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Samenvatting 
 
Public Affairs (PA), lobby is een instrument van het provinciebestuur om beleidsdoelen waarvoor de 
medewerking van externe partijen noodzakelijk is, te verwezenlijken. PA richt zich op de hele 
beleidsbeïnvloedingsketen en is het meest effectief als het zo vroeg mogelijk op een zo laag mogelijk 
niveau wordt toegepast. Lobby wordt daarom zowel op het ambtelijke, departementale, als het 
politieke niveau uitgeoefend. PA richt zich niet alleen op medeoverheden in de regio, Den Haag of 
Brussel, maar ook op maatschappelijke partners zoals het regionale bedrijfsleven of 
kennisinstellingen. Dat betekent ook dat het een samenwerking is van bestuurders, directieleden, 
beleidsinhoudelijke specialisten, voorlichters en PA-medewerkers.  
 
Een adequaat relatienetwerk is de basis om effectief PA te bedrijven op prioritaire dossiers. In de 
huidige netwerksamenleving is het noodzaak netwerken te delen. Daar wordt de hele organisatie 
sterker van. Daarom wordt tijdens deze collegeperiode een professionaliseringsslag gemaakt. De 
strategische relaties en netwerken worden geïnventariseerd en er wordt op gestuurd. Er worden 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd die zich richten op beslissers uit Brussel, Den Haag en de regio. 
Ze kunnen ook met regionale partners samen georganiseerd worden. 
 
De Public Affairsstrategie 2012-2013 is een uitwerking van de Strategische Agenda. Daarin worden 
vier ontwikkelopgaven en twee transitieopgaven beschreven. In onderstaande tabel wordt 
aangegeven welke onderwerpen uit deze opgaven voor public affairs prioritair zijn en op welke niveau 
ze spelen. 
 

ONTWIKKELOPGAVEN Lokaal / 
Regionaal 

Nationaal  Europees 

1. UTRECHT TOPREGIO    

a. Stimuleren economische ontwikkeling, inclusief 
Europees Regionaal Beleid (Structuurfondsen) 

X X X 

b. Utrecht Culturele Hoofdstad X X X 

c. RIVM-terrein X X  

    

2. KRACHTIGE STEDEN EN DORPEN    

a. Binnenstedelijke Ontwikkeling X X  

b. Beperken leegstand kantoren X X  

    

3. VITAAL LANDELIJK GEBIED    

a. Decentralisatie Rijkstaken op gebied van Natuur en 
Landschap 

 X  

b. Verhouding Stad-Land   X 

    

4. BEREIKBAAR UTRECHT    

a. Infrastructuur – bestaand en nieuw X X  

b. Versterken Openbaar Vervoer  X  

    

TRANSITIEOPGAVEN    

    

5. BESTUURLIJKE ORGANISATIE    

a. Positie bepalen over samenwerking in de Randstad X X  

b. Jeugdzorg - Overheveling naar gemeenten X X  

    

6. WETTELIJKE TAKEN EN INTEGRALE 
BELEIDSONTWIKKELING 

   

a. Bodem-, Water- en Milieubeleid - Borgen Utrechtse 

belangen op Europees en Rijksniveau  

 X X 

    
  

 
Per onderwerp zal een PA-dossier worden opgesteld met daarin een beschrijving van het doel, een 
krachtenveldanalyse, een handelingsstrategie met een taakverdeling voor alle betrokkenen en een 
planning van te ondernemen stappen om het doel te bereiken. 
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Inleiding 

 
Public Affairs (PA) is een van de instrumenten van het Utrechts provinciebestuur om zijn 
beleidsdoelen, waarvoor de medewerking van externe partijen noodzakelijk is, te verwezenlijken. De 
PA van de provincie richten zich op drie niveaus: Brussel (de EU, met name de Europese Commissie 
en het Europees Parlement), Den Haag (departementen en parlement) en de regio (gemeenten, 
gemeentelijke samenwerkingen, buurprovincies, randstadprovincies en maatschappelijke partners).  
 

Definitie 
Public Affairs (PA) is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming, op 
veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie, die van invloed zijn op het 
functioneren van de eigen organisatie. Een belangrijk onderdeel van public affairs is 
lobbyen. Lobbyen is het informeel beïnvloeden van formele besluitvorming.

1
  

 

 
Vorig jaar is een nieuw College van GS aangetreden dat zijn doelen in het Coalitieakkoord 2011-2015 
heeft vastgelegd, gebaseerd op de provinciale kerntaken: economische ontwikkeling, ruimtelijke 
ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed. In de Strategische 
Agenda die op basis van het Coalitieakkoord is geschreven, wordt geschetst wat GS deze 
collegeperiode feitelijk gaan doen. Dat betekent dat de Strategische Agenda inhoudelijk leidend is 
voor de Public Affairsstrategie. 
 
Het is de taak van Public Affairs de realisatie van de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord en de 
Strategische Agenda te ondersteunen. De medewerkers PA dragen bij aan de positiebepaling van het 
provinciebestuur door enerzijds provinciale opvattingen uit te dragen, ter beïnvloeding van formele 
besluitvorming bij gemeenten en overige regionale partijen en in politiek en departementaal Den Haag 
en Brussel. Anderzijds wordt door de PA-medewerkers informatie bij bovengenoemde partijen gehaald 
en vertaald naar de provinciale context doorgegeven aan de interne organisatie. Tevens zijn de PA-
medewerkers klankbord en adviseur van beleidsafdelingen voor het lobbytraject bij departementen, 
voor dat het een Brussels of Haags politiek item wordt. 
 
