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 Uitwerking communicatiemiddelen 
 
1. Huidige middelen 
1.1. Nieuwsbrief Provinciale Staten 
Digitale nieuwsbrief met informatie over discussies tijdens de commissievergaderingen 
en de statenvergadering en over besluiten die genomen zijn door PS. Tevens een 
fotoartikel dat gaat over een actueel onderwerp, zoals een werkbezoek of een 
hoorzitting. 
 
Inhoud: In de nieuwsbrief worden in principe geen partijen genoemd. Behalve als er 
gecommuniceerd wordt over de stemuitslag, wanneer een partij vragen stelt in het 
vragenhalfuurtje of wanneer een motie of amendement wordt aangenomen.  
 
Verschijnt: drie keer per vergadercyclus (telkens na twee commissievergaderingen en 
na de PS vergadering) 
 
Kosten: Geen extra kosten 
 

1.2. Dubbele pagina in huis-aan-huisbladen 
Bij belangrijke onderwerpen waarover PS beslissen, wordt een dubbele krantenpagina 
ingekocht in alle huis-aan-huisbladen in de provincie, of in de regio waar het nieuws zich 
afspeelt. De griffie doet een voorstel aan de fractievoorzitters als een geschikt onderwerp 
zich aandient. 
 
Inhoud: Op de pagina geven alle fractievoorzitters (of woordvoerders) hun visie op het 
onderwerp. Het aantal woorden dat een partij krijgt hangt af van het aantal zetels. 
Daarbij worden drie categorieën gehanteerd; klein (1/2 zetels), midden (4/7 zetels) en 
groot (11 zetels). 
 
Verschijnt: Minimaal twee keer per jaar (tot nu toe bij de Voorjaarsnota en de 
Begroting) 
 
Kosten: Per twee pagina’s ongeveer 20.000 euro Provinciebreed of 7.500 euro per regio.  
 

1.3. Persberichten (incidenteel) 
Persberichten worden incidenteel verstuurd. Dat kan zijn naar aanleiding van een 
belangrijk besluit in Provinciale Staten, een initiatief van de Staten of bijvoorbeeld een 
burgerinitiatief. 
 
Kosten: geen extra kosten  
 

1.4. Perslunch 
Voor een goede relatie met de media en het onderhouden van die relatie wordt (o.a) één 
keer per jaar een perslunch georganiseerd. Het is een moment waarop journalisten en 
politici met elkaar om tafel gaan om elkaars wederzijdse verwachtingen te bespreken. 
 
Kosten: ongeveer 500 euro 
 

1.5. Nieuwsberichten werkbezoeken 
De statencommissies leggen regelmatig werkbezoeken af in de provincie Utrecht. Hiervan 
wordt een nieuwsbericht gemaakt en foto, die op de website komt en, afhankelijk van de 
deadlines, in het magazine of de nieuwsbrief. 



Kosten: geen extra kosten  
 

1.6. Projectcommunicatie 
Projectcommunicatie vindt plaats als er op initiatief van de Staten iets gebeurt. Te 
denken valt dan aan de conferentie over Paleis Soestdijk of de bijeenkomst met de 
provincie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland over de Noordelijke Randstad. 
 
Kosten: afhankelijk van de inzet van middelen 
 

1.7. Website / Stateninformatiesysteem 
Op de website van de provincie Utrecht staat informatie over Provinciale Staten. Deze 
informatie wordt aangevuld met het stateninformatiesysteem, waar alle agenda’s, 
vergaderstukken en informatie over de statenleden op staat. 
 
Kosten: geen extra kosten   
 

1.8. Provinciale Magazine 
De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het verschijnen van Provincie Utrecht 
Magazine (PUM). Afgesproken is dat een deel van de inhoud gaat over Provinciale Staten. 
Dat gedeelte wordt aangeleverd door de communicatieadviseur van de griffie. Wanneer 
de PUM verschijnt met 24 pagina’s, dan krijgt PS 3 pagina’s en wanneer de PUM 
verschijnt met 16 pagina’s, dan krijgt PS 2 pagina’s. Op de pagina’s verschijnt kort 
nieuws en twee portretten van statenleden. 
 
Verschijnt: ca 8 keer per jaar  
 
Kosten: geen extra kosten 

1.9. Reguliere huis-aan-huispagina 
De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor het verschijnen van de pagina in de 
huis-aan-huisbladen. Op de pagina is ruimte ingericht voor een reactie van een statenlid 
op het onderwerp. De griffie benaderd een partij wanneer het onderwerp bekend is. Alle 
partijen komen aan de beurt.      
 
Verschijnt: elke twee weken op woensdag  

Kosten: geen extra kosten  
 

1.10. Personeelsblad en intranet 
Om de statenleden binnen de ambtelijke organisatie te profileren maken we regelmatig 
gebruik van het personeelsblad en het intranet. Voorbeeld: interviews met statenleden 
over de pilot e-readers en de persoonlijke portretten van statenleden op het intranet.  
 
Kosten: geen extra kosten  
 


