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Onderwerp: Evaluatie “Dag van de Provincie” 
 
Achterliggend treft u aan het door GS aangereikte voorstel inhoudende de evaluatie van de 
“Dag van de Provincie”. Het voorstel is voorzien van een evaluerende notitie, met daarin 
begrepen conclusies en aanbevelingen en een door Profiel Onderzoek gehouden enquête. 
Het college-voorstel mondt uit in een ontwerp-statenbesluit waarin aan de Staten de keuze 
wordt gelaten wel in te stemmen met de conclusies, dan wel niet in de stemmen met de 
conclusies van de werkgroep uit uw Staten. GS heeft zich onthouden van een standpunt.    
 
Ter bevordering van de behandel- en beslisrijpheid van het voorstel leg ik u - in overleg met 
de voorzitter van uw commissie - de kernpunten van de aanbevelingen van de werkgroep uit 
de Staten ter advisering voor. Organisatorische- en uitvoeringszaken laat ik gemakshalve 
buiten beschouwing:  
 

1. ondanks de teleurstellende opkomst is het de moeite waard bijvoorbeeld gedurende 
vijf jaar te blijven investeren in de “Dag van de Provincie”; 

2. optimaliseer de communicatie over de “Dag van de Provincie” en laat deze meer 
aansluiten bij de reguliere publiekscommunicatie; 

3. meerdere evenementen tegelijk op dezelfde dag verdient de voorkeur boven één 
evenement; 

4. de datum van 17 mei dient flexibel gehanteerd te worden (voorjaar en standaard op 
een zaterdagmiddag zou een optie kunnen zijn); 

5. een Week van de Provincie met eventueel evenementen op meerdere dagen is als 
vanriant denkbaar; 

6. een combinatie met andere activiteiten als prijsuitreiking van de Kei van Utrecht is een 
reële mogelijkheid; 

7. overwegen het budget van de jaarlijkse statenexcursie te besteden aan de “Dag van de 
Provincie”.   

 
Met respect voor de aanbevelingen door de werkgroep uit de Staten wil ik vanuit mijn 
verantwoordelijkheid van griffier de aanbevelingen voorzien van een aanvullend advies.  
 
Door de griffie zijn alle bijeenkomsten bezocht. Op basis van de opgedane ervaringen kom ik 
dan tot een minder positief oordeel.   
Samengevat vind ik dat de inspanningen en ingezette gelden onvoldoende effect hebben 
gesorteerd. De bezoekersaantallen zijn gelet op deze inspanningen en de gegeven media-
aandacht ver achtergebleven bij wat verwacht mocht worden. Alleen de gratis boottocht op de 
Vecht scoorde goed. Het avondevenement had een zeer hoog incrowd-gehalte. 
Het doorgaan op deze wijze of in enigszins aangepaste vorm acht de griffie weinig 
perspectiefvol. De overweging om de statenexcursie eventueel ten faveure van de “Dag van 
de Provincie” te schrappen acht ik ongewenst, vanwege het volstrekt andere doel dat de 



statenexcursie nu eenmaal dient. In plaats van de “Dag van de provincie” beveel ik aan om 
rond de reguliere publieke uitingen de burger meer te interesseren en te betrekken. Immers bij 
dergelijke uitingen is wel sprake van een rechtstreekse relatie met een inhoudelijk thema. Dit 
zou op twee manieren kunnen worden versterkt. Bijvoorbeeld door het besteden van meer 
publieke aandacht rond bijvoorbeeld de uitreiking van de Kei van Utrecht, als door het 
openbaar aan de orde stellen van specifieke actuele maatschappelijke issues, waarbij vooraf 
aannemelijk is dat zowel de publieke opinie, als de onderlinge standpunten van de politieke 
partijen verschillen. Voor zowel publiek en politiek valt dan iets te kiezen. Dat prikkelt en 
stimuleert het debat en daarmee de publieke zaak. Dit is ook de richting waarin ik de nieuwe 
Staten meer zou willen stimuleren in hun volksvertegenwoordigende rol.  
Deze invulling heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de beleving van de “Dag 
van de Provincie” in de huidige vorm. Kiest u toch voor een vaste ontmoeting tussen politieke 
en publiek onder de nomer van “Dag van de Provincie”, dan is een zeer kritische herover-
weging m.i. aan de orde.   
 
Resumerend verzoek ik u dit advies mede te betrekken bij uw eindafweging hoe verder met de 
“Dag van de Provincie”.  
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