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1. Inleiding 
 
Dit is een geactualiseerde versie van het tweede beleidsplan Public Affairs, zoals dat is vastgesteld 
door GS in zijn vergadering van 25 augustus 2009. Het tweede beleidsplan was de uitwerking van de 
passage in het nieuwe Coalitieakkoord van september 20081: “In het spoor van het rapport ‘Haags 
Alarm’ over de Utrechtse lobby in Den Haag en Brussel komt er een lobbyplan met de doelstellingen 
voor de komende vier jaar.” Daarin is opgenomen wat de provincie Utrecht wil bereiken.” 
Daarbij is de frase “… voor de komende vier jaar …” uitgelegd als de resterende collegeperiode, dat 
wil zeggen tot de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2011.  
Het beleidsplan is te beschouwen als een actualisatie van het eerste beleidsplan dat in februari 2008 
door GS is aangenomen en dat gebaseerd was op het Coalitieakkoord van 2007 
 
In 2009 hebben de inspanningen op public affairs-gebied in Den Haag zich, behalve het monitoren van 
ontwikkelingen op relevante dossiers, vooral gericht op de herindelingen in noordwest Utrecht (Ronde 
Venen met Abcoude en de fusie van Maarssen, Breukelen en Loenen) en zuidoost Utrecht (Renswou-
de, Scherpenzeel en Woudenberg). Er is een werkbezoek georganiseerd voor de Vaste Commissie 
Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer met als thema de Ring Utrecht in september. Er zijn 
contacten geweest met Kamerleden over de Jeugdzorg. In het kader van de begrotingsvoorbereiding 
VROM, hebben gesprekken met woordvoerders plaatsgevonden over het KIC Klimaat en Energiek 
Utrecht (zie punt 4.D op pag. 6). Ook is er met woordvoerders gesproken over de EHS en Natura 2000 
en met weer andere woordvoerders over de Eindbalans van de NV Utrecht en de plannen voor binnen-
stedelijk bouwen. 
In Brussel richtten de inspanningen zich vooral op de voorbereiding van de volgende Europese meer-
jarenbegroting vanaf 2014 (EU Budget Review) en de plaats voor Europees regionaal beleid (Cohe-
siebeleid) daarin. Ook werden er contacten met Brusselse betrokkenen gelegd ter ondersteuning van de 
lobby voor het KIC Klimaat. In maart werd in nauwe samenwerking met de gemeente en universiteit 
Utrecht een Utrecht event in Brussel georganiseerd rond de viering Vrede van Utrecht 2013/Culturele 
Hoofdstad Europa 2018. Met dit event werden de contacten met Nederlandse medewerkers van de 
Europese instellingen verstevigd. Het Brusselse deel van het PA-team leverde tevens een bijdrage aan 
de organisatie van het P4-Statenbezoek aan Brussel, dat in november plaatsvond. Dit tweejaarlijkse 
bezoek droeg bij aan de verankering van ‘Europa’ in PS. 
Voor het relatiebeheer met de Utrechtse gemeenten was het doel in 2009 om de relatie en de samen-
werking tussen de provincie en de gemeenten te onderhouden en te verbeteren. Er zijn in 2009 werk-
bezoeken van GS georganiseerd naar o.a. Nieuwegein, Woerden, Veenendaal en Utrecht om daar met 
de colleges van B&W informatie uit te wisselen over belangrijke dossiers en ontwikkelingen in de 
Utrechtse gemeenten. Daarnaast worden ontwikkelingen met betrekking tot de Utrechtse gemeenten 
gevolgd en teruggekoppeld naar de organisatie.  
 
In deze notitie wordt kort en bondig aangegeven wat de uitgangspunten voor Public Affairs (PA) zijn 
en wat er de komende jaren van verwacht kan worden. In par. 2 zal kort uiteen worden gezet wat de 
beleidsdoelen van de provincie zijn, gebaseerd op het coalitieakkoord. In par. 3 wordt ingegaan op wat 
PA is en wat je er mee kunt doen. In par. 4 wordt beschreven welke lobbyprioriteiten uit de beleids-
doelen afgeleid kunnen worden. In par. 5 wordt aandacht besteed aan de vraag hoe en door wie beslo-
ten wordt een lobbyactie te beginnen en aan de plaats van PA in de interne organisatie.  
 

1 Accent 2008 – Slagvaardig Verder, Coalitieakkoord tussen de fracties van CDA, VVD en CU, hoofdstuk 11, 
Bestuur en Middelen, pag. 23 
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2. Coalitieakkoord is uitgangspunt  
 
Het uitgangspunt van dit College 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.  
 
