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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Voor u ligt de bladformule van het nieuwe provinciale magazine. Hierin beschrijven we hoe het 
magazine eruit komt te zien, waarom het er moet komen en wat de kosten ervan zijn.  
 
Aanleiding 
Op 31 maart werd het Beleidskader Communicatie vastgesteld in Provinciale Staten. Daarin werd 
beschreven hoe we voortaan met 1 provincieblad gaan communiceren met onze relaties. Met de 
bijgevoegde bladformule beschrijven we hoe de huidige Prov doorontwikkeld wordt naar een 
magazine. 
 
Voorgeschiedenis 
De provincie geeft al zes jaar het relatiemagazine Prov uit, we zijn bezig met jaargang zeven. We 
willen de huidige Prov verbeteren tot magazine.  
 
Essentie / samenvatting: 
In de bladformule geven we in het kort aan hoe we op een zo goedkoop mogelijke manier een mooi 
magazine voor de provincie Utrecht kunnen produceren. Het doel van het magazine is dat onze relaties 
zich meer betrokken voelen bij de provincie Utrecht. In dit voorstel zijn de redactionele doelstellingen 
en uitgangspunten, de bladformule en financiële verantwoording beschreven 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uiteindelijk is het de bedoeling om in 2009 zes tot tien nummers van het provinciaal magazine uit te 
brengen. 
 
Financiële consequenties 
In de bijlage is beschreven wat de ontwikkeling van het blad kost, en wat de kosten per nummer zijn 
van 16 of 24 pagina’s. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 
Behandeling in commissie Bestuur, Europa en Middelen 2 juni 2008 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de Bladformule van het nieuwe provinciale magazine.

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