De provincie wil met alle bestuurlijke en maatschappelijke partners in de regio nadenken over hoe de 
regio Utrecht zich zou moeten profileren en welke initiatieven daaruit voort zouden kunnen vloeien, 
gekoppeld aan de vraag wie daarin de voortrekkersrol op zich neemt. Op dit vlak genomen besluiten 
kunnen gevolgen hebben voor de vaststelling van de PA-prioriteiten van de provincie. 
 
PA-beleid en Communicatiebeleid hebben raakvlakken. Beiden kunnen ingezet worden om 
beleidsinhoudelijke doelen te verwezenlijken. Daarnaast is voor beiden is een up to date 
relatienetwerk van belang. Om die reden zijn deze PA-Strategie en de Strategische Communicatie, 
een andere uitwerking van de Strategische Agenda, nauw op elkaar afgestemd. Public Affairs zal in 
zijn werkzaamheden de communicatiestrategie toepassen en zijn boodschappen richten naar de drie 
corporate thema’s: Provincie Utrecht Verbindt, Provincie Utrecht Vernieuwt en Provincie Utrecht 
Versterkt. 
 
De lobby van de provincie Utrecht bij de EU is onderdeel van de Europastrategie en komt als zodanig 
vooral daar aan de orde. In deze notitie wordt alleen ingegaan op de lobbyonderwerpen uit de 
Europastrategie en hun relatie tot en samenhang met de PA-onderwerpen op nationaal en regionaal 
niveau. 
 
In de vorige collegeperiode zijn er twee Beleidsplannen Public Affairs door GS vastgesteld, waarvan 
PS kennis heeft genomen. Daarnaast heeft PS het Verbeterplan Bestuurskrachtmeting vastgesteld, 
waarin ook over PA werd gesproken. In het Verbeterplan wordt gesteld dat de Haagse lobby effectief 
is georganiseerd

2
. Op verzoek van de Commissie Bestuur en Middelen (BEM) hebben GS in het 

najaar van 2010 de effectiviteit van de ambtelijke Haagse PA bij departementen en het parlement 

                                                      
1
 Definities volgens de Beroepsvereniging voor Public Affairs, zoals opgenomen in: Erik van Venetië & Jaap 

Luikenaar, Het grote lobbyboek – de ongeschreven regels van het spel, Zutphen, 2006, pag. 269. Andere 

relevante literatuur: Rinus van Schendelen – Machiavelli in Brussels, the art of lobbying the EU, Amsterdam, 

2005 
2
 Van Spiegel naar Venster – Verbeterplan bestuurskrachtmeting provincie Utrecht, 13 juli 2010, pag. 20 
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geëvalueerd. Het niveau van de ambtelijke lobby van de provincie in Den wordt als goed 
gekwalificeerd. De manier van opereren is solide maar bescheiden. In de evaluatie worden 
aanbevelingen gedaan om tot een assertievere benadering te komen.

3
 De evaluatie en daaruit 

voortvloeiende aanbevelingen zijn op 24 januari 2010 per brief aan de Commissie BEM aangeboden. 
In de brief zeggen GS toe de aanbevelingen over te nemen en te gebruiken voor de formulering van 
het PA-beleid na de verkiezingen voor PS. Met deze strategie komen GS tegemoet aan haar 
toezegging. 
De strategie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt in gegaan op het relatienetwerk, de basis 
voor goede Public Affairs. Paragraaf 3 handelt over de lobbyprioriteiten vastgesteld op Brussels, 
Haags en gemeentelijk of regionaal niveau. In paragraaf 4 geven we aan wat de vervolgstappen zijn 
nadat deze Strategie is vastgesteld. In Bijlage A worden de aanbevelingen die voortvloeiden uit de 
evaluatie van de Haagse ambtelijke PA nog eens vermeld.  
 
Tenslotte nog dit: de PA-Strategie beslaat niet de gehele collegeperiode maar de periode 2012-2013. 
PA en lobby zijn te zeer afhankelijk van actuele ontwikkelingen en van beslissingen elders om voor 
een periode van vier jaar beschreven te kunnen worden. Daarom heeft deze strategie een looptijd van 
twee jaar, die jaarlijks geactualiseerd zal worden en vaker als dat nodig is. Het zal ook voorkomen dat 
op ad hoc basis lobbytrajecten worden opgestart op terreinen die niet in deze strategie staan 
beschreven, puur omdat zich de gelegenheid voordoet. 
 

                                                      
3
 Evaluatie van het ambtelijk public affairs-beleid in Den Haag, bijlage bij een Statenbrief van GS, dd. 14 

december 2010, kenmerk 2011BEM06. Het overall beeld en de aanbevelingen uit het rapport zijn in Bijlage 1 

opgenomen. 
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 2. Relatienetwerk 

 
De basis voor succesvolle PA is een goed relatienetwerk, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zowel op 
regionaal, Haags als Brussels niveau. Dit is een onderdeel van PA waarbij nauw samengewerkt kan 
en moet worden met Communicatie. Voor PA is een adequaat bestuurlijk en ambtelijk netwerk in 
kringen van beslissers bij andere overheden van belang. Voor Communicatie gaat het om 
opinieleiders en de pers. De netwerken komen samen bij de organisatie van bijeenkomsten, 
bezoeken, ontvangsten en dergelijke die voor het provinciale profiel van belang zijn. 
 
Zeker in dit tijdsgewricht moet geïnvesteerd worden in goede relaties met de regiopartners. Het is van 
belang de relaties in orde te houden met het oog op zaken als bezuinigingen waar provincies en 
gemeenten mee geconfronteerd worden en het bestuursakkoord met daarin de overdracht van 
jeugdzorg en delen van het cultuurbeleid naar gemeenten. Ook de huidige discussie over de 
bestuurlijke inrichting van de Randstad is van invloed op de relatie met de regionale partners. Het 
netwerk Utrecht2040 is voor de provincie overigens een nuttige manier om de relatie met de regionale 
partners aan het halen. 
 
