onderwerpen die in meerdere bestuurslagen spelen: Brussel en/of 
Den Haag en/of gemeenten.  
 
Op basis van deze twee criteria hebben wij de volgende prioriteiten vastgesteld: 

 
Urgentieprogramma Randstad / Bestuursakkoord. In het Utrechtse spelen vijf thema’s, 
waarvan de eerste drie een provinciale bestuurlijke trekker hebben: 

a. Draaischijf Nederland; 
b. Polder Groot Mijdrecht Noord; 
c. Ruggengraat voor natuur en recreatie in het Groene Hart; 
d. Duurzaam bouwen in Utrechtse regio; 
e. Korte termijn maatregelen openbaar vervoer. 

Voor de provincie is dit een sleutelbeleidsveld waarbij in Den Haag gelobbyd dient te worden 
samen met de andere randstedelijke provincies. Het doel is het bewaken van de budgettaire 
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zekerheid voor al deze projecten, het bewaken van het partnerschap tussen de regionale en na-
tionale bestuurders en het tempo van de uitvoering van de projecten. Voor de effectiviteit van 
de lobby is het echter van groot belang goede relaties te hebben met de betreffende gemeenten 
in de projectgebieden, reden om daar flink in te investeren.  
De inzet van de provincie in het UPR is nauw verbonden aan de inzet voor het Bestuursak-
koord voor de periode 2009 – 2011 tussen rijk en provincies. De provincie is namelijk, met de 
andere randstadprovincies, van mening dat de investering van Utrecht in het UPR deel dient 
uit te maken van de financiële afspraken tussen het kabinet en de provincies in dat bestuursak-
koord. Doel is de inzet te verwerkelijken.  
 
Ruimtelijke Thema’s  

a. Woningbouw en Groen (inclusief Groene Hart). De provincie heeft moeite om aan 
zijn huidige woningbouwverplichtingen te voldoen en om nieuwe bouwlocaties te 
vinden. Tevens bestaat de provincie voor een belangrijk deel uit gebieden met een 
grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen verstedelijking, natuur en leefbaarheid van het platteland. Het is een spannend 
onderwerp in Utrecht waar op een kleine oppervlakte met hoge bevolkingsdichtheid 
dit vraagstuk nadrukkelijk speelt. Doel is het rijk te winnen voor de Utrechtse inzet. 
Gezien het onderwerp ligt intensieve samenwerking met de Utrechtse gemeenten voor 
de hand. 

b. Duurzame leefomgeving.  In concreto gaat het om de verbetering van de luchtkwali-
teit, de aanpak van geluidshinder en de introductie van openbare duurzame verlich-
ting. Luchtkwaliteit en geluidshinder hebben een nauwe relatie met de spanning tus-
sen woningbouw en groen. Bouwlocaties zijn steeds moeilijker te vinden vanwege be-
lemmeringen op het gebied van lucht- en geluidskwaliteit. Doel is zodanige Europese 
en nationale regels te maken dat de bouwprogramma’s door kunnen gaan in een voor 
de burger gezonde leefomgeving.  

c. Ruimtelijke kwaliteit. Dit onderwerp heeft betrekking op zaken als bedrijventerrei-
nen en andere ruimtebepalende elementen als windmolenparken. Doel is het tegen-
wicht bieden aan de ministeries van VROM en EZ die de neiging hebben dit onder-
werp centraal te willen aanpakken. Voor bedrijventerreinen geldt dat de provincie, 
met alle aandacht voor herstructurering, ruimte blijft houden voor het maken van zijn 
eigen afwegingen, inclusief de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Verder moet 
voorkomen worden dat de uitvoering van staand beleid wordt tegengewerkt door nog 
in ontwerp zijnd nieuw rijksbeleid. Het onderwerp ‘ruimtelijke kwaliteit’ omvat ook 
de bewaking van de voortgang van projecten als ‘Soesterberg’ en ‘Hart voor de Heu-
velrug’. In alle gevallen spelen de Utrechtse gemeenten nadrukkelijk een rol.  

d. WABO: de nieuwe wet op de omgevingsvergunning leidt tot nieuwe ontwikkelingen 
op het terrein van vergunningverlening en handhaving met mogelijke consequenties 
voor de positie van de provincies. Doel is de positie van de provincies te borgen. 

e. Water: het gaat om vier onderwerpen: de zuidelijke randmeren, de Hollandse Ijssel, 
de Vecht en Ruimte voor de Lek. Doel is te zorgen voor afdoende rijksbetrokkenheid, 
ook in financieel opzicht. 

