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Onderwerp: De Provinciale Prout! Penning 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Voorgeschiedenis 
Het Provinciaal Bestuur kent op dit moment twee onderscheidingstekens:  
1. De Provinciale Erepenning 
2. De cvdK Legpenning 
 
1. De Provinciale Erepenning is in 1983 door Gedeputeerde Staten ingesteld als ereblijk voor burgers, 
bedrijven, organisaties of instellingen in de provincie Utrecht. Een archiefstuk uit 1983 beschrijft dat 
De Provinciale Erepenning kan worden toegekend aan diegene die zich op een bijzondere wijze voor 
deze provincie verdienstelijk hebben gemaakt. Daarbij is een voorkeur voor personen boven bedrijven. 
Er zijn geen vaste criteria voor deze ereblijk, per geval wordt door Gedeputeerde Staten bepaald of 
iemand al dan niet in aanmerking komt voor toekenning van de penning. De penning gaat niet 
vergezeld van een oorkonde of diploma.  
Sinds 1983 zijn 23 erepenningen toegekend. In veel gevallen blijkt de waardering voor de bijzondere 
verdiensten op professioneel vlak te liggen (veelal bij het beëindigen van een hoofdfunctie).  
 
2. De cvdK Legpenning is een ereblijk die beschikbaar wordt gesteld (veelal in de vorm van een prijs) 
door de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. In het verleden is de prijs onder meer 
uitgereikt aan: organisatie van de Peerdepieten, de paardenraces van de faculteit Diergeneeskunde 
Utrecht, Tour de Junior en de wielerronde voor de jeugd in Achterveld. Er zijn geen vaste criteria voor 
deze ereblijk en er is geen overzicht beschikbaar met ontvangers van de cvdK Legpenning. 
 
Essentie / samenvatting: 
Provinciale Erepenning 
De Provinciale Erepenning is een exclusieve onderscheiding waarmee erkentelijkheid wordt betoond 
voor de langdurige verdienstelijke inzet voor de provincie Utrecht en haar bevolking. Het is van 
belang deze exclusiviteit te waarborgen en er voor zorg te dragen dat de waarde van het eerbewijs 
hoog wordt gehouden. Personen die in aanmerking komen voor een Provinciale Erepenning blijken 
veelal binnen de provincie Utrecht langdurig zeer bijzondere verdiensten te hebben verricht op 
professioneel vlak.  
 
Daar er geen vaste criteria zijn beschreven voor beide eerblijken zijn hebben wij besloten 
onderstaande criteria vast te stellen voor de Provinciale Erepenning en De Provinciale Prout! Penning 
zodat meer houvast wordt geboden bij de beoordeling van de vraag of iemand voor één van beide 
onderscheidingen in aanmerking komt.  



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

Wij hebben besloten de volgende criteria voor toekenning van de Provinciale Erepenning vast te 
stellen:   
 
De Provinciale Erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid 
aan burgers, bedrijven, organisaties of instellingen in de provincie Utrecht, die: 

- langdurig zeer uitzonderlijke verdiensten hebben verricht voor de Utrechtse samenleving. 
 
De Provinciale Prout! Penning 
Er is een behoefte om ook Utrechters te eren met een blijk van waardering voor het verrichten van 
‘bijzondere maatschappelijke verdiensten’ die niet in aanmerking komen voor een toekenning van de 
Provinciale Erepenning. Daarnaast is het wenselijk dat namens het provinciebestuur vaker blijken van 
bijzondere verdiensten worden uitgereikt.  
 
Het concept Prout! is in opdracht van de afdeling Communicatie ontwikkeld met de bedoeling om de 
naam van de provincie Utrecht te verbinden aan een sterk en eigentijds visueel merk met een 
duidelijke gevoelswaarde. De boodschap die we daarmee willen afgegeven, is dat we vóór Utrecht 
staan en trots (=in het Engels ‘proud’) zijn op onze provincie. De combinatie met het klassieke 
provinciale logo maakt duidelijk dat de provincie Utrecht de afzender is. Het concept leent zich goed 
voor een brede uitwerking in diverse communicatie-uitingen. Ook voor de nieuwe penning is dit 
concept bijzonder geschikt, omdat de provincie daarmee haar gevoel van trots uitspreekt voor de 
verdiensten van de ontvanger van deze penning.  
 
Wij hebben besloten de volgende criteria voor toekenning van De Provinciale Prout! Penning vast te 
stellen:   
De Provinciale Prout! Penning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en 
erkentelijkheid aan burgers, bedrijven, organisaties of instellingen in de provincie Utrecht, die:   

- bijzondere verdiensten hebben verricht voor de Utrechtse samenleving. Bij bijzondere 
verdiensten kan het zowel gaan om een langdurige of korte periode, als om een eenmalige 
prestatie. 

 
Naamgeving De Provinciale Prout! Penning 
Prout! staat voor: actief, dynamisch en toekomstgericht. De provincie wil hiermee letterlijk en 
figuurlijk ‘het verschil ‘ maken. Tegenover het klassieke logo van de provincie staat een krachtig 
visueel beeld. Een beeld dat in een eigentijdse vormgeving het gevoel communiceert dat we vóór 
Utrecht zijn, dat we trots zijn op Utrecht – onze provincie.  
 