Een adequaat relatienetwerk is de basis om effectief PA te bedrijven op prioritaire dossiers. In de 
huidige netwerksamenleving is het noodzaak netwerken te delen. Daar wordt de hele organisatie 
sterker van. Daarom wordt tijdens deze collegeperiode een professionaliseringsslag gemaakt. We 
beginnen met het in beeld brengen van de strategische relaties en de strategische netwerken – zoals 
alleen al op regionaal niveau de relaties met de gemeenten, het BRU, andere gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, recreatieschappen, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen etc. – 
Van de provincie en daarop te sturen. We werken daarbij van boven naar beneden, te beginnen met 
het relatienetwerk van GS en Directie. Doel is dit soort netwerken beter in te zetten om de 
zichtbaarheid van de provincie te vergroten bij het parlement en bij politieke en ambtelijke top van 
departementen. Het is zaak daarbij overkill te voorkomen maar ook om lacunes in het netwerk boven 
water te krijgen en te repareren. In welke behoefte voorzien de reeds bestaande 
netwerkbijeenkomsten, worden al onze doelgroepen bediend of zijn nieuwe activiteiten nodig? 
Andersom kan uit de analyse blijken dat sommige bestaande netwerkbijeenkomsten wellicht aan een 
herbezinning toe zijn. We streven er naar de inventarisatie voor de zomer gereed te hebben. 
  
De provincie zal een aantal keren per jaar netwerkbijeenkomsten organiseren, waarbij relevante 
politici, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit 
Brussel, Den Haag en de regio uitgenodigd zullen worden. In het najaar wordt onder coördinatie van 
de afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning een planning voor het jaar er op gemaakt. Voor de 
zomer wordt een planning voor de rest van het jaar 2012 gemaakt. Er wordt tevoren geïnventariseerd 
welke onderwerpen op dat moment spelen en wie daarvoor met wie in contact moet worden gebracht. 
Daar wordt gericht op uitgenodigd. Het is mogelijk dit soort bijeenkomsten samen met regionale 
partners te organiseren, zoals de steden Utrecht en Amersfoort. De afdeling Communicatie herijkt het 
evenementenbeleid. PA is daar nauw bij betrokken, o.a. om te bezien hoe evenementen gebruikt 
kunnen worden voor PA-activiteiten en hoe vaste evenementen in het jaar te plannen 
 
GS leggen ook bezoeken af aan Den Haag en Brussel om daar voor de provincie belangrijke zaken te 
presenteren. Per dossier zullen individuele leden van GS afspraken maken met relevante politici of 
bestuurders. Op ambtelijk niveau zullen afspraken gemaakt worden op ambtelijk Brussels en Haags 
niveau. 
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3. Lobbyonderwerpen 
 
3.1 Randvoorwaarden 
PA houdt zich bezig met de hele beleidsbeïnvloedingsketen. Het is een samenwerking van 
bestuurders, beleidsinhoudelijke specialisten, voorlichters en public affairs-specialisten. PA is het 
meest effectief als het zo vroeg mogelijk op een zo laag mogelijk niveau wordt toegepast. De 
inhoudelijk specialisten van de beleidsafdelingen zijn vaak als eerste op de hoogte van plannen bij 
externe partijen die de belangen van de provincie raken. Als het hen lukt, in hun contacten met de 
penvoerende collega bij de betreffende gemeente, het betreffende departement of Brussels 
directoraat-generaal, een tekst in voor Utrecht gunstige zin aangepast te krijgen, hoeft er feitelijk niets 
meer te gebeuren.  
 
De public affairs-specialisten in Den Haag en Brussel zijn adviseurs en klankbord in het ambtelijke c.q. 
departementale traject en komen pas in beeld als de ambtelijke lobby geen effect heeft gehad en het 
politiek/bestuurlijke domein wordt betreden. Het is daarom van belang dat de PA-medewerkers zo 
vroeg mogelijk in het proces betrokken worden, zodat ze op het dossier ingewerkt zijn, al kunnen 
nadenken over een strategie en hun contacten met Kamerleden en hun medewerkers of bij 
Europarlementariërs en ambtenaren van de Europese Commissie kunnen intensiveren in afwachting 
van daadwerkelijk te nemen initiatieven. 
 
Zoals prof. Van Schendelen in zijn bijdrage over belangenbehartiging van de provincie Utrecht in 
Brussel in maart 2009 al zei, moet de Brusselse lijn niet uit het oog verloren worden. Heel veel 
Nederlandse wetgeving vloeit voort uit EU-richtlijnen en het is zeer de moeite waard invloed op de 
inhoud van deze richtlijn uit te oefenen. Haagse beïnvloeding via deze Brusselse ‘omweg’ is meestal 
gemakkelijker dan de rechtstreekse weg. Beïnvloeding via Brussel moet daarom ook voor in de keten 
plaatsvinden.  
 
PA Gemeenten en Regio is qua karakter anders. Het gaat hier niet om beïnvloeden van wet- en 
regelgeving of om het binnenhalen van geld. Hier draait het om het versterken van de relatie met en 
het draagvlak van de provincie bij de Utrechtse gemeenten, samenwerkingsverbanden en overige 
maatschappelijke partners. Gemeenten en andere regionale partners belobbyen de provincie. Het 
komt ook voor dat alle partijen gelijkwaardige partners zijn in een project en dat leidt tot weer andere 
onderlinge verhoudingen.  
 