In hoofdstuk 1 van het coalitieakkoord schetst het nieuwe College zijn ambities. Het wil de samen-
werkingsagenda handhaven als instrument voor uitvoering van bestaande kaders en projecten van bo-
venlokaal belang. Het uitgangspunt voor het bepalen van het aantal te bouwen woningen zijn de ruim-
telijke mogelijkheden, de woningbehoefte en mobiliteit. Het streven blijft om bestaande behoeftes 
vooral binnenstedelijk op te lossen. Het College wil een versnelling aanbrengen in de realisering van 
de Ecologische Hoofdstructuur en het wil op andere beleidsterreinen zijn rol krachtig oppakken zoals 
bij de ontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg, Groen rond de stad en de Agenda Vitaal Platteland.  
Het College constateert dat het spanningsveld tussen ruimte voor wonen, werken en infrastructuur ten 
opzichte van ruimte voor natuur en landschap, Groen rond de stad en voor uitoefening van agrarische 
functies, kenmerkend is voor de provincie Utrecht. Meer dan in welke provincie ook is het verdelen en 
toewijzen van schaarse ruimte een van de belangrijkste onderwerpen in het provinciaal beleid. 
 
Het is de taak van Public Affairs de realisatie van dit uitgangspunt en de uitwerking er van te onder-
steunen. De medewerkers PA dragen bij aan de positiebepaling van het provinciebestuur door ener-
zijds provinciale opvattingen uit te dragen, ter beïnvloeding van formele besluitvorming bij de ge-
meenten en in politiek Den Haag en Brussel. Anderzijds wordt door de PA-medewerkers informatie 
bij bovengenoemde externe partijen gehaald en vertaald naar de provinciale context doorgegeven aan 
de interne organisatie. 
 
De provincie heeft tevens het lange termijn perspectief voor het Utrechtse grondgebied en samenle-
ving geformuleerd (Utrecht2040). Deze is bekrachtigd door het regionetwerk, op een conferentie in 
november 2009. In 2010 wordt de strategie geconcretiseerd in icoonprojecten, en wordt met hulp van 
PA gekeken naar de verbindingen met de Brusselse en Haagse context.  
 

3.  Public Affairs: oog en oor van de organisatie 
 
De termen ‘public affairs’ en ‘lobby’ worden vaak door elkaar gebruikt. Er is ook sprake van overlap 
tussen de begrippen. In de PA-wereld worden de twee in het algemeen als volgt beschreven: 
 

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 van public affairs 
is lobbyen. Lobbyen is het informeel beïnvloeden van formele besluitvorming.2

De medewerkers belast met Public Affairs zijn de ogen en oren van de organisatie. Het zijn informa-
tiemakelaars. Zij brengen provinciale informatie naar externe partijen: gemeenten, politiek Den Haag 
en Brussel. Het doel is om vroegtijdige proactief te kunnen handelen (of juist niet) en daarmee besluit-
vorming bij de externe partijen te beïnvloeden. Een ander doel is te investeren in onderlinge relaties, 
zodat er al een vertrekpunt voor gesprek is, in het geval de provincie een specifiek onderwerp bij ex-
terne partijen onder de aandacht wil brengen.  
 
Omgekeerd halen zij informatie bij de gemeenten, in Den Haag en Brussel, plaatsen die in de voor de 
provincie relevante context en geven hem vervolgens intern door. Hoe wordt er in gemeenten gedacht 
 
2 Definities volgens de Beroepsvereniging voor Public Affairs, zoals opgenomen in: Erik van Venetië & Jaap 
Luikenaar, Het grote lobbyboek – de ongeschreven regels van het spel, Zutphen, 2006, pag. 269. Andere rele-
vante literatuur: Rinus van Schendelen – Machiavelli in Brussels, the art of lobbying the EU, Amsterdam, 2005 
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over de rol die de provincie speelt op onderwerpen die hen aangaat. Zijn ze tevreden? Vinden ze zaken 
niet goed gaan? Los van de portefeuillecontacten die er natuurlijk ook zijn, kan een PA-medewerker, 
als relatief neutrale exponent van de provincie een bemiddelende en faciliterende rol spelen. Daarbij 
kan gedacht worden aan onderwerpen als: herindelingen, de aansluiting van de jeugdzorg op het 
jeugdbeleid en de leefbaarheid van kleine kernen. 
 
