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Onderwerp: Presentatie ontwerp relatiemagazine Provincie Utrecht Magazine 

Voorgestelde behandeling: Commissie Bestuur, Europa en Middelen, 2 februari 2009 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 23 juni 2007 is besloten door PS dat de relatienieuwsbrief Prov opgewaardeerd wordt tot een 
nieuw relatiemagazine. In deze vergadering willen wij u het ontwerp voor het nieuwe blad en de 
nieuwe naam ter kennisname voorleggen. Bijgaand vindt u een proefnummer van het nieuwe 
relatiemagazine. 
 
Aanleiding 
Nvt 
 
Voorgeschiedenis 
Het is de bedoeling dat al onze relaties worden geïnformeerd met één blad. In het relatiemagazine 
komen zowel GS als PS aan het woord. Het relatiemagazine komt in de plaats van andere uitgaven als 
Zout, nieuwsbrief AVP etc. Het relatiemagazine biedt meer achtergrond dan onze huidige Prov-
nieuwsbrief, en verschijnt zes tot tien keer per jaar. 
 
Essentie / samenvatting 
Het nieuwe relatiemagazine moet uitstekend passen bij de uitstraling en stijl van provincie Utrecht en 
bijdragen aan de herkenbaarheid van de provincie. Daarom is ervoor gekozen de naam van het 
magazine te veranderen in Provincie Utrecht Magazine en is er door een commissie van de afdeling 
Communicatie en de Griffie besloten om de opdracht voor het ontwerp van het relatiemagazine te 
gunnen aan een Utrechts bedrijf, Kummer en Herrman. Zij voldeden aan alle van te voren opgestelde 
criteria.  
 
Waarom dit ontwerp 

- De naam verandert van Prov in Provincie Utrecht Magazine. Hiermee wordt het 
relatiemagazine beter herkenbaar als een productie van de provincie Utrecht. Tevens 
wordt hiermee uitvoering gegeven aan het beleidskader Communicatie dat in april 2007 
door Provinciale Staten is vastgesteld. In het beleidskader staat o.a. dat de provincie 
herkenbaar, zichtbaar en helder moet communiceren. De nieuwe naam en uitstraling 
dragen hier in belangrijke mate aan bij. 
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- Het tijdschrift heeft een rustige, niet glossy uitstraling. Het ziet er zakelijk, menselijk en 
verzorgd uit;  

- Het verenigt de huisstijl van de provincie met een toekomstgericht tijdschriftontwerp. De 
huisstijlelementen zijn gebruikt op een subtiele manier, de bogen en het wapen komen 
terug zonder dat zij het beeld op de pagina beïnvloeden; 

- Het ontwerp van de cover brengt als het ware buiten naar binnen. Door de open structuur 
van de bogen lijkt het alsof je zicht hebt op de buitenwereld; 

- Het tijdschrift nodigt uit tot lezen,  het is geloofwaardig zonder kil of ambtelijk te worden. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In maart/april komt het nieuwe relatiemagazine uit. Het blad gaat 6 tot 10 keer per jaar verschijnen. 
 
Financiële consequenties 
Geen, financiële dekking reeds beschreven in B-stuk 2008INT222976 

Vervolgprocedure/voortgang 
Nvt. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie  
Kennis te nemen van het ontwerp van het magazine. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