 
3.2 Criteria voor het beginnen van een lobby 
 
Aanpassen wet- en regelgeving of geld binnenhalen 
Er zijn twee redenen waarom de provincie Utrecht formele besluitvorming in Brussel en Den Haag wil 
beïnvloeden. De provincie wil wet- en regelgeving op een voor hem gunstige wijze aanpassen of de 
provinciewil geld van het rijk of de EU binnenhalen voor bepaalde Utrechtse beleidsdoelen. Dat 
betekent dat PA zich niet met alle in het Coalitieprogramma en de Strategische Agenda genoemde 
punten bezig zal hoeven te houden.  
 
Scherpe prioritering 
Public Affairs, lobby, is het meest effectief als er scherpe prioriteiten worden gesteld. Lobbyen voor 
veel onderwerpen is hetzelfde als lobbyen voor niets. Het leidt tot versnippering en een ondoelmatige 
inzet van de beschikbare capaciteit van de provincie en tot een overvoering van de bestuurlijke 
partners in Den Haag, Brussel en de gemeenten. Beslissers zijn makkelijker te beïnvloeden als ze 
merken dat een organisatie zich voor een of twee onderwerpen inzet. Dat leidt tot de volgende criteria 
om te bepalen of een lobbytraject wordt ingezet: 

1. Relevantie: is het onderwerp onderdeel van de in de Strategische Agenda genoemde 
Ontwikkel- en Transitieopgaven: 

a. Ontwikkelopgave Utrecht Topregio 
b. Ontwikkelopgave Krachtige Steden en Dorpen 
c. Ontwikkelopgave Vitaal Landelijk Gebied 
d. Ontwikkelopgave Bereikbaar Utrecht 
e. Transitieopgave Bestuurlijke Organisatie  
f. Transitieopgave Wettelijke taken en integrale beleidsontwikkeling  
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2. Interne situatie: is er overeenstemming over het te bereiken doel? Zijn er voldoende middelen 
inzetbaar in de vorm van kennis, personeel of geld? 

3. Kosten-baten: wegen de kosten van een lobby op tegen de baten? Daarbij moet in het oog 
worden gehouden dat beïnvloedingskosten vooraf meestal lager zijn dan de te maken kosten 
voor aanpassing achteraf. 

4. Urgentie: wanneer wordt over een onderwerp beslist: op kortere of langere termijn?  
5. Zijn er alternatieven: kan een lobby bijv. worden opgepakt door het IPO of in 

Randstadverband, al dan niet met de grote steden? Zijn er regionale partners zoals de stad 
Utrecht of de Universiteit? Zijn er nog andere partners (bijvoorbeeld werkgevers- organisaties 
of landbouworganisaties)? En nemen zij het initiatief en volgt de provincie of is de provincie de 
trekker? Zijn er mogelijkheden elkaars lobby te versterken? 

Het IPO is momenteel in transitie naar een compactere organisatie en dat heeft ook gevolgen voor 
het aantal onderwerpen en de manier waarop zij daarvoor lobbyt namens de gezamenlijke 
provincies.  

 
 
3.3 Lobbyonderwerpen 
 
Het politieke proces is fluïde, zowel intern – in GS en PS – als extern – bij Utrechtse gemeenteraden, 
Tweede en Eerste Kamer en Europees Parlement. Dat betekent dat het concreet noemen van 
dossiers ertoe leidt dat deze notitie heel snel veroudert en daarmee zijn relevantie verliest. Wij stellen 
daarom voor in deze notitie een aantal thema’s vast te stellen en daarbinnen dossiers te benoemen. 
De lijst met dossiers zou elk jaar, of zoveel vaker als nodig is, geactualiseerd kunnen worden. Deze 
lijst heeft een relatie met zowel de Strategische Agenda, als inhoudelijk richtinggevende nota, en de 
Communicatiestrategie, met het oog op de Themacommunicatie. 
 
Met het bovenstaande in het achterhoofd wordt in onderstaande tabel voorgesteld op welke thema’s 
Public Affairs zich per niveau richt. Daarmee wordt meer bedoeld dan het politiek/bestuurlijke niveau. 
Het omvat ook het ambtelijk/departementale niveau en maatschappelijke partners. De tabel is 
onderverdeeld volgens de indeling van de Strategische Agenda in vier ontwikkelopgaven en drie 
transitieopgaven Vervolgens wordt elk thema toegelicht. Uit de tabel blijkt hoe de thema’s in meer dan 
één bestuurslaag spelen. 
 
 
ONTWIKKELOPGAVEN Lokaal / 

Regionaal 
Nationaal Europees 

1. UTRECHT TOPREGIO    

a. Stimuleren economische ontwikkeling, inclusief 
Europees Regionaal Beleid (Structuurfondsen) 

X X X 

b. Utrecht Culturele Hoofdstad X X X 

c. RIVM-terrein X X  

    

2. KRACHTIGE STEDEN EN DORPEN    

a. Binnenstedelijke Ontwikkeling X X  

b. Beperken leegstand kantoren X X  

    

3. VITAAL LANDELIJK GEBIED    

a. Decentralisatie Rijkstaken op gebied van Natuur en 
Landschap 

 X  

b. Verhouding Stad-Land   X 

    

4. BEREIKBAAR UTRECHT    

a. Infrastructuur – bestaand en nieuw X X  

b. Versterken Openbaar Vervoer  X  
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TRANSITIEOPGAVEN    

    

5. BESTUURLIJKE ORGANISATIE    

a. Positie bepalen over samenwerking in de Randstad X X  

b. Jeugdzorg - Overheveling naar gemeenten X X  

    

    

    