 
Kenniseconomie & Lissabonagenda. Hoe blijft Utrecht een economische topregio? Door te 
werken aan kennis en innovatie. Dit onderwerp, dat ook in Randstadverband zal worden op-
gepakt, vraagt aandacht in: 

a. Den Haag: Pieken in de Delta, het beleidskader voor regionaal economisch beleid van 
het ministerie van Economische Zaken. Doel is er voor te zorgen dat de regio’s meer 
zeggenschap krijgen bij de vaststelling van regionaal economische prioriteiten. Het 
zwaartepunt ligt nu te veel bij het ministerie. 

b. Brussel: de positie van het Europees Regionaal Beleid, vooral het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bij de tussentijdse herziening van de meerja-
renbegroting 2007-2013 in 2009 en de periode na 2013. 
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c. Provincie: het sluiten van bondgenootschapen met gemeenten, kennisinstellingen (o.a. 
universiteit en hogeschool) en bedrijfsleven (Kamer van Koophandel) over regionaal 
economische prioriteiten. 

 
Utrecht Europese Culturele Hoofdstad 2018. Er is een stichting opgericht, een samenwer-
king van stad en provincie Utrecht. De stichting heeft als doel dat Utrecht in 2018 Europese 
Culturele Hoofdstad wordt. Ze ontwikkelt een programma voor dat jaar en bereidt de herden-
king van de Vrede van Utrecht in 2013 voor. De stichting werkt nu een plan van aanpak uit. 
Een lobbyplan is daar onderdeel van. In samenwerking met de stad zal worden gelobbyd bij 
het Rijk en in Brussel om de kandidatuur in de wacht te slepen. Dit onderwerp is een zaak van 
lange adem. In 2012 wordt door het kabinet beslist welke stad bij de EU zal worden voorge-
dragen. 
 
Jeugdzorg. Kernthema voor de komende periode is het programma Utrechtse Jeugd Centraal 
(UJC). Na een periode van onrust willen provincie en partners met dit programma toewerken 
naar een koploperspositie op het gebied van de jeugdzorg. In het programma UJC worden 
daartoe op 6 programmalijnen initiatieven genomen (onder meer op het gebied van vraagstu-
ring, preventie en kwaliteit en effectiviteit). Het programma wordt in mei 2008 vastgesteld 
door Provinciale Staten. 
De lobby is er in de eerste plaats op gericht de Utrechtse ambities helder te maken: de provin-
cie Utrecht is actief bezig om samen met onze partners de jeugdzorg te verbeteren. Wij zoeken 
verder concrete steun bij de ministeries van Jeugd en Gezin en VWS op het gebied van onder-
zoek (meer aandacht voor langer lopende wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van 
jeugdzorg) en het uitvoeren van pilots (onder meer in een regelvrije zone, waar de verschil-
lende soorten regelgeving geen belemmering meer zijn). Zodra het moment zich daarvoor 
leent, willen we de ministeries naar Utrecht halen om de eerste resultaten te bekijken. Overi-
gens zijn deze lobbyactiviteiten aanvullend op de al lopende contacten van de afdeling met de 
twee ministeries.  

Per prioriteit zal in nauw overleg met de betrokken bestuurder en de leden van de directieraad een 
lobbydossier worden opgesteld. Ieder dossier wordt geschreven door een team bestaande uit de PA-
adviseur(s), de communicatieadviseur van de betreffende gedeputeerde en het afdelingshoofd (of de 
door deze afgevaardigde beleidsmedewerker). Elk dossier is uniek in zijn doelstelling en in zijn lob-
bydoelgroep. De inzet zal dus ook steeds anders zijn. Het is de bedoeling dat de lobbydossiers eind 
maart 2008 klaar zijn. 
 

