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Bijlage(n): 

• Rapport: Dag van de Provincie 17 mei 2006: Hoe was het en hoe nu verder? 
• Evaluatierapport Dag van de Provincie door Profiel 

Inleiding 
Op 17 mei 2006 is voor het tweede achtereenvolgende jaar de Dag van de Provincie georganiseerd. 
Opdrachtgever waren PS, opdrachtnemer GS. Deze hebben het bij de eenheid Communicatie (COM) 
neergelegd voor de uiteindelijke organisatie. In deze notitie een evaluatie van deze dag en de 
conclusies en aanbevelingen van de werkgroep van PS / COM.  
 
Bijgevoegd zijn het interne evaluatierapport: ‘Dag van de Provincie 17 mei 2006: Hoe was het en hoe 
nu verder?’ gemaakt door de werkgroep van PS in samenwerking met COM, en het externe 
evaluatierapport dat door bureau Profiel gemaakt is. Input voor dit laatste rapport waren interviews 
met bezoekers van zowel de evenementen overdag als van het avondprogramma. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 september 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 24 juli 2006, sector COM, nummer ; 2006CGC000583I 
 
Gelezen: 

- Rapport: Dag van de Provincie 17 mei 2006: Hoe was het en hoe nu verder? 
- Evaluatierapport Dag van de Provincie door Profiel 

Besluiten:  
 
1. Kennis te nemen van het rapport: ‘Dag van de Provincie 17 mei 2006: Hoe was het en hoe nu 

verder?’, van een werkgroep van PS / COM. 
2. Kennis te nemen van het ‘Evaluatierapport Dag van de Provincie’ door Profiel. 
3a. De conclusies niet te delen, zoals die door Profiel en de werkgroep worden getrokken, gelet op de                  

inhoud van de rapporten. En de Dag van de Provincie niet op soortgelijke wijze voort te zetten. 
3b. De conclusies te delen, zoals die door Profiel en de werkgroep worden getrokken, gelet op de                                                                                

inhoud van de rapporten. En een soortgelijke Dag van de Provincie te organiseren in 2007.   
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Beoogd effect 
 

Financiën 
 

Bijlage 
- COM-rapport: Dag van de Provincie 17 mei 2006: Hoe was het en hoe nu verder? 
- Evaluatierapport Dag van de Provincie door Profiel 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 


	Inleiding
	Beoogd effect
	Financiën
	Bijlage