In politiek Den Haag bewaakt de PA-medewerker de politieke agenda op alle voor de provincie be-
langrijke onderwerpen. Voorbeelden zijn de begrotingsbehandelingen, bestuurlijke aangelegenheden 
zoals gemeentelijke herindelingen, ontwikkelingen rondom de positie van het middenbestuur, mobili-
teit, waterveiligheid, en natuurbeleid. Er is nauw overleg met het IPO, o.a. in het IPO-overleg van 
provinciale lobbyisten, over onderwerpen waarin het IPO namens de provincies opereert. Bijvoor-
beeld: de Europese Structuurfondsen, de Agenda Vitaal Platteland en het ILG, de Brede Doeluitkering 
mobiliteit, Luchtkwaliteit, OV-chipkaart, Interbestuurlijk Toezicht, Jeugdzorg en de financiële positie 
van de provincies. Ten slotte wordt op een beperkt aantal onderwerpen in randstadverband samenge-
werkt: het Bestuursakkoord tussen de provincies en het rijk, het programma Randstad Urgent en Ken-
niseconomie/Lissabonagenda. De provincie onderneemt pas specifieke lobbyacties als uit het P4-
overleg, dat elders bij de afdeling SDC is belegd, blijkt dat dit nodig is. 
 
In Brussel wordt vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), de vertegenwoordiging van de 
twaalf Nederlandse provincies en het IPO bij de EU-instellingen in Brussel, het Europese besluitvor-
mingsproces op het gebied van de toekomst van de Europese meerjarenbegroting (EU Budget Review) 
en de gevolgen daarvan voor de Europese structuurfondsen en het Europese plattelandsontwikkelings-
beleid gevolgd. Tevens worden de ontwikkelingen gevolgd die te maken hebben met bijvoorbeeld de 
Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de eisen voor luchtkwaliteit en de Bodemstrategie. 
In Randstadverband wordt vanuit het HNP geparticipeerd in het debat over de toekomst van het Euro-
pese transportbeleid. 
 

4.  PA- Prioriteiten 
 
PA staat niet op zichzelf maar is het laatste onderdeel van een beleidsbeïnvloedingsketen. De inhoude-
lijk specialisten van de beleidsafdelingen zijn vaak als eerste op de hoogte van plannen bij externe 
partijen die de belangen van de provincie raken. Als het hen lukt, in hun contacten met de penvoeren-
de collega bij de betreffende gemeente, het betreffende departement of Brussels directoraat-generaal, 
een tekst in voor Utrecht gunstige zin aangepast te krijgen, hoeft er feitelijk niets meer te gebeuren. 
PA komt pas in beeld als deze ambtelijke invloed geen effect heeft gehad en het politiek/bestuurlijke 
domein wordt betreden. Het is daarom van belang dat de PA-medewerkers zo vroeg mogelijk in het 
proces betrokken worden, zodat ze op het dossier ingewerkt zijn, al kunnen nadenken over een strate-
gie en hun relevante contacten kunnen intensiveren in afwachting van daadwerkelijk te nemen initia-
tieven. Zoals prof. Van Schendelen in zijn bijdrage over belangenbehartiging van de provincie Utrecht 
in Brussel in maart 2009 al zei, moet de Brusselse lijn niet uit het oog verloren worden. Heel veel Ne-
derlandse wetgeving vloeit voort uit EU-richtlijnen en het is zeer de moeite waard invloed op de in-
houd van deze richtlijn uit te oefenen. Haagse beïnvloeding via deze Brusselse ‘omweg’ is meestal 
gemakkelijker dan de rechtstreekse weg. Beïnvloeding via Brussel moet daarom ook voor in de keten 
plaatsvinden. Ten slotte is er nog het economische argument: invloedskosten vooraf zijn meestal lager 
dan de te maken kosten voor aanpassing achteraf. 
 
Meer specifiek richt PA Den Haag zich op het onder de aandacht brengen van de belangen van de 
provincie Utrecht en het vergroten van de naamsbekendheid van de Utrechtse bestuurders op basis van 
aan de orde zijnde beleidsdossiers.  
De lobby bij de EU is onderdeel van de Europastrategie en komt als zodanig vooral daar aan de orde. 
In deze notitie wordt alleen ingegaan op de lobbyonderwerpen uit de Europastrategie.  



De belangen van de provincie Utrecht – beleidsplan public affairs 2010 - 2011 

 5

PA Gemeenten is qua karakter anders. Het gaat hier niet om beïnvloeden van wet- en regelgeving of 
om het binnenhalen van geld. Hier draait het om het versterken van de relatie met en het draagvlak van 
de provincie bij de Utrechtse gemeenten en samenwerkingsverbanden.  

