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Aan Provinciale Staten Datum : 28 september 2010 
d.t.v. de statencommissie BEM Uw kenmerk : 2010INT264085 
 Ons kenmerk : 2010BEM105 
 Contactpersoon : Graafhuis / Payens  
 E-mail :  

Doorkiesnr. : 030-2582770 
 Bijlage(n) : Geen  
 

Onderwerp: Verkiezingscampagne 2011  
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking  
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Net als bij voorgaande verkiezingen 
ontwikkelt de provincie Utrecht een verkiezingscampagne.  
 
Verkiezingscampagne 
De campagne van de provincie Utrecht is een platform waarop politieke partijen zich kunnen 
profileren. De campagne is politiek neutraal en faciliteert de politieke partijen bij het bereiken van de 
burger en het bieden van de mogelijkheid om politieke verschillen aan de burger duidelijk te maken.  
Het is kortom de politiek die centraal staat, waarbij de provinciale organisatie zich beperkt tot het 
faciliteren van het proces.   
 
Financiële consequenties 
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de verkiezingscampagne is 250.000 euro beschikbaar uit het 
budget voor publiekscommunicatie.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de campagne. Zij 
bepalen op basis van de adviezen van de klankbordgroep communicatie – samengesteld uit uw Staten - 
de wijze waarop en de middelen waarmee de verkiezingscampagne vorm en inhoud wordt gegeven. In 
deze statenbrief treft u het advies van de klankbordgroep communicatie aan.  
Na instemming uwerzijds wordt een opdracht verstrekt aan GS c.q. de secretaris/algemeen directeur, 
die in onderlinge afstemming met de griffier de uitvoering samen bewaken.    
 
Termijn 
In november 2010 is een definitief campagneplan beschikbaar dat aan de commissie BEM wordt 
voorgelegd. De uitvoeringsfase kan aansluitend volgen.  
 
Concreet voorliggende vraag is: instemmen met voorstel klankbordgroep communicatie op basis 
waarvan een opdracht aan GS is geformuleerd. 



Statenbrief 
 

2

Toelichting: 
 
Verkiezingscampagne  
 
Voor een goed begrip, de verkiezingscampagne staat los van de publiekscampagne. Deze statenbrief 
beperkt zich dan ook tot de verkiezingscampagne, waaraan de publiekscampagne uiteraard wel 
ondersteunend is.  
 
Start verkiezingscampagne 
 
Uit de eigen evaluatie van de verkiezingen van 2007 blijkt dat de campagne succesvol was, maar het 
onderzoek van  bureau Tangram laat ook zien dat de grote verscheidenheid aan communicatie-
middelen en mediaboodschappen niet helder hebben gemaakt wat het werk van de provincie precies 
inhoudt. Ondanks de keuze voor een aantal aansprekende centrale thema’s met actuele issues. Deze 
onbekendheid bij de bewoners, zo vervolgt de evaluatie, wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
kennis over concrete projecten en resultaten in de eigen regio. De boodschap blijkt te abstract en een 
algemeen kenniskader van de provincie ontbreekt nog steeds bij inwoners. Om een beter resultaat te 
bereiken zijn onderstaande aanbevelingen uit de evaluatie overgenomen voor 2011.  
 
Algemene aanbevelingen voor 2011: 
 

1) Houd het eenvoudig en concreet: dat houdt in dat waar mogelijk voorkomen moet worden dat 
de campagne gaat uitleggen waarom de provincie haar werk doet. Laat het zien! 

2) Maak gebruik van het grootste bereik. Huis-aan-huis (hah) bladen en TV zijn daarvoor de 
beste media. 

3) Blijf zichtbaar: zorg ervoor dat de verkiezingscampagne aansluit op de publiekscampagne die 
continu loopt. 

4) Maak gebruik van zichtbare resultaten en maak hierbij gebruik van een koppeling met de 
reguliere (project)communicatie.  

5) Betere samenwerking met IPO en BZK om beter aan te sluiten op de landelijke 
(overkoepelende) campagnes voor de provinciale verkiezingen. 

6) Conform de landelijke campagnes pas twee weken voor de verkiezingen starten met de 
verkiezingscampagne. Uit onderzoek blijkt dat de aandacht voor de verkiezingen laat op gang 
komt. 

7) Politici moeten de provincie nog meer een gezicht geven.  
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Communiceer:  a. invloed van de burger op het provinciaal beleid 
 b. indirect invloed op verkiezing Eerste Kamer.  
 
De boodschap die tijdens de campagne primair gecommuniceerd zal worden is de invloed van de 
burger op het provinciaal beleid. Daarnaast is het van belang te communiceren dat een stem van de 
burger op Provinciaal Staten invloed heeft op de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, ofwel de landelijke politiek. Veel mensen weten dit niet, maar kan hen een extra argument 
geven toch te gaan stemmen, zeker onder het huidig politiek gesternte.   
 
