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0. Inleiding. 
 

Aanleiding voor de evaluatie van het Public Affairsbeleid in Den Haag is een toe-
zegging aan de Commissie BEM. De uitkomsten ervan kunnen input zijn voor de 
nieuwe collegevorming. 
Daartoe is aan EISENGAWINADVIES, Jan Eisenga, gevraagd om via een quick-scan 
interviews te houden met enkele internen en externen. Dit moest een beperkt 
onderzoek zijn en gemaakt in een korte tijdsperiode. 
 
In de periode 16 tot en met 22 november 2010 is in 19 gesprekken met provinciale 
en rijksbetrokkenen informatie verzameld over de wijze waarop de ambtelijke lobby 
in Den Haag is georganiseerd en hoe deze lobby in Den Haag wordt ervaren. 
 
Op basis van de overeenkomst van dienstverlening waren deze gesprekken ver-
trouwelijk van aard en is discretie gegarandeerd. De rapportage van bevindingen zou 
anoniem plaatshebben. 
 
In de navolgende paragrafen worden de bevindingen van de onderzoeksvragen kort 
weergegeven en waar nodig voorzien van enkele aanbevelingen. Paragraaf 1  is een 
samenvatting waarin het overall beeld en aanbevelingen worden gepresenteerd. In 
paragraaf 2 wordt ingegaan op de vraag of de Haagse departementale lobby effectief 
georganiseerd is. Paragraaf 3 handelt over de vraag hoe Utrecht het doet in 
vergelijking met de andere Randstadprovincies. In paragraaf 4 gaat het om de 
verhouding tussen de Utrechtse lobby met die van het IPO-lobby. Paragraaf 5 focust 
op de vraag hoe adequaat het Utrechtse netwerk bij de departementen is en hoe de 
Utrechtse lobby vanuit de departementen wordt ervaren. Paragraaf 6 richt zich op de 
vraag of de Haagse politieke lobby bij de Tweede Kamer effectief is georganiseerd. 
In paragraaf 7 tenslotte wordt een enkel overig punt aangestipt. 
 
Een woord van dank aan de gesprekspartners – betrokken medewerkers bij 
departementen, andere provincies, het IPO, Tweede Kamerleden en medewerkers 
van de provincie Utrecht – en aan degenen die behulpzaam zijn geweest bij de 
organisatie van de gesprekken die in dit korte tijdsbestek moesten worden gehouden 
is op zijn plaats.  
 



1. Overall beeld en aanbevelingen 
 

Overall beeld
Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen die tijdens de gesprekken 
naar voren kwamen, kan geconcludeerd worden dat het niveau van de ambtelijke 
lobby van de provincie Utrecht in Den Haag – zowel bij de departementen als de 
Tweede Kamer – goed is te noemen. De manier van opereren vanuit het 
Utrechtse wordt als betrouwbaar en solide maar bescheiden gekenmerkt. Een 
assertievere benadering kan nog effectiever zijn. Het profiel van Utrecht in Den 
Haag kan nog zichtbaarder worden door het benutten en delen van de eigen 
ambtelijke en bestuurlijke netwerken. Hiervoor zijn ook enkele aanbevelingen 
gedaan. 
Dit en de constatering dat er in de wijze waarop de Utrechtse ambtelijke lobby 
georganiseerd is, altijd nog verbetering mogelijk is, leidt tot de hieronder 
geformuleerde aanbevelingen. 
 

Aanbevelingen

a. Breng meer structuur aan in het in beeld en in het benutten/delen van 
ambtelijke en bestuurlijke netwerken. Creëer voorwaarden waarbinnen de 
aangegeven werkwijze kan floreren. Tref voorzieningen voor een back-up van 
de p.a.activiteiten bij calamiteiten. 

 
b. Besteed bij de beleidsbepaling meer dan tot nu toe aandacht aan de lobby-

strategie. Voeg bij de beleidsadvisering daarom bv. een lobbyfiche toe. Zorg 
dat Utrechtse dossiers “Kamerproef” zijn. 
 

c. Toon meer dan tot nu toe “het gezicht van Utrecht” bij departementen en bij 
het parlement. 
 

d. Sluit waar nodig strategische allianties met anderen en maak hiervoor werk-
afspraken. 
 