6. WETTELIJKE TAKEN EN INTEGRALE 
BELEIDSONTWIKKELING 

   

a. Bodem-, Water- en Milieubeleid - Borgen Utrechtse 
belangen op Europees en Rijksniveau  

 X X 

 
 
3.3.1. Ontwikkelopgaven 
 
1. UTRECHT TOPREGIO 
a. Stimuleren economische ontwikkeling, inclusief Europees Regionaal Beleid (Structuurfondsen) 
Dit onderwerp speelt op regionaal, nationaal (Topsectorenbeleid) en Europees niveau. We profileren 
Utrecht als knooppunt van kennis en innovatie met als speerpunten: Life Sciences, Creatieve Industrie 
en Duurzaamheidseconomie (inclusief het Climate KIC).  
In 2014 begint de nieuwe Europese Meerjarenbegrotingsperiode. Het is zaak ook voor die periode in 
aanmerking te komen voor geld uit de Structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), waardoor de huidige investeringen met 
de Structuurfondsen in de regio (o.a. het Science Park Utrecht) ook de komende jaren gecontinueerd 
kunnen worden als bijdrage aan Utrecht als knooppunt van kennis en cultuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden 
 
1. 
In de aanloop naar de handeling van het begrotingsonderdeel Economie 2012 van het ministerie 
van ELI in het najaar van 2011, waarvan het bedrijfsleven- en topsectorenbeleid de hoofdmoot 
vormde, zijn de woordvoerders van de grootste fracties met een factsheet geïnformeerd over de 
positie van Utrecht binnen de Noordvleugel van de Randstad en over de essentie van de nota 
Focus op Kennis en Creativiteit, de provinciale economische visie tot 2020. 
 
2. 
Via de Europese koepel van het IPO, de CEMR, is in de zomer van 2011 directe inbreng geleverd 
op de voorstellen van de Europese Commissie voor de toekomst van het Europese regionale 
beleid. Het door de Utrechtse provinciale vertegenwoordiger opgestelde ontwerpartikel over het 
partnerschapsbeginsel, van belang voor de betrokkenheid van decentrale overheden bij het 
opstellen en uitvoeren van structuurfondsenprogramma's, is voor een groot deel letterlijk 
overgenomen in de uiteindelijke voorstellen 
 
3. 
De rapporteur van het Europees Parlement over de voorstellen voor de toekomst van het 
Europees regionaal beleid, Lambert van Nistelrooij, heeft een expertgroep opgericht om hem te 
ondersteunen bij het schrijven van zijn rapport. De Utrechtse vertegenwoordiger is gevraagd om 
in deze expertgroep zitting te nemen, waardoor direct invloed op de opinie van het Parlement kan 
worden uitgevoerd. 
 
4. 
Het Europees Parlement heeft in mei 2012 een hoorzitting georganiseerd over de toekomst van 
het Europees regionaal beleid. De Utrechtse vertegenwoordiger was daarbij gevraagd om als 
woordvoerder van de regio's deel te nemen en een presentatie te geven. 
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b. Utrecht Culturele Hoofdstad 
Dit is een onderwerp dat zowel regionaal, nationaal als Europees van belang is. In september 2013 
wijst een internationale jury de Europese Culturele hoofdstad aan. De jaren 2012 en 2013 zijn 
daarmee cruciaal in de lobby. De kwaliteit van het bidbook en de bijbehorende financiële dekking 
zullen doorslaggevend zijn. Het bidbook moet de jury overtuigen. De lobby wordt uitgevoerd door de 
Stichting Vrede van Utrecht, waarin stad en provincie samenwerken. Verder richten stad, stichting en 
provincie zich er op een positief klimaat rondom de kandidatuur te creëren waaruit naar voren komt 
dat het een breed gedragen initiatief is waar Utrecht helemaal klaar voor is, mede gelet op de 
economische betekenis van een mogelijke nominatie voor de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. RIVM-terrein 
Om het RIVM-terrein – dat rijkseigendom is – als satellietlocatie van het Utrecht Science Park te 
kunnen ontwikkelen is de medewerking van het Rijk nodig. Daarmee is het een lobbythema op 
nationaal niveau met als doel die medewerking te verkrijgen. 
 
 
2. KRACHTIGE STEDEN EN DORPEN 
a. Binnenstedelijke Ontwikkeling 
Binnenstedelijke ontwikkeling is ook een rijksbelang vanwege de economische dynamiek in de steden 
en omdat binnenstedelijke ontwikkeling het rijkswegennet minder belast. De inzet van de provincie is 
er op gericht binnenstedelijke ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijkertijd het buitengebied zo min 
mogelijk aan te belasten. Doel van de lobby is het rijk er van te overtuigen ook in deze economisch 
moeilijke tijden te blijven investeren in binnenstedelijke ontwikkeling. 
 
b. Beperken leegstand kantoren 
Utrecht is een koploper in de transformatie van kantoren naar een andere bestemming. Transformatie 
is lastig, onder andere vanwege regelgeving van het Rijk. Doel is de regelgeving aangepast te krijgen, 
zodat kantorentranfsormatie eenvoudiger wordt. Dit onderwerp speelt op regionaal en nationaal 
niveau. 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
In maart 2012 organiseerden het Kantorenteam en de Haagse lobbyist een werkbezoek voor 
beleidsmedewerkers van Tweede Kamerfracties om hen te laten zien hoe in Utrecht kantoren 
getransformeerd worden tot een nieuwe bestemming, welke problemen de provincie daarbij 
tegenkomt en op welke punten rijksmedewerking gewenst is. 