Er zijn twee redenen waarom de provincie Utrecht formele besluitvorming in Brussel en Den Haag wil 
beïnvloeden. De provincie wil wet- en regelgeving op een voor hem gunstige wijze aanpassen of de 
provinciewil geld van het rijk of de EU binnenhalen voor bepaalde Utrechtse beleidsdoelen. Dat bete-
kent dat PA zich niet met alle in het collegeprogramma genoemde punten bezig zal hoeven te houden. 
Zaken waarover elders al besloten is of die al in de uitvoeringsfase zitten vallen af.  
 
Public Affairs, lobby, is het meest effectief als er scherpe prioriteiten worden gesteld. Lobbyen voor 
veel onderwerpen is hetzelfde als lobbyen voor niets. Het leidt tot versnippering en een ondoelmatige 
inzet van de beschikbare capaciteit van de provincie en tot een overvoering van de bestuurlijke part-
ners in Den Haag, Brussel en de gemeenten. Beslissers zijn makkelijker te beïnvloeden als ze merken 
dat een organisatie zich voor een of twee onderwerpen inzet.  
 
Het politieke proces is fluïde, zowel intern – in GS en PS – als extern – bij Utrechtse gemeenteraden, 
Tweede en Eerste Kamer en Europees Parlement. Dat betekent dat het concreet noemen van dossiers 
ertoe leidt dat deze notitie heel snel verouderd en daarmee zijn relevantie verliest. Wij stellen daarom 
voor in deze notitie een aantal thema’s vast te stellen en daarbinnen dossiers te benoemen. De lijst met 
dossiers zou elk jaar, of zoveel vaker als nodig is, geactualiseerd kunnen worden. In de bijlage is een 
lijst met prioritaire thema’s opgenomen, die in eerdere edities van het Beleidsplan Public Affairs zijn 
opgenomen maar nu zijn vervallen. In de lijst wordt de stand van zaken per eind maart 2010 weer ge-
geven.  
 
Met het bovenstaande in het achterhoofd wordt in onderstaande tabel voorgesteld op welke thema’s 
Public Affairs zich per bestuurslaag richt. Vervolgens wordt elk thema toegelicht. Uit de tabel blijkt 
hoe de thema’s in meer dan één bestuurslaag spelen. 
 

Tabel 1 
Thema Gemeenten Den Haag Brussel 

A.  Positie Provincies in huis Thorbecke X X
B.  Ruimtedruk X X
C.  Mobiliteit X
D.  Utrecht: centrum voor duurzaam-

heid, klimaat & innovatie 
X X

E.  Verhouding Stad-Land X
F.  Jeugdzorg X
G.  Utrecht Culturele Hoofdstad van 

Europa 2018 
X X X

A. Positie provincies in het huis van Thorbecke 
I.  Er is veel discussie over de positie van de provincie in het huidige staatkundige bestel. Het 

gaat om zaken als het bestuursakkoord met het rijk, de discussie over het middenbestuur, 
de kerntaken van de provincie en het bijbehorende budget, ontwikkelingen in de verdeel-
systematiek van het provinciefonds en de toekomst het belastinggebied van de provincies. 
In maart 2009 verscheen het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over 
een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en Provincies. Eind mei 2009 kon-
digde het kabinet in de Voorjaarsnota aan dat er vanaf 2011 € 300 miljoen per jaar op het 
provinciefonds bezuinigd ging worden. In het najaar stelde het kabinet een twintigtal amb-
telijke werkgroepen in die moesten zoeken naar manieren om 20% te bezuinigen op de 
rijksbegroting. Een van de werkgroepen houdt zich bezig met de inrichting van het open-
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baar bestuur. De adviezen van de werkgroepen zijn op 1 april 2010 openbaar geworden. 
De provincies hebben samen in IPO-verband hun visie op de organisatie van het midden-
bestuur verwoord in het document Profiel Provincies dat in maart 2010 is vastgesteld. Te-
vens is een akkoord bereikt over hoe in 2011 de bezuiniging van € 290 miljoen over de 
provincies wordt verdeeld. Voor 2012 gaat het nu om 310 miljoen. Doordat recentelijk het 
wetsvoorstel voor de kilometerheffing controversieel is verklaard, blijft het huidige pro-
vinciale belastinggebied vooralsnog bestaan. De toekomst van dit dossier wordt weer dui-
delijk na het aantreden van het nieuwe kabinet in het najaar van 2010. 
Het doel van de lobby kan pas exact worden vastgesteld als duidelijk is hoe de positie van 
de provincies gezamenlijk is en wat daarvan afgeleid de specifiek Utrechtse invalshoek 
zal zijn. In algemene termen gaat het om het informeren naar interne en partijpolitieke 
ontwikkelingen bij kabinet, Kamer, IPO, VNG en andere provincies en waar zinvol slim 
interveniëren om de Utrechtse belangen te behartigen.   

