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 Uw kenmerk : 2011BEM06 
 Ons kenmerk : 2010INT265716 

Contactpersoon : E. de Rijk 
 E-mail : Eric.de.rijk 
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 Doorkiesnr. : 3765 / 06-21124575 
 Bijlage(n) : één 
 

Onderwerp:  
Evaluatie ambtelijk public affairs-beleid in Den Haag 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennisnemen 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Hierbij bieden wij u het rapport Utrecht presterende overheid – Van spiegel naar venster aan, een 
evaluatie van het ambtelijke public affairs-beleid in Den Haag. 
 
Inleiding 
 
Aanleiding en Voorgeschiedenis 
Wij hebben, tijdens de bespreking van het geactualiseerde Beleidsplan Public Affairs 2010-2011 in de 
Commissie BEM op 14 juni 2010, u toegezegd de effecten van het public affairsbeleid nog deze 
Statenperiode te evalueren. De uitkomsten kunnen input zijn voor de nieuwe collegevorming. Bij de 
vaststelling van het Verbeterplan Bestuurskrachtmeting in uw vergadering van 27 september 2010 
hebben wij de toezegging het public affairsbeleid nog deze Statenperiode te evalueren bevestigd.  
 
Het evaluatieonderzoek is opgezet als een quick scan in de vorm van een serie interviews en het is 
uitgevoerd door een extern bureau. Er zijn in totaal negentien gesprekken gevoerd waarvan negen met 
mensen van binnen de provincie en met tien van er buiten..  
 
Doel van de gesprekken was antwoord te vinden op de volgende vragen: 

• Is de Haagse departementale lobby effectief georganiseerd? Volstaat de constatering uit het 
Verbeterplan Bestuurskrachtmeting dat met name de afdelingsmanagers de contactpersonen 
voor Den Haag zijn? Hoe adequaat is het Utrechtse netwerk bij de departementen? Hoe wordt 
de Utrechtse lobby vanuit de departementen ervaren? 

• Is de Haagse politieke lobby bij de Tweede Kamer effectief georganiseerd?  
• Hoe doet Utrecht het in vergelijking met de andere Randstadprovincies? 
• Hoe verhoudt de Utrechtse lobby in Den Haag zich met de IPO-lobby? Is er synergie? 
• Formuleer aanbevelingen voor verbetering in de volgende collegeperiode. 

 
Essentie / samenvatting: 
De antwoorden op de hierboven gestelde onderzoeksvragen hebben geresulteerd in het volgende 
overall beeld en aanbevelingen:  
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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 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 public affairs-activiteiten bij calamiteiten; 

b) Besteed bij de beleidsbepaling meer dan tot nu toe aandacht aan de lobby-strategie. Voeg bij de 
beleidsadvisering daarom bijv. een lobbyfiche toe. Zorg dat Utrechtse dossiers ‘Kamerproef’ zijn; 

c) Toon meer dan tot nu toe ‘het gezicht van Utrecht’ bij departementen bij het parlement; 
d) Sluit waar nodig strategische allianties met anderen en maar hiervoor werkafspraken; 
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 
onderwerpen hebben. Bepaal welke rol de directie vervult bij het effectief benutten van ambtelijke 
netwerken. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel van het public affairsbeleid is het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij externe 
partijen – in dit geval Haagse departementen en de Tweede Kamer – en annex daaraan het vergroten 
van de zichtbaarheid van de provincie Utrecht en zijn bestuurders bij deze externe partijen. Doel van 
het onderzoek is de effectiviteit van het public affairsbeleid te vergroten. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij nemen deze aanbevelingen over en zullen ze gebruiken voor de formulering van het public 
affairsbeleid na de verkiezingen voor Provinciale Staten. De inhoudelijke prioriteitsstelling – op welke 
dossiers gaan wij een actief public affairsbeleid voeren? – vindt plaats op basis van het nieuwe 
Collegeakkoord. Bij de vormgeving van het public affairsbeleid zullen wij ons baseren op de 
aanbevelingen uit het bijgevoegde rapport. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van het rapport Utrecht presterende overheid – Van spiegel naar venster aan, een 
evaluatie van het ambtelijke public affairs-beleid in Den Haag. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