e. Blijf aansluiten bij de algemene IPO-beleidslijn met behoud van een eigen 
regionale inkleuring. Maak hierin steeds bewuste keuzes.  Realiseer een beter 
inzicht in en aansturing van vertegenwoordigers in IPO-verbanden. 
 

f. Versterk contacten binnen de kring van bewindslieden en de top van 
departementen. Versterk de relaties van de ambtelijke organisatie en de 
bestuurders met de Tweede Kamer Beoordeel of in voorkomende gevallen van 
de algemene regel mag/moet worden afgeweken dat afdelingsmanagers de 
inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid voor dossiers en onder-
werpen hebben. Bepaal welke rol de directie vervult bij het effectief benutten 
van ambtelijke netwerken. 



2. Organisatie van de ambtelijke lobby in Den Haag. 
 

Op basis van de gevoerde gesprekken wordt het volgende geconstateerd: 
 

a. Verantwoordelijkheden. 
 

De inhoudelijke en organisatorische verantwoordelijkheid voor dossiers en 
onderwerpen ligt bij de afdelingsmanagers richting leden van gedeputeerde staten 
en voor de departementen. 

 
Bij enkele dossiers ligt het accent vooral bij projectleiders en/of beleidsmedewerkers 
gelegen. Dit is afwijkend van de algemene regel. 
 
Per situatie zal moeten worden beoordeeld in hoeverre van de algemene spelregels 
kan c.q. moet worden afgeweken. Deze keuze wordt dan in sterke mate bepaald 
door de doelen die moeten worden bereikt, evenals door de beschikbaarheid van 
goed georganiseerde netwerken van externe contacten. 

 

b. Netwerken van contacten en ervaringen. 
 
Bezien moet worden op welke wijze (beter) gebruik kan c.q. moet worden gemaakt 
van de beschikbaarheid ervan.  
Anders gezegd: het verdient aanbeveling ambtelijke en bestuurlijke  netwerken in 
beeld te brengen en die daarna met anderen binnen de provinciale organisatie te 
delen. Dit kan leiden tot een meerwaarde voor het bereiken van doelen/resultaten.  
 
Bepalend is ook de wens om  gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring in 
“het Haagse” van de ambtelijke dienst en van de bestuurders. Dit zal moeten worden 
gestimuleerd. 
 
Het aanbrengen van meer structuur hierin zal leiden tot meer duidelijkheid en een 
multiplier effect en zal bovendien stimulerend werken. 
 
Een en ander betekent ook dat er goede afspraken zijn over de vraag: “wie-wat-
waar-waarom-wanneer”  iets wordt gedaan of nagelaten, gekoppeld aan een man-
datering van bevoegdheden. 
 
Bij het doorvoeren van verbeteringen in deze zin is voor de directie een bijzondere 
rol toebedeeld, nl. het creëren van voorwaarden waarbinnen de aangegeven werk-
wijze kan floreren. 
 
Het verdient aanbeveling bij de beleidsbepaling door gedeputeerde staten meer dan 
tot nu toe aandacht te besteden aan de te volgen lobbystrategie bv. door een lobby-
fiche.  Aspecten als bv. missie-belangen-consistentie-daadkracht-onderscheid t.o.v. 



anderen behoren dan aan de orde te komen. 
 

c. Zichtbaarheid. 
 

Om het draagvlak binnen de organisatie te vergroten is het gewenst en noodzakelijk 
ambtelijke medewerkers c.a. de bestuurders vaker dan tot nu toe “het gezicht van 
Utrecht” in Den Haag te tonen. 
Niet alleen bij bv. bijeenkomsten van de Tweede Kamer(commissies), maar ook bij 
departementen, bv. bij  werkbezoeken en periodieke gesprekken over dossiers en 
ontwikkelingen. Dus: niet altijd om “te halen” maar ook om “te brengen”. 
Het adagium “zien en gezien worden”  is hierbij leidend. 
 

d. Uitwerking. 
 