II. Daarnaast spelen nog twee specifieke bestuurlijke dossiers, namelijk de gemeentelijke 
herindelingsvoorstellen voor Vecht&Venen en het Valleigebied.  

 Het herindelingsvoorstel voor het Valleigebied is inmiddels na de kabinetscrisis van voor-
jaar 2010 controversieel verklaard. Of en zo ja hoe het voorstel door de Kamer in behan-
deling zal worden genomen hangt af van de signatuur van het nieuwe kabinet dat in de 
loop van het najaar zal aantreden. In verband hiermee staat de lobby voorlopig op een laag 
pitje, totdat het speelveld weer duidelijk wordt. 

 De behandeling van het wetsvoorstel Vecht en Venen is in mei 2009 in de Kamer aange-
houden, nadat de Kamer staatssecretaris Bijleveld had verzocht te zoeken naar een variant 
met meer draagvlak. Dat resulteerde in het najaar in een gewijzigd wetsvoorstel waarbij 
niet een maar twee nieuwe gemeenten worden voorgesteld. Ronde Venen en Abcoude 
zouden fuseren evenals Breukelen, Loenen en Maarssen. Dit voorstel is niet controversieel 
verklaard en is op 7 april door de Kamer behandeld. Het is zonder problemen aangeno-
men. De lobby voor deze herindeling is daarmee afgerond. 

 
B.  Ruimtedruk  

Utrecht is de kleinste provincie en is bijzonder dichtbevolkt. Dat gegeven, gevoegd bij het feit 
dat Utrecht beschikt over een aantal waardevolle natuurgebieden, die de status van nationaal 
landschap hebben of tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren, maakt dat ruimtelijke afwe-
gingen in Utrecht bijzonder ingewikkeld zijn en tot veel commotie in de samenleving leiden.  
Op het gebied van woningbouw heeft binnenstedelijk bouwen de voorkeur maar het is erg 
duur. Daar staat tegenover dat het ontwikkelen van nieuwe locaties het veel geroemde land-
schap aantast.  
Doel van de lobby is in het nieuwe regeerakkoord, waarover na de verkiezingen op 9 juni 
2010 onderhandeld zal worden, de betrokkenheid van het rijk, ook financieel, blijvend te bor-
gen, bijvoorbeeld door na te denken over het gebruik van het MIRT. Daarvoor wordt via de 
NV Utrecht en met de Randstadpartners, in regionaal verband samengewerkt. Een ander doel 
is invloed uit te oefenen op de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor 
(het basisnet spoor), zodat deze regelgeving niet belemmerend kan werken op binnenstedelijke 
bouwplannen bij spoorzones en toch zorgt voor een veilige woonomgeving. 

C. Mobiliteit 
 Utrecht is het verkeersknooppunt van Nederland en dat leidt tot grote congestie, waarvan het 

gewenst is die op te lossen. Hoe dat duurzaam te realiseren en daarbij bevolkingscentra en na-
tuurgebieden te ontzien? Doel van de lobby is te zorgen dat de Tweede Kamer goed geïnfor-
meerd is over de infrastructurele knelpunten in de regio Utrecht en de dilemma’s die opduiken 
bij de zoektocht naar oplossingen. Daarna is het doel ervoor te zorgen dat de voorstellen, die 
vanaf de zomer van 2009 door het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad in de vorm van de 
zogenaamde voorkeursvarianten worden geformuleerd, ongeschonden door de Tweede Kamer 
komen.  