Uitkomsten klankbordgroep communicatie bijeenkomst 21 juni 2010 
 
Op 21 juni jl. heeft de klankbordgroep communicatie een notitie besproken waarin een eerste invulling 
van de verkiezingscampagne is gegeven. Belangrijke elementen uit die notitie waren: 
 

- goede afstemming BZK, IPO en eigen campagne  
- taakverdeling griffie/CMU (griffie stuurt in opdracht van PS en GS/CMU ontwikkelt 

campagne en is verantwoordelijk voor uitvoering) 
- onderzoek het bereik van lokale radio en TV stations 
- maak politieke verschillen duidelijk aan de hand van actuele kwesties die spelen in regio’s in 

plaats van abstracte thema’s  
- mogelijkheid om dubbele stem (provincie en Eerste Kamer) mee te nemen in 

verkiezingsboodschap 
 
De klankbordgroep nam op basis van deze notitie de volgende besluiten 
 

- maak politieke verschillen duidelijk aan de hand van regio’s  
- start de campagne op 1 februari 2011 
- maak een (aparte) verkiezingswebsite 
- communiceer de dubbele stem (Provinciale Staten en Eerste Kamer) 
- betrek de klankbordgroep bij de keuze van de slogan 
- onderzoek het werkelijke bereik van lokale rtv stations   

 
Vervolgstappen 
 
In de bijeenkomst van de klankbordgroep communicatie van 27 september jl. is vervolgens een aantal 
eisen geformuleerd waaraan het concept, dat ten grondslag ligt aan de campagne, moet voldoen. Met 
behulp van dit kader kan een gewenst concept worden ontwikkeld en kunnen de middelen die 
beschikbaar zijn voor de campagne worden ingezet, na toetsing aan de eisen. Onderstaande eisen zijn 
door de klankbordgroep communicatie geformuleerd.  
 
De campagne/middelen moet/en: 
 

- politieke kennis van de burger stimuleren  
- het belang van stemmen benadrukken 
- vertrouwen in de politiek stimuleren 
- interactief zijn  
- direct contact met de burger genereren 
- streven naar een combinatie van digitale en traditionele media 
- benutting van meerdere communicatie kanalen  
- drempelverlagend werken 
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De klankbordgroep heeft tevens op 27 september jl. een keuze gemaakt uit de in te zetten middelen die 
in de vorm van de hierna concreet voorliggende vraag zijn geformuleerd.   
 

Concreet voorliggende vraag aan de statencommissie BEM / Provinciale Staten  
 
De commissie BEM wordt – op basis van het advies van de klankbordgroep communicatie uit de 
Staten - gevraagd in te stemmen met de volgende opdracht aan GS:   
 
1) Ontwikkel een verkiezingscampagne met inachtname van de in deze statenbrief geformuleerde  
 eisen en voorwaarden; 
2) Als basispakket geldt daarbij:  

• Een campagne die de boodschap stem op Provinciale Staten op 2 maart 2011 communiceert 
in combinatie met de verkiezing van de Eerste Kamer door PS;  

• Waarbij de kiezer snel en eenvoudig informatie kan vinden over standpunten van de politieke 
partijen en informatie over het stemmen zelf en over taken van de provincie; 

• Aangevuld met (één of twee) lijsttrekkersdebatten i.s.m de politieke partijen en nader te 
selecteren regionale media;  

• Het uitbrengen van speciale uitgaven  in huis-aan-huisbladen c.q. RTV-spots;  
• Het organiseren van een uitslagenavond. 

3) Als aanvulling op het basispakket wordt toegevoegd:  
• Het inzetten van de Stemwijzer (met een check van de politieke partijen); 
• Het op basis van de verkiezingsprogramma’s (en een vergelijking daartussen) geven van 

actuele informatie, waarbij regionale kwesties centraal komen te staan tijdens de campagne, 
zodat discussie kan plaatsvinden op basis van concrete onderwerpen (bijvoorbeeld bij 
debatten). (Medewerking van de politieke partijen is nodig om dit te realiseren).   

• Het verstrekken van feiten en cijfers aan de politieke partijen in de vorm van de Staat van 
Utrecht;  

• Het monitoren en mediawatchen in de vorm van een digitale knipselkrant (dagelijks of 
wekelijks);  

• Het ontwikkelen van een toolkit voor partijen en campagneteams (bijvoorbeeld een handout 
met in een notedop geformuleerd “Wat doet de provincie?“).  

4) Als randvoorwaarden gelden bij de ontwikkeling en de uitvoering van de verkiezingscampagne: 
- richt je bij de communicatie primair op regio’s;  
- start van de campagne is op 1 februari 2011; 
- er komt een (aparte) verkiezingswebsite;  
- de klankbordgroep wordt betrokken bij de keuze van het creatieve concept (n.a.v de pitch die 

is uitgeschreven) en de slogan van de campagne; 
- een goede afstemming met de campagnes van IPO en BZK; 

5) De kosten van de verkiezingscampagne worden ten laste gebracht van het beschikbare budget voor  
 de publiekscommunicatie.  
6) De uitvoering van deze opdracht vindt in afstemming plaats tussen de secretaris/algemeen directeur  
 en de griffier. 
 
Namens de  Klankbordgroep Communicatie 
De griffier   
 