In het verlengde hiervan moet de kennis van ambtelijke en bestuurlijke  contacten 
binnen de verschillende netwerken worden vergroot. Hetzelfde geldt voor het zicht 
hebben op de afspraken die ambtenaren en bestuurders hebben in “het Haagse” op 
bepaalde dossiers en onderwerpen. Gekozen kan worden voor een GS-memo tbv de 
p.o.’s van gedeputeerden met de ambtelijke medewerkers en voor de wekelijkse GS-
vergaderingen. 
De coördinatie van bovenvermelde werkwijze als bedoeld onder b en c hoort bij de 
coördinator public affairs. 
Naast de wederkerigheid/herkenbaarheid en de informatie-uitwisseling kan worden 
vastgesteld of en in hoeverre en op welke wijze (aanvullende) facilitering door de 
coördinator public affairs gewenst en/of noodzakelijk is. 
 
Via onderlinge informatie-uitwisseling en waar wenselijk  kan de beoogde wissel-
werking van bovenstaande leiden tot meer draagvlak binnen de gehele (bestuurlijke 
en ambtelijke) organisatie. Dit zou planmatig moeten worden opgepakt. 
 



3. Hoe doet Utrecht het in vergelijking met de andere Randstad-
provincies. 

 
Iedere provincie kent zijn eigen dynamiek. Dit betekent een eigen problematiek, een 
eigen aanpak en dus een eigen inkleuring.  De andere provincies doen het in deze 
zin niet beter of slechter. Deze provincies zien Utrecht als een natuurlijke bondge-
noot. Als kenmerken worden genoemd betrouwbaar, incl. het maken en het op tijd 
nakomen van afspraken. 
 
Vaak worden er procedurele gesprekken gevoerd die goed worden voorbereid door 
collega’s over de voortgang van dossiers die elkaars ondersteuning vergen. Als 
voorbeeld is genoemd  “Het Groene Hart” waarvan Utrecht en Zuid-Holland de 
trekkers zijn. In de voorbereiding vanuit de ambtelijke organisatie doet Noord-
Holland mee. 
 
Samengevat: werkafspraken over gezamenlijke dossiers zijn mogelijk. Daarbinnen 
worden zaken op elkaar afgestemd. 
De huidige werkwijze kan worden gehandhaafd, d.w.z. per situatie keuzes maken 
waarin elkaars ondersteuning  nodig en wenselijk is. Hieraan blijvend aandacht 
besteden. 
 
Een bijzondere rol in de beleidsvoorbereiding is hierbij voor de betrokken mede-
werkers/afdelingsmanagers, waarvan dan afstemming dient plaats te hebben met de 
coördinatoren p.a. van de Randstadprovincies. 
 
Provincies staan niet altijd goed op de politieke landkaart. Bezien moet worden of 
strategische allianties  (o.a.  met branche-organisaties en bedrijfsleven) kunnen 
worden gesloten teneinde dit beeld bij te stellen.  
 



4. Verhouding van de Utrechtse lobby met de IPO-lobby. 
 
In algemene zin is het IPO bedoeld voor een gemeenschappelijke beleidslijn van alle 
provincies met behoud van de eigen provinciale bijzonderheid. Geconstateerd moet 
worden dat er veelal onvoldoende of geen synergie is tussen IPO-beleid en de eigen 
provinciale doelen. 
 
Wel is het verstandig om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de algemene IPO-lijn, 
waarbij een eigen  “regionale inkleuring” mogelijk moet blijven. 
 
Er is onvoldoende zicht op de inbreng van vertegenwoordigers van de provincie 
Utrecht in de IPO-verbanden. Dit behoeft verbetering o.m. te bereiken door meer 
overleg over en afstemming van doelen met hierbij behorende argumenten. 
Een sterkere sturing van de IPO-adviescommissies kan hierin verbetering aan-
brengen. Voorkomen moet worden dat individuele lobbytrajecten tegen elkaar 
worden uitgespeeld. 
 
Daarom verdient het aanbeveling in de advisering naar gedeputeerde staten in een 
werkdocument duidelijker aan te geven hoe en/of met welke argumenten naast de 
algemene IPO-lijn een eigen lobbytraject moet worden gelopen. 
Opgedane ervaringen in deze regelmatig evalueren en waar nodig ook binnen IPO-
verband bespreken. 
 