Voorbeelden 
 
1. 
De lobby voor de kandidatuur van Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad in 2018 heeft 
geleid tot een gezamenlijk event van provincie, stad en universiteit in Brussel in maart 2010, 
waarbij onder meer de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland bij de EU, Nederlandse 
leden van het Eurpese Parlement en medewerkers van de EU-instellingen aanwezig waren. 
Hiermee werd de goodwill voor Utrecht versterkt. 
 
2. 
Op 19 maart 2012 was Gedeputeerde Pennarts aanwezig bij de uitreiking van de Routes 
Princess Margriet Award door de European Cultural Foundation om bij Europarlementariërs 
en culturele opinieleiders in Brussel de kandidatuur van Utrecht als Europese Culturele 
Hoofdstad 2018 onder de aandacht te brengen.  
 
3.  
Het jaarlijkse Vrede van Utrecht concert in de Domkerk in mei is een relatie-evenement voor 
de stad, provincie en gemeenten en wordt ook gebruikt voor het opbouwen van een netwerk 
voor culturele hoofdstad 2018. Als gasten worden bijv. bestuurders uit de regio, Den Haag, 
parlementariërs en andere politici uitgenodigd. Het is daarom ook een uitstekend 
lobbymoment. 
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3. VITAAL LANDELIJK GEBIED 
a. Decentralisatie Rijkstaken op gebied van Natuur en Landschap 
Het kabinet is bezig het Natuurbeleid te decentraliseren in combinatie met een forse bezuiniging. Dat 
betekent dat de Ecologische Hoofdstructuur beperkt wordt aangelegd. Staatssecretaris Bleker heeft 
een Decentralisatie Akkoord met de twaalf provincies gesloten. In het Akkoord van Utrecht heeft de 
provincie met alle overige regionale partijen vastgelegd hoe de beperkte EHS in Utrecht zal worden 
vorm gegeven.  
Het kabinet is ook nog in overleg met de provincies over de uitvoering van Europese verplichtingen in 
het kader van Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water. De lobby wordt vooral in IPO-verband gevoerd, 
met een actieve inbreng vanuit Utrecht, met als doel de provinciale belangen zo goed mogelijk te 
borgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Verhouding Stad-Land 

Zoals hierboven gezegd zet de provincie enerzijds in op binnenstedelijke ontwikkeling maar ze zet 
anderzijds ook op het versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het gaat dan om het 
behoud en de verdere ontwikkeling van het landschap en landbouw als natuurlijke drager voor het 
agrarische cultuurlandschap.  
De verhouding tussen stad en platteland is in de Europese context van belang, omdat naar Europese 
maatstaven het Nederlandse platteland, zeker in de Randstad heel dicht bevolkt is. Doel van de lobby 
is erkenning van het platteland onder stedelijke druk, zoals dat in de Randstad voorkomt, als 
‘platteland’ in de EU-context. Daarmee blijven de Randstadprovincies in aanmerking komen voor EU-
fondsen voor plattelandsontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. BEREIKBAAR UTRECHT 
a. Infrastructuur – bestaand en nieuw 
De infrastructurele maatregelen voortvloeiend uit de pakketstudies zijn in de uitvoeringsfase 
aangekomen. De lobby richt zich vooral op het voor elkaar krijgen van een goede ruimtelijke 

Voorbeelden 
 
1. 
Via de P4-samenwerking is bij de Europese Commissie het aspect van peri-urbane 
plattelandsgebieden op de kaart gezet. Dit heeft ertoe geleid dat in de huidige EU-verordening 
voor plattelandsontwikkeling (2007-2013) een expliciete verwijzing naar gebieden onder 
stedelijke druk is opgenomen. Het rapporteurschap over dit onderwerp van de Utrechtse 
gedeputeerde Jan-Pieter Lokker in het Comité van de Regio's was hierbij van groot belang, 
omdat hij hiermee een groot platform kon benutten om de peri-urbane kwestie voor het 
voetlicht te brengen. 
 
2. 
Het belang van peri-urbane gebieden is ook bij het Europees Parlement onder de aandacht 
gebracht. Dit heeft onder meer in januari 2011 geleid tot een gezamenlijke hoorzitting van EP 
en Regio Randstad over het thema. 

Voorbeeld 
In de tweede helft van 2011 en het voorjaar van 2012 heeft de Kamer uitgebreid gedebatteerd 
over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de decentralisatie van het 
Natuurbeleid naar de provincies, de Programmatische Aanpak Stikstof en Natura2000. De 
woordvoerders zijn op relevante momenten geïnformeerd over de Utrechtse positie, onder 
meer door hen te informeren over het Akkoord van Utrecht. In het Akkoord is, op initiatief van 
de provincie, door alle bij het Utrechts natuurbeleid betrokken partijen een verdeling gemaakt 
van de gebieden die wel, mogelijk later of niet meer zullen behoren bij de Utrechtse 
Ecologische Hoofdstructuur. 
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inpassing. Verder gaat het over de bereikbaarheid per rijksweg en spoor tussen Amsterdam, Almere, 
Hilversum en Utrecht. De lobby vindt vooral in MIRT-verband plaats.  
b. Versterken Openbaar Vervoer 
De lobby op het terrein van het openbaar vervoer richt zich de komende periode vooral op het 
beschikbaar houden van de gelden uit de Brede Doeluitkering (c.q. het Provinciefonds) van het Rijk 
voor het regionale OV. Daarnaast zal worden gelobbyd om de uitkomsten van het MIRT-onderzoek 
over het regionaal OV om te zetten in (financiële) afspraken met het rijk over de versterking van het 
regionaal OV inclusief de realisatie van een aantal nieuwe stations in de regio Utrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  Transitieopgaven 
 
5. BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
a. Positie bepalen over samenwerken in de Randstad 
Het kabinet heeft besloten de overheid kleiner en compacter te maken. Dat betekent dat er voortaan 
drie bestuurslagen zullen zijn: gemeente, provincie en rijk. Alle tussenlagen, zoals deelraden en 
WGR+-gebieden worden opgeheven. Een compacte overheid betekent dat de taken worden 
neergelegd op het niveau waar ze thuis horen onder het motto ‘je gaat er over of niet’. Dit principe 
leidt tot een omvangrijke decentralisatie van taken van rijk naar provincies, bijvoorbeeld op het terrein 
van natuurbeheer. 
De overheden in de Noordvleugel, waaronder BRU, stad en provincie Utrecht, zijn momenteel bezig 
met het opstellen van één Economische agenda voor de Noordvleugel. In 2012 wordt verkend welke 
vormen van informele, maar niet-vrijblijvende samenwerking zich het beste lenen voor meer 
inhoudelijke structurele samenwerking tussen de bestuurlijke partijen, maar ook met maatschappelijke 
partners in de provincie en de Noordvleugel.  
Voorts wil het kabinet voor de Randstad twee vervoerregio’s instellen: een voor de regio Rotterdam-
Den Haag en een voor de regio Amsterdam-Almere.  
De lobby over dit conglomeraat aan initiatieven is complex. Er vinden uitgebreide besprekingen plaats 
tussen partijen in Noordvleugel-verband enerzijds en met de ministers van BZK (samenwerking) en 
I&M (vervoerregio) anderzijds. De Tweede Kamer zit op de achtergrond maar heeft ook uitgesproken 
opvattingen. Doel van onze lobby is de economische dynamiek van de regio Utrecht in brede zin te 
borgen met een samenwerking die recht doet aan de Utrechtse en de Noordvleugel-belangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
In de aanloop naar de besluitvorming over de Pakketstudies organiseerde de provincie voor 
het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad in september 2009 een werkbezoek voor de leden 
van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat om hen te informeren over de 
dilemma’s in het dossier, de fileproblematiek en de infrastructurele ontwikkelingen in het 
Utrechtse. 

Voorbeelden 
 
1. 
Najaar 2011 zond toenmalig minister Donner zijn visie over de bestuurlijke inrichting van 
Nederland naar de Kamer. Ter voorbereiding op het debat met de minister van BZK 
organiseerde de Kamer in november een Rondetafelgesprek met bestuurders van betrokken 
provincies, WGR+-gebieden en steden. Dankzij een gerichte lobby werd ook de provincie 
Utrecht uitgenodigd. 
 
2. 
In de aanloop naar de totstandkoming van het bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en 
gemeenten in 2011 vond op het lokale/regionale niveau veel afstemming plaats en werd 
informatie gedeeld met de steden Utrecht en Amersfoort. 
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b. Jeugdzorg - Overheveling naar gemeenten 
Nu het kabinet heeft besloten dat de Jeugdzorg van de provincies wordt overgeheveld naar de 
gemeenten, richt de lobby zich er op te zorgen dat zulks onder de goede voorwaarden gebeurt – 
beleidsinhoudelijk en financieel – met inachtneming van de belangen van de cliënten. De lobby vindt 
in IPO-verband plaats maar de provincie houdt de vinger nauwgezet aan de pols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wettelijke taken en integratie beleidsontwikkeling 
a. Bodem-, water- en milieubleid  
Bodem-, Water- en Milieubeleid is geen provinciale kerntaak maar de provincie heeft wel wettelijke 
taken op deze terreinen. Het is zaak op Europees en nationaal niveau onze belangen te borgen. Dat 
kan gaan om wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook om onze belangen in het Deltaprogramma.  
Andere voorbeelden zijn de verhoging van de waterveiligheidsnormen langs Neder-Rijn en Lek, 
wetgeving over geluidsnormen langs provinciale wegen, de nieuwe Omgevingswet of het proces voor 
realisatie van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Op Europees niveau speelt bijvoorbeeld de 
discussie over luchtkwaliteitsdoelstellingen of de Nitraatrichtlijn. Het is van groot belang is om aan het 
prille begin van de vorming van Brusselse wetgeving actief te zijn om problemen met de uitvoering in 
Nederland te voorkomen. 
 
 
3.4 Inhoud lobbydossier 
 
Na vaststelling door GS van de Strategische Agenda met deze PA-Strategie als bijlage, wordt voor de 
zomer voor alle van de hierboven genoemde onderwerpen de prioriteit vastgesteld. In welke 
chronologische volgorde spelen ze? Per prioriteit wordt een gedetailleerd lobbydossier opgesteld. Ook 
daar wordt voor de zomer een begin mee gemaakt. In de dossiers komende de volgende zaken aan 
de orde: 

 Verantwoordelijk gedeputeerde 

 Betrokken ambtenaren: van beleidsafdelingen, communicatie en public affairs 

 Doel van de lobby en het gewenste resultaat 

 Argumenten waarom 

 Aanleiding / actualiteit 

 Analyse van de situatie, zowel intern als extern (bijv. op rijksniveau) 

 Doelgroep 
o Direct 

 Ambtelijk beleidsbepalend 
 Ambtelijke top 
 Bestuurlijk verantwoordelijk 
 Parlementariërs (en evt. beleidsmedewerkers van fracties) 

o Indirect 
 Intermediairs 
 Ambassadeurs 
 Bondgenoten  

 Tegenstanders, -spelers, concurrenten 
o Hun argumenten 
o Hoe deze te weerleggen 

 Acties: wat gaan we doen en wanneer? 