3. Werkwijze Public Affairs 

De taken van het PA-team liggen vooral op het terrein van lobby, zoals beschreven in de vorige para-
graaf, maar het gaat verder nog om signalering van relevante ontwikkelingen, strategische advisering 
bij beleidsontwikkeling en complicaties in bestuurlijke contacten en kennisoverdracht. Andere aspec-
ten die van belang zijn, betreffen het relatiebeheer, de relatie met het provinciale apparaat en in het 
bijzonder die met de afdeling Communicatie. 
 
3.1  Relatiebeheer
Om effectief te kunnen werken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke organisaties en personen 
van belang zijn om de doelstellingen van de provincie te halen. Het is ook van belang te weten wie 
binnen de provincie met deze organisaties contact heeft en met welke personen. Het hebben van een 
netwerk is belangrijk, want daar wordt informatie uit gehaald en daar worden zaken mee gedaan. Als 
uit de analyse blijkt dat er leemtes zitten in de netwerken van de verschillende bestuurders en/of ma-
nagers, dan wordt daar door het Team Public Affairs actie op ondernomen. 
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3.2  Relatie PA-team met het provinciale apparaat
De medewerkers van het PA-team werken nauw met elkaar samen, weten wat er op elkaars terrein 
speelt en knopen zaken aan elkaar. Het PA-team is de organisatie alleen goed van dienst als tot op het 
hoogste niveau de toegevoegde waarde van het werk wordt gezien en gebruikt. Dat is het geval als het 
team faciliterend en dienstverlenend opereert. De PA-medewerker is een adviseur van de organisatie, 
die zijn netwerken en dossiers goed op orde heeft en daardoor in staat is zowel inhoudelijk als relatio-
neel het bestuur en management te ondersteunen. Een transparante werkwijze is daarbij een voorwaar-
de. Het PA-team stelt de organisatie in staat om sneller, directer en adequater haar belangen te beharti-
gen. Het stimuleert de organisatie nog meer om in te spelen op de consequenties van de actualiteit en 
initieert dat de provincie meer en gericht naar buiten treedt. Het PA-team intensiveert de coördinatie 
van de activiteiten in het kader van de belangenbehartiging van de afdelingen. Het team staat ten dien-
ste van de afdelingen waar het gaat om monitoren en integreren van beleidsdossiers. Ook heeft de 
terugkoppeling en vertaling van de opgedane kennis en informatie een plaats. 
 
3.3 PA-team binnen de afdeling Communicatie
Het PA-team is onderdeel van de afdeling Communicatie en omvat in totaal 4 fte: de teamcoördinator 
richt zich op politiek Den Haag, twee adviseurs houden zich bezig met de Europese Unie en met het 
onderhouden van contacten met de Utrechtse gemeenten en er is een ondersteunend medewerkster. 
Binnen de afdeling Communcatie is er een synergetische relatie met de persvoorlichters c.q. eerste 
aanspreekpunten van de gedeputeerden. Het PA-team werkt voor het grootste gedeelte achter de 
schermen, gericht op het beïnvloeden van beslissers. De werkzaamheden van de persvoorlichters spe-
len zich vooral af voor de schermen, gericht op het informeren van bredere doelgroepen en het beïn-
vloeden van de publieke opinie. Door het scherm heen houden zij elkaar vast. Public affairs en pers-
voorlichting spelen een belangrijke rol in mediawatching: signaleren wat er in de publieke opinie over 
een bepaald dossier speelt. De synergie kan drie kanten uitwerken, zodat de inspanningen van beleids-
afdelingen, public affairs en communicatie optimaal bijdragen aan het verwezenlijken van de Utrecht-
se beleidsdoelen. Op basis van door één van de partners gesignaleerde ontwikkelingen kan bijvoor-
beeld besloten worden politici te benaderen, of om een interview met een gedeputeerde in de krant te 
plaatsen of om ideeën ‘toevallig’ in de media terecht te laten komen om te zien hoe er gereageerd 
wordt. 
 

4. Planning 
In november 2009 wordt de eindrapportage over de beleidsagenda 2008-2009 aan GS gepresenteerd 
en wordt de beleidsagenda 2010-2011 aangeboden. 
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