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Onderwerp:  
Uitvoering motie D66 ‘Verbeterplan en Public Affairs’ 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennisnemen 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
In uw vergadering van 22 maart 2010 heeft u naar aanleiding van de behandeling van de 
Bestuurskrachtmeting Provincie Utrecht een motie van D66 aangenomen waarin u ons verzoekt voor 
de Voorjaarsnota het beleidsplan Public Affairs 2010-2011 aan te bieden. Met deze brief voeren wij 
uw motie uit: u treft het Beleidsplan Public Affairs 2010-2011 in de bijlage aan.  
Uw motie is ingediend tijdens de behandeling van de Bestuurskrachtmeting Provincie Utrecht. In de 
bestuurskrachtmeting is geconstateerd, zoals ook verwoord in de constateringen van de motie, dat de 
gang naar ‘Den Haag’ zowel bestuurlijk als ambtelijk onvoldoende gemaakt wordt. Zo geformuleerd is 
de reikwijdte veel breder dan het doelgebied van de public affairs-activiteiten van de provincie. Die 
richten zich namelijk op politiek Den Haag (Tweede en Eerste Kamer) en niet op de departementen.  
De wijze waarop wij met deze observatie uit Bestuurskrachtmeting omgaan, zal aan de orde komen in 
het door ons toegezegde Verbeterplan, waarin het onderdeel zal zijn van de voorstellen voor de 
versterking van het integraal werken. 
 
Voorgeschiedenis 
Het eerste Beleidsplan Public Affairs 2008-2009 is in februari 2008 door ons vastgesteld 
(2008INT217576), gebaseerd op het Coalitieakkoord van 2007.  
In het nieuwe Coalitieakkoord van september 2008 stond in paragraaf 11, Bestuur en Middelen, dat er 
in het spoor van het rapport ‘Haags Alarm’ over de Utrechtse lobby in Den Haag en Brussel een 
lobbyplan met doelstellingen voor de komende vier jaar zou komen. Daarin moet zijn opgenomen wat 
de provincie Utrecht wil bereiken. In onze vergadering van 25 augustus 2009 hebben wij, als 
uitwerking van deze passage, het Beleidsplan Public Affairs 2009-2011 vastgesteld (2009INT246118). 
Wij hebben toen besloten het Beleidsplan vertrouwelijk te behandelen. Achteraf kan gesteld worden 
dat, gezien de aard van het Beleidplan, deze voorzichtigheid niet nodig is geweest.  
 
Essentie / samenvatting: 
Met de uitvoering van deze motie hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt het Beleidsplan 
Public Affairs 2009-2011 te actualiseren. Dat past in de in het Beleidsplan opgenomen werkwijze, 
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waarin staat dat jaarlijks actualisatie plaatsvindt. De uitvoering van uw motie was voor ons aanleiding 
de actualisatie in 2010 te vervroegen. 
 
Het Beleidsplan Public Affairs 2010-2011 is een actualisatie van het Beleidsplan Public Affairs 2009-
2011. Dat betekent dat de hoofdlijnen van het Beleidsplan ongewijzigd zijn en dat vooral is gekeken 
naar de noodzaak beleidsprioriteiten toe te voegen of af te laten vallen. Ook is de beschrijving van de 
beleidsprioriteiten aangepast aan de meest actuele stand van zaken per 8 april 2010. 
 
Wij hebben vastgesteld dat er geen onderwerpen aan de lijst met prioriteiten te hoeven worden 
toegevoegd en dat er één onderwerp van de lijst met prioriteiten kan worden afgevoerd: de 
Samenwerkingsagenda. Deze is nagenoeg uitgevoerd en is daarom geen lobbyprioriteit meer.  
 
Dat betekent dat wij hebben besloten voor de resterende collegeperiode zeven Public Affairs 
prioriteiten aan te wijzen: 

A. Positie Provincies in het huis van Thorbecke 
B. Ruimtedruk 
C. Mobiliteit 
D. Utrecht: centrum voor duurzaamheid, klimaat & innovatie 
E. Verhouding Stad-Land 
F. Jeugdzorg 
G. Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 

Voor een nadere toelichting op deze prioriteiten en de manier waarop wij er invulling aan geven, 
verwijzen wij naar de bijlage. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel van public affairs is het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij externe partijen – 
Europese Commissie, Europees Parlement, Tweede en Eerste Kamer, Utrechtse partijen – en annex 
daaraan het vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Utrecht en zijn bestuurders bij deze 
externe partijen. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Zoals hierboven al gezegd, ligt er een relatie met het Verbeterplan dat door ons in het kader van de 
Bestuurskrachtmeting Provincie Utrecht zal worden opgesteld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van het Beleidsplan Public Affairs 2010-2011. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