 Overzicht wie brengt welke boodschap wanneer brengt 

 Overzicht van benodigde instrumenten (factsheets, position papers, presentaties, 
mediapressie), door wie voorbereid en wanneer nodig 

 Overzicht van ondersteuning door Communicatie  
 
Het is ook zaak dat beleidsafdelingen bij die onderwerpen, waarvan de overtuiging bestaat dat ze 
vanuit een oogpunt van PA interessant kunnen worden, tijdig lobbydossiers opstellen. Het is een 

Voorbeeld 
De provincie zorgt samen met de gemeenten voor een goede overdracht van de jeugdzorg. 
Ervaringen van pilots (provincie met steden Utrecht en Amersfoort) zijn interessant voor Den 
Haag. 
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hulpmiddel om te bepalen hoe urgent een onderwerp is en of er PA-activiteiten op andere niveaus 
nodig is. 
 
Uit de analyse blijkt ook of het zinvol is allianties te sluiten met andere partijen en met wie. Een andere 
mogelijkheid is aan te sluiten bij de lobby van een andere partij en zelf meer op de achtergrond te 
blijven.
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4. Vertaling Strategie naar praktisch werk  
 
 
Deze Strategie is de basis waarop in 2012 het Public Affairs Beleid ter hand wordt genomen.  
 
Voor de zomer worden de strategische relaties en de strategische netwerken van de GS en Directie in 
beeld gebracht. Welke contacten zijn er op bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau en bij het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere relevantie partijen in Brussel, Den Haag en in de regio? Er 
wordt gesignaleerd waar overlap is, waar hiaten zitten en er worden voorstellen geformuleerd hoe 
daar wat aan te doen. Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO) en Communicatie zijn op dit terrein 
de voortrekker. 
 
In het verlengde daarvan zullen BDO en Communicatie ook voor de zomer de bestaande 
netwerkbijeenkomsten evalueren zoals de Nieuwjaarsreceptie, de Bottertocht en het Vrede van 
Utrecht-concert. Het gaat om vragen als welke doelgroepen bereikt worden, of er gelegenheid genoeg 
is bepaalde mensen met elkaar in contact te brengen, of er omissies zijn in de uit te nodigen gasten. 
Moeten dit soort bijeenkomsten anders ingezet worden of kunnen ze zelfs verdwijnen? Het is ook 
denkbaar dat de evenementen anders ingezet worden of dat er nieuwe bijeenkomsten moeten worden 
opgezet om partners te bereiken die nu nog onder de radar zitten. 
Er zal ook worden gekeken naar relevante netwerkbijeenkomsten van andere partijen, zowel 
lokaal/regionaal, nationaal als op Europees niveau. Bij welke bijeenkomsten moet de provincie 
vertegenwoordigd zijn en op welk niveau: bestuurlijk of hoog ambtelijk?  
 
BDO zet met de beleidsafdelingen in de loop van 2012 een systeem op om mogelijke toekomstige 
lobbyprioriteiten te herkennen. Met behulp van het stappenplan uit paragraaf 3.2 wordt van longlist 
naar shortlist gewerkt. Op de shortlist staan die onderwerpen waarvoor een lobby opgezet moet 
worden en welke het eerst spelen en waar het dus het eerst vereist is initiatieven te nemen. 
 
Voor de prioriteiten die in deze strategie in paragraaf 3.3 zijn vastgesteld, te beschouwen als de 
actuele shortlist, worden gedetailleerde lobbydossiers uitgewerkt, onder verantwoordelijkheid van de 
betreffende gedeputeerde en met medewerking van de beleidsafdelingen en de afdeling 
communicatie. De structuur van zo’n dossier is beschreven in paragraaf 3.4. Op basis van de input 
van de verantwoordelijk gedeputeerde en de beleidsafdelingen en op basis van informatie opgedaan 
bij externe partijen – bijvoorbeeld ingenomen standpunten in de Tweede Kamer – wordt een voor 
Utrecht optimale strategie vastgesteld met een taakverdeling voor alle betrokken provinciale mensen. 
Op basis van de planning wordt bezien wanneer met wie contact gelegd moet worden. Volstaat 
ambtelijk contact tussen de provincie en een Haags departement of Brussels directoraat-generaal? Is 
het nodig politieke contacten te leggen met volksvertegenwoordigers? Is dat nog niet afdoende en 
moet de gedeputeerde of de Commissaris van de Koningin in stelling worden gebracht? Wanneer is 
de tijd gekomen gericht de publiciteit te zoeken en wat is daar het meest effectieve vehikel voor? Al dit 
soort vragen worden in het hierboven genoemde team aan de orde gesteld en beantwoord. De 
ontwikkelingen in een lobbydossier staan dus niet stil. Op basis van ontwikkelingen in het dossier 
wordt de handelswijze door het betrokken team steeds aangepast en ter goedkeuring aan de 
betreffende gedeputeerde voorgelegd; het is een dynamisch proces. 
 
In de nieuwe IPO-structuur is Europa facetbeleid geworden. In het voorjaar van 2012 wordt er onder 
supervisie van de Kring van Provinciesecretarissen een strategische notitie opgesteld. Daarin zal 
worden aangegeven hoe de interprovinciale belangenbehartiging in Europa gestalte zal worden 
gegeven. 
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Bijlage A: Evaluatie ambtelijk public affairs-beleid in Den Haag 
 
Najaar 2010 is het ambtelijk public affairs-beleid in Den Haag geëvalueerd en in de vorm van een 
Statenbrief door GS aan PS aangeboden (14 december 2010, 2011BEM06). In zijn vergadering van 
24 januari 2011 heeft de Commissie BEM kennis genomen van de evaluatie. 
 
De essentie van de evaluatie is: 
  
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. 


