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DATUM 4-6-2014 

AAN Leden van de commissie BEM 

VAN Gedeputeerde R.E. de Vries 

DOORKIESNUMMER   

ONDERWERP 
Communicatie over Europese verkiezingen en Europa en Electronische kennisgeving 
vergunningverlening en handhaving 

 

Communicatie Europa 
In uw vergadering van 25 november jl heb ik toegezegd na te gaan of in de huis-aan-huis-bladen 
aandacht kan worden besteed aan de Europese verkiezingen en de rol van de provincie versus 
Europa kan worden besteed. U heeft wellicht zelf al op de provinciepagina van de huis-aan-huis-
bladen gezien dat we er in de uitgave in de week voor de verkiezingen met een uitgebreid artikel 
aandacht aan hebben besteed. 
Overigens vindt  u in het volgende nummer van het digitale magazine (verschijnt medio juni) een 
artikel over Europa met daarin onder andere aandacht voor Europese fondsen en projecten en 
interviews over het belang van Europa voor Utrecht. 
 
Communicatie Electronische kennisgeving Vergunningverlening en Handhaving 
In uw vergadering van 24 februari jl heb ik u toegezegd het communicatieplan rond de electronische 
kennisgevingen te doen toekomen. Omdat het een intern werkdocument betreft met namen van 
medewerkers, heb ik er voor gekozen u te voorzien van het overzicht van de acties met bijbehorden 
planning.  Daarmee krijgt u zicht op de manier waarop we burgers informeren over de nieuwe 
werkwijze. 
Vanaf januari 2014 is de provincie gestart met de digitale publicatie van algemeen verbinden 
voorschriften. Vanaf april 2014 gaat de afdeling Vergunningverlening en handhaving van start met de 
digitale kennisgeving van haar berichten. Hierover bent in de vergadering van 24 februari jl 
geïnformeerd. 
 
Voor burgers die niet bereikt wordt met elektronische kennisgeving blijft ook op de langere termijn een 
papieren versie van het provinciaal blad beschikbaar waarin een regeling of verordening of een 
dergelijke algemene regel is opgenomen, dat men kan ophalen of zich kosteloos kan laten toesturen. 
Voor de digitale kennisgeving van beschikkingen e.d. geldt dat het komend half jaar  een verkorte 
aankondiging blijft opgenomen in de huis aan huis bladen. Daarnaast verwijst de provincie Utrecht  
burgers, bedrijven en instellingen het komend half jaar via de provinciale website en in huis aan 
huisbladen waar men digitale publicaties voortaan kan vinden.   
 
Communicatiemiddelen: 
Externe communicatie: Website provincie Utrecht, publicaties in Huis-aan-huis-bladen ( provinciale 

pagina, advertenties kennisgevingen), persbericht, provinciale twitteraccount 
Interne communicatie: Atrium en Yammer 
 
Planning 
In onderstaand overzicht staan de communicatieacties benoemd voor de komende periode.  
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Actie 

 

Wanneer 

Externe communicatie  

Aanpassing tekst op website loket/regelgeving feb  2014 

Toevoegen standaard tekst digitalisering bekendmakingen in advertenties in HAHB Vanaf nu 

Inventariseren welke berichtgevingen worden geplaatst in de huis-aan-huisbladen en 

toevoegen tekst in lijn met de kernboodschap 

feb ‘14 

Persbericht n.a.v. PS besluit verordening digitale kennisgeving op website mrt ‘14 

Twitterbericht n.a.v. PS besluit mrt ‘14 

Opstellen aangepaste advertentietekst bekendmakingen mrt ‘14 

Bericht op homepage start digitale publicaties  VEH apr ‘14 

Twitterbericht start digitale publicaties VEH apr ‘14 

Aangepaste  tekst voor in de krant, als de verordening er eenmaal is. apr ‘14 

Publicatie aangepaste tekst in huis aan  huis bladen Apr/sep ‘14 

Bericht in de provinciale pagina start digitale publicaties VEH apr ‘14 

Bericht in de provinciale pagina voortgang sep ‘14 

Interne communicatie  

Bericht op Atrium digitalisering bekendmaking feb ‘14 

Voortgangsbericht op Yammer mrt/apr ‘14 

Bericht op Atrium elektronische kennisgevingen VEH apr ‘14 

Voortgangsberichten op Yammer mei/jun ‘14 

Bericht op Atrium elektronische kennisgevingen overige afdelingen v.a. sep ‘14 

Voortgangsbericht op Yammer Sep/okt ‘14 

 

 

 