Prout! leent zich niet alleen voor een exclusieve penning. Het is ook een sterk merk dat we willen 
laden in de provinciale relatiecommunicatie. Bijvoorbeeld door dit beeldmerk te gebruiken bij 
ontvangsten van de provincie en/of wanneer de provincie een relatiegeschenk geeft. Het concept biedt 
qua exposure bovendien aanzienlijk méér mogelijkheden dan het klassieke logo. Door het opvallende 
beeldmerk, dat aan ons klassieke logo wordt toegevoegd, geeft de provincie een statement af, dat ook 
aansprekend is voor het brede publiek bij evenementen die door de provincie Utrecht worden 
gesubsidieerd. De afdeling Communicatie wil om deze reden het concept uitwerken als onderdeel van 
een promotietoolkit die zal worden ingezet in de communicatie rondom belangrijke evenementen in de 
provincie. Dit komt niet alleen de zichtbaarheid van de provincie ten goede, maar het werkt ook 
positief in de relatiecommunicatie. 
 
De nieuwe Provinciale Prout! Penning moet uiteraard een exclusief ontwerp krijgen dat aansluit bij de 
beperkte oplage. In de briefing van de kunstenaar die voor deze opdracht wordt benaderd, zal dit 
aspect worden meegegeven. Duidelijk is dat we met deze penning een moderne uitstraling willen 
realiseren. Het ontwerp moet met een aansprekend beeldend kunstwerk de boodschap communiceren 
dat deze penning én deze provincie iets is om trots op te zijn!  
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Besloten is dat het Kabinet en de afdeling Communicatie gezamenlijk de briefing verzorgen aan de 
beoogde kunstenaar, zodat deze nieuwe penning op een herkenbare wijze aansluit op overige 
communicatieuitingen die de provincie met dit nieuwe beeldmerk wil realiseren.  
 
Herkenbaarheid van het concept werkt alleen als de provincie Utrecht dit stelselmatig opneemt in de 
communicatie. Gebruik van de naam de Provinciale Prout! Penning kan dus niet beperkt blijven tot 
alleen de provinciale penning, maar dient ook te worden doorvertaald naar relatiecommunicatie en 
publiekscommunicatie rondom evenementen waar de provincie acte de presence geeft. Afdeling 
Communicatie voert daarop de regie.  
 
De Provinciale Prout! Penning zou een penning kunnen zijn, ontwikkeld door de Utrechtse kunstenaar 
Theo van de Vathorst. De heer van de Vathorst (Utrecht, 1934) is een Nederlandse beeldhouwer. Hij 
werkt met steen, terracotta en brons. Zijn belangrijkste werken zijn te zien in Utrecht. De heer Van de 
Vasthorst ontwierp in 1982 de provinciale erepenning voor de provincie Utrecht.  
 
Financiële consequenties 
De kosten voor het ontwerp zijn € 5.000. Er worden 10 Provinciale Prout! Penningen gemaakt. Kosten 
per penning zijn € 95. Totale kosten voor 2010: € 6.000. Dit bedrag wordt ten laste gelegd van het GS-
budget. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Ontwerpen van de Provinciale Prout! Penning. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van het feit dat de huidige cvdK Legpenning is gewijzigd in 'De 
Provinciale Prout! Penning'. Daarnaast zijn de criteria en procedureregels voor de toekenning van de 
Provinciale Erepenning en De Provinciale Prout! Penning vastgesteld. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Bijlage I  
Reglement Provinciale Erepenning en De Provinciale Prout! Penning 

 
Artikel 1 
Gedeputeerde Staten kunnen al dan niet op voordracht van derden, als blijk van waardering een 
provinciale onderscheiding toekennen. 
 
Artikel 2 
Gedeputeerde Staten kunnen als blijk van waardering de Provinciale Erepenning toekennen, ingesteld 
in 1983, aan burgers, bedrijven, organisaties of instellingen in de provincie Utrecht, die langdurig zeer 
uitzonderlijke verdiensten hebben verricht voor de Utrechtse samenleving. 
 
Artikel 3 
Gedeputeerde Staten kunnen op voordracht van de commissaris van de Koningin als blijk van 
waardering de Provinciale Prout! Penning toekennen, aan burgers, bedrijven, organisaties of 
instellingen in de provincie Utrecht, die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de Utrechtse 
samenleving. Bij bijzondere verdiensten kan het zowel gaan om een langdurige of korte periode, als 
om een eenmalig prestatie.  
 
Artikel 4 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een provinciale onderscheiding, moet zijn voldaan aan de in 
artikel 2 of 3 beschreven criteria. Bovendien moet betrokkene van onbesproken gedrag zijn.  
 
Artikel 5 
1.De provinciale onderscheidingen worden uitgereikt door de commissaris van de Koningin;  
2.Het beheer van de penningen ligt bij het kabinet van de commissaris van de Koningin; 
3.Nadat een aanvraag is ingediend wordt advies gevraagd aan de meest betrokken provinciale directie 
en aan de meest betrokken portefeuillehouder in het college van Gedeputeerde Staten. 

Artikel 6 
1. De ontvanger van de Provinciale Prout! Penning ontvangt naast de onderscheiding een oorkonde 
waarin de bijzondere verdiensten vermeld staan, alsmede de datum van het besluit tot verlening; 
 
Artikel 7 
1. Aan een persoon kan niet meer dan één provinciale onderscheiding worden toegekend.  
2. De provinciale onderscheidingen worden niet postuum toegekend, tenzij er sprake is van 
buitengewone omstandigheden. 
 
Utrecht,          2009 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
 

, voorzitter 
 

, secretaris 
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Bijlage II 
 

Met grote waardering voor hetgeen u heeft gedaan voor de provincie Utrecht, 
in het bijzonder de verrichtte activiteiten op het gebied van…, 

hebben Gedeputeerde Staten met genoegen  
besloten de provinciale onderscheiding 

 

De Provinciale Prout! Penning 
 

toe te kennen aan 
 

NAAM 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

, voorzitter 
 

, secretaris 
 

Utrecht, DATUM GS Besluit 
 

De provinciale onderscheiding De Provinciale Prout! Penning 
is een ontwerp van de Nederlandse kunstenaar XXXX 

 