De belangen van de provincie Utrecht – beleidsplan public affairs 2010 - 2011 

 7

D. Utrecht: centrum voor duurzaamheid, klimaat & innovatie 
Zoals gezegd is het motto van huidig coalitieakkoord: slagvaardig samenwerken aan kwaliteit 
en duurzaamheid. In 2009 en voorjaar 2010 zijn op dit gebied door de provincie belangrijke 
resultaten geboekt. De Universiteit Utrecht heeft een groot aantal klimaatgerelateerde organi-
saties en kennisinstellingen samengebracht onder de naam Centrum voor Aarde en Duur-
zaamheid. December 2009 werd bekend dat de gezamenlijke lobby, geïnitieerd vanuit de por-
tefeuille Milieu van de provincie en opgepakt door universiteit en stad Utrecht, heeft geresul-
teerd in het verkrijgen van de Europese KIC-status (Knowledge and Information Community) 
van het European Technology Institute (EIT). In het najaar is ook het programma Energiek 
Utrecht van start gegaan, waarbij burgers en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor het isole-
ren van woningen en bedrijfspanden. Dit project dient twee doelen: energiebesparing en het 
stimuleren van het Utrechtse MKB in deze tijden van economische crisis. Voorjaar 2010 heeft 
de provincie Jeremy Rifkin ingehuurd om een advies te schrijven hoe de provincie Utrecht op 
termijn in zijn energiebehoefte kan voorzien louter uit hernieuwbare bronnen. Tenslotte wor-
den vanuit de portefeuille Milieu pogingen ondernomen te komen tot aanpassing van wet- en 
regelgeving door het rijk op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Voorbeelden 
zijn het aanscherpen van eisen bij nieuwbouw in overeenstemming met de technische moge-
lijkheden die nu al bestaan en het wegnemen van knelpunten ten aanzien van windenergie. 
Met dit soort initiatieven loopt de provincie voorop. Doel van de lobby is in politiek Den Haag 
deze voorhoedepositie uit te venten, zodat de provincie als een voorbeeld kan dienen voor nog 
uit te werken nationaal beleid.  
Kennisvragen op het gebied van klimaat en energie kunnen in Utrecht worden beantwoord. 
Daartoe benut de provincie de door haar opgerichte Taskforce Innovatie. Samen met de be-
trokken gemeenten Utrecht en Amersfoort en kennisinstellingen investeert de provincie fors in 
onze (kennis)economie als bijdrage aan het behalen van de Lissabondoelstellingen3. De pro-
vincie lobbyt actief op de Europese klimaatdossiers energie en klimaatadaptatie en onderzoekt 
de mogelijkheid om een Europees (Interreg IV) project te starten binnen het programma Kli-
maat op Orde. 

E. Verhouding Stad-Land 
In de Europese politiek is dit een belangrijk onderwerp. Met zijn vele nationale landschappen 
en gebiedsprogramma’s wil Utrecht sterkere nadruk leggen op de stad-landrelaties. In Brussel 
gebeurt dat door beïnvloeding via bestaande Europese netwerken (bijv. het Peri Urban Regi-
ons Platform Europe, PURPLE) en ander verbanden (zoals het Europees subsidieprogramma 
Leader+). Doel is er o.a. voor te zorgen dat ook het Nederlandse platteland als zodanig in Eu-
ropese definities erkend wordt en daarom in aanmerking blijft komen voor Europese fondsen 
voor plattelandsontwikkeling. 
De Europese Commissie zal eind 2010 een discussienota presenteren over de toekomst van het 
Europese landbouwbeleid (GLB). Het is daardoor van belang om in het bijzonder dit jaar het 
belang van peri-urbane regio’s in Brussel op de kaart te zetten.  
 

F. Jeugdzorg 
Begin 2010 heeft de minister voor Jeugd en Gezin de Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg 
naar de Kamer gestuurd. Het kabinet viel echter voor hij de kabinetsreactie op de Evaluatie 
gereed had en die is nu controversieel verklaard, waarmee de behandeling stil is komen te lig-
gen. Tegelijkertijd heeft de Kamer zelf een tijdelijke werkgroep Toekomstverkenningen 
Jeugdzorg ingesteld om zich een oordeel te vormen hoe het in de toekomst met de Jeugdzorg 

 
3 In de Lissabondoelstellingen, ook wel de Lissabonagenda genoemd, heeft de Europese Commissie uitgespro-
ken dat tegen 2010 de EU de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld zou moeten zijn. 
Dit is de economische pijler. Tegelijkertijd was er ook een sociale (de instandhouding en de verbetering van het 
Europese sociale welvaartsmodel) en een ecologische pijler (duurzame groei). De Lissabonagenda wordt in 2010 
opgevolgd door de Europa2020-strategie. Ook in deze strategie worden economische doelstellingen geïntegreerd 
met sociale en ecologische doelen. 
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verder moet. Die werkgroep is op het moment van schrijven nog niet klaar met zijn werk. 
Tenslotte is Jeugdzorg een belangrijk onderwerp in de discussie over het takenpakket van de 
provincies. Hoort Jeugdzorg (kerntaak of niet) thuis bij de provincies of bij de gemeenten? 
Ook op dit vlak is er nog geen eensluidende standpunt. In Utrecht hebben we met het project 
Utrechtse Jeugd Centraal een interessante manier gevonden om de Jeugdzorg in nauwe sa-
menwerking met de gemeenten te organiseren. Het lobbydoel voor de korte termijn is dat pro-
ject als een geslaagde manier van werken onder de aandacht van de woordvoerders in politiek 
Den Haag te brengen. Dit in aanvulling op de lobby die namens alle provincies door het IPO 
wordt gevoerd. Gezien het grote belang van dit beleidsveld voor de provincie Utrecht, zal dit 
onderwerp door PA nauwlettend worden gevolgd. Doel is maximale borging van de Utrechtse 
belangen in de IPO-opstelling. 
 

G. Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 
Utrecht wil zich nomineren voor deze titel. Wil Utrecht Europese Culturele Hoofdstad wor-
den, dan is intensieve samenwerking met de meest betrokken steden Utrecht en Amersfoort 
noodzakelijk, evenals een groot draagvlak in de regio. Daarnaast is een goede lobby in Den 
Haag en Brussel een absoluut vereiste. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Vrede 
van Utrecht. Het is een lange termijn lobby, want de Europese Commissie beslist pas in 2013. 
Daarom is het subdoel van de lobby voor 2009 en 2010 Utrecht te positioneren als ‘the Dutch 
Candidate’ in Europa en Nederland en er voor te zorgen dat de Utrechtse kandidatuur gaat 
‘zoemen’. Van belang is dat er een beeld ontstaat dat Utrecht de voorbereiding voortvarend, 
professioneel en vernieuwend aanpakt; dat Utrecht een zeer geschikte kandidaat is; dat met 
Utrecht Nederland haar beste visitekaartje afgeeft. 
 

5. Public Affairs binnen de provinciale organisatie 

5.1 Wanneer wordt een lobby gestart? 
Elk van de hierboven genoemde onderwerpen wordt aangestuurd door de betrokken portefeuillehou-
der. Per onderwerp zal in nauw overleg met de betrokken portefeuillehouder een lobbydossier worden 
opgesteld. Ieder dossier wordt geschreven door een team bestaande uit de betrokken PA-
medewerker(s), de communicatieadviseur van de betreffende gedeputeerde, en het afdelingshoofd (of 
de door deze afgevaardigde beleidsmedewerker). Tevens zal de betreffende directeur worden geraad-
pleegd. 
Elk dossier kent dezelfde opbouw. Het bevat beschrijvingen van: het onderwerp, betrokkenen bij de 
provincie, de provinciale doelstelling, het lobbydoel, de strategie de stand van zaken, de doelgroep en 
hoe en door wie die te benaderen, bondgenoten en tegenstanders en een planning. Doordat doelstelling 
en lobbydoelgroep per dossier verschillen zal de inzet dus steeds anders zijn. 
Op basis van de input van de gedeputeerde en de beleidsafdelingen en van informatie opgedaan bij 
externe partijen – bijvoorbeeld ingenomen standpunten in de Tweede Kamer – wordt een voor Utrecht 
optimale strategie vastgesteld met een taakverdeling voor alle betrokken provinciale mensen. Op basis 
van de planning wordt bezien wanneer met wie contact gelegd moet worden. Volstaat ambtelijk con-
tact tussen de provincie en een Haags departement of Brussels directoraat-generaal? Is het nodig poli-
tieke contacten te leggen met volksvertegenwoordigers? Is dat nog niet afdoende en moet de gedepu-
teerde of de Commissaris van de Koningin in stelling worden gebracht? Wanneer is de tijd gekomen 
gericht de publiciteit te zoeken en wat is daar het meest effectieve vehikel voor? Al dit soort vragen 
worden in het hierboven genoemde team aan de orde gesteld en beantwoord. De ontwikkelingen in een 
lobbydossier staan dus niet stil. Op basis van ontwikkelingen in het dossier wordt de handelswijze 
door het betrokken team steeds aangepast en ter goedkeuring aan de betreffende gedeputeerde voorge-
legd; het is een dynamisch proces. 
Tevens wordt er een strategische beleidskalender gemaakt, gebaseerd op de afzonderlijke planningen 
uit de diverse lobbydossiers. Deze beleidskalender geeft een overall overzicht van relevante momen-
ten. Op die manier wordt duidelijk of er op een bepaalde datum juist mogelijkheden zijn om initiatie-
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ven te ontplooien of dat er uit een datum blijkt dat voorgenomen initiatieven rondom die periode met 
elkaar conflicteren. 
 