5. Utrechts netwerk bij de departementen. 
 
Over het algemeen is Utrecht goed in beeld. Er is vaak sprake van een integrale 
benadering van de verschillende beleidsvelden. Waar andere provincies/regio’s nog 
wel eens “zeuren”  presenteert Utrecht volgens verkregen informatie zich “netjes en 
beleefd” . 
 
De prioriteitstelling wordt als goed ervaren.  Dit is ook het geval t.a.v. de regelmatige 
herhaling van de boodschap die goed naar voren wordt gebracht. 
 
Op ambtelijke wijze is er sprake van een grote mate van zichtbaarheid; dit geldt ook 
op bestuurlijk niveau. Er heerst tevredenheid over de samenwerking.  
De contacten zijn veelal op het juiste niveau gelegd en er wordt op tijd gereageerd.  
In de gesprekken kwam naar voren dat op robuuste wijze blijvend de aandacht voor 
de Utrechtse onderwerpen moet  worden gevraagd. Hierbij dan positieve argumen-
ten blijven gebruiken. De ervaringen op verschillende dossiers moeten binnen het 
“provinciehuis” worden gedeeld. 
 
Van verschillende kanten (niet door allen) is geconstateerd dat voor lobbyachtige 
activiteiten de contacten in de omgeving van de bestuurlijke top van de departemen-
ten nog wel wat versterkt moeten worden. De contacten binnen de ambtelijke kring 
behorende bij deze top kunnen worden uitgebreid. 
De wijze waarop zal een punt van nader overleg moeten worden. Hierbij ook par. 7 
betrekken. 
 



6. Organisatie Utrechtse lobby bij de Tweede Kamer. 
 
De informatieverstrekking en herkenbaarheid van Utrecht zijn in het algemeen 
redelijk tot goed te noemen. Voor een enkel dossier heeft de Tweede Kamer zelf 
oplossingen moeten aandragen voor het vergroten van het draagvlak. Van een 
effectieve lobby voor het dossier was er dan geen of onvoldoende sprake. Overigens 
wordt hierover ook wel genuanceerd gedacht. 
Het uitgenodigd worden voor een werkbezoek van een Vaste Kamercommissie  werd 
op prijs gesteld waardoor de Kamerleden zich evenwichtig geïnformeerd voelden. 
 
Het dossier moet altijd  “Kamerproef”  worden aangeleverd; d.w.z. tijdig en met 
volledige en juiste informatie.  
 
Het is als juist ervaren dat er op een gegeven moment een prominentere rol van 
bestuurders zichtbaar en voelbaar was. 
Dus per situatie/dossier meer aan dergelijke aspecten aandacht besteden. Ook hier 
ervaringen binnen de provinciale organisatie delen. 
 
Teneinde de banden met de Tweede Kamer te versterken verdient het aanbeveling 
de periodieke contacten van ambtenaren en bestuurders met Kamerleden te ver-
sterken, in het bijzonder regionale Kamerleden maar zeker ook de woordvoerders. 
Het hoeft hierbij niet altijd te gaan om “ te halen”  maar ook om  “te brengen” ; dus 
ook informatie over ontwikkelingen en niet alleen over concrete onderwerpen. 
 



7. Overig. 
 
Van verschillende kanten ( in- en extern) zijn de positie en inzet van de directie/ 
directeuren ter sprake gebracht. 
 
Hiervoor zijn enkele redenen aangedragen: 
 

• het is de vraag of de ambtelijke contacten tussen de ambtelijke dienst van 
Utrecht   met die van de departementen altijd op het juiste niveau verlopen. 

• worden alle beschikbare ambtelijke netwerken effectief ingezet en benut? 
 
Dit zal een punt van nader beraad en overleg moeten zijn “binnen het provinciehuis 
van Utrecht” . 
 

Tenslotte  kan worden gesteld dat de positie van p.a.-activiteiten vanuit Utrecht door 
de omvang als enigszins kwetsbaar kan worden beschouwd. 
Het is verstandig tbv. mogelijke calamiteiten een back-up te realiseren. 
Enkele elementen hiervoor zijn al in par. 2 genoemd bv.  als het  gaat om zicht te 
krijgen op alle netwerken van contacten en het delen ervan met anderen, evenals 
het delen van ervaringen. 
Uitwerking ervan zal nader overleg vergen. 
 