5.2  PA en de provinciale organisatie 
De PA-medewerkers werken faciliterend en dienstverlenend. Zij werken nauw met elkaar samen, we-
ten wat er op ieders terrein speelt en knopen zaken aan elkaar. Zij zijn adviseurs van de organisatie, 
die hun netwerken en dossiers goed op orde hebben en daardoor in staat zijn zowel inhoudelijk als 
relationeel het bestuur en management te ondersteunen. Een transparante werkwijze is daarbij een 
voorwaarde. PA 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.  
 
De PA-medewerkers staan ten dienste van de beleidsafdelingen. Zo koppelen zij opgedane kennis en 
informatie terug die opgevangen wordt in politiek Den Haag, Brussel of bij de Utrechtse gemeenten. 
Op deze wijze leveren de PA-medewerkers een bijdrage aan de beleidsintegratie van de organisatie. 
Daarnaast kan PA ondersteunen bij het vergroten van de politieke sensitiviteit van de beleidsafdelin-
gen. 
 
In de praktijk betekent dit dat er minstens een keer per twee weken een memo in GS en Directieraad 
gebracht wordt waarbij relevante ontwikkelingen in Den Haag, Brussel en de gemeenten worden ge-
schetst. Ook de afdelingshoofden en de voorlichters van de gedeputeerden ontvangen dit memo. Daar-
naast worden de gedeputeerden, leden van de directieraad en relevante beleidsinhoudelijke mensen 
rechtstreeks geïnformeerd over ontwikkelingen op hun beleidsterreinen en wordt overlegd over even-
tueel te nemen stappen. Als de politieke agenda in Brussel, Den Haag of de gemeenten daar aanleiding 
toe geeft, worden gedeputeerden en relevante collega’s van de beleidsafdelingen benaderd met de 
vraag of het ontwikkelingen betreft die de aandacht van de provincie behoeven.  
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Bijlage: de prioriteiten uit het voorgaande Beleidsplannen Public Affairs: 
 

BELEIDSPLAN 2009  
Onderwerp Huidige status 
1. Samenwerkingsagenda Is nagenoeg gerealiseerd. Geen actuele aanleiding meer 

voor lobby 

BELEIDSPLAN 2008  
Onderwerp Status t.o.v. het Beleidsplan 2009 
1. Randstad Urgent: Pakketstudies Ring 
Utrecht en Hoevelaken 

Opgenomen in dit beleidsplan 

2. Randstad Urgent: Polder Groot Mijd-
recht Noord 

Geen actuele aanleiding meer voor lobby 

3. Randstad Urgent: Ruggengraat voor 
Natuur en Recreatie in het Groene Hart 

Geen actuele aanleiding voor lobby 

4. Randstad Urgent: Duurzaam bouwen in 
de Utrechtse regio 

Is onderdeel van lobby voor binnenstedelijk bouwen 

5. Randstad Urgent: Korte termijn maatre-
gelen OV 

Geen actuele aanleiding voor lobby 

6. Woningbouw en Groen Is onderdeel van lobby voor binnenstedelijk bouwen 
7. Duurzame Leefomgeving (o.a. lucht-
kwaliteit en geluidshinder) 

Wordt meegenomen in Brusselse lobby op milieu- en 
klimaatgebied 

8. Ruimtelijke kwaliteit (verrommeling, 
bedrijventerreinen, windmolens, structuur-
visies) 

Geen actuele aanleiding voor lobby in Den Haag, wel 
monitoring 

9. WABO Is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen; geen 
lobby prioriteit meer 

10. Water (zuidelijke randmeren, Holland-
se IJssel, Vecht en Ruimte voor de Lek) 

Geen actuele aanleiding voor lobby in Den Haag, wel 
monitoring 

11. Regionaal Economisch Beleid van het 
rijk 

Geen actuele aanleiding voor lobby, is onderdeel van 
Bestuursakkoord; wel monitoring. 

12.Europees Regionaal Beleid Geen actuele aanleiding voor lobby in Brussel, wel moni-
toring, ook in Den Haag 

13. Regionaal Economisch Beleid: sa-
menwerking met gemeenten en kennisin-
stellingen 

Gemeenten: onderdeel van samenwerkingsagenda 
Kennisinstellingen: loopt vanuit provinciesecretaris maar 
niet via PA 

14. Utrecht Europese Culturele Hoofdstad 
2018 

Opgenomen in dit beleidsplan 

15. Jeugdzorg Lobby in Den Haag vindt plaats via IPO, krijgt in 2009 
extra aandacht ivm Evaluatie Wet op de Jeugdzorg, daar-
om opgenomen in dit beleidsplan 


