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Inleiding 
Als concrete uitwerking van het Communicatieplan Programma Agenda 2010, dat halverwege 2005 besproken is 
in de DR en ter kennisname aangeboden aan GS, bieden wij u het Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 
2010 aan.  
Daarnaast is er ook, in opdracht van PS en GS een publiekscampagne opgestart. Met als belangrijke horizon de 
statenverkiezingen in 2007. 
Beide communicatieprocessen hebben veel met elkaar te maken maar zijn niet hetzelfde. Vanwege hun sterke 
onderlinge relatie hebben we besloten om u beide trajecten tegelijk te presenteren. Hieronder geven wij de 
kenmerken en onderlinge verschillen en verbondenheid van beide trajecten nog eens samengevat weer. 
 
Publiekscampagne  
Doel van deze campagne is de kiesgerechtigde inwoners in de provincie beter te informeren over en te betrekken 
bij datgene wat de provincie doet, met als uiteindelijk doel een toename in de waardering voor de provincie, een 
sterkere participatie van inwoners in projecten en een grotere opkomst bij statenverkiezingen (van ‘weten’ naar 
‘vinden’ naar ‘participeren’). 
De campagne 
− is gericht op een breed publiek: de kiesgerechtigde inwoners in onze provincie  
− maakt vooral gebruik van massamediale middelen (RTV Utrecht, regionale / lokale dag - en weekbladen, 

buitenreclame zoals bouwborden) 
− brengt de provincie breed in beeld en stimuleert participatie in projecten 
− besteedt wel aandacht aan enkele  Agenda 2010-projecten, maar daarnaast ook aan vele andere 

onderwerpen. 
 
Programmacommunicatie Agenda 2010  
Bijgaand Communicatiejaarplan is een concretisering van het genoemde Communicatieplan Programma Agenda 
2010 en geeft inzicht in de concreet in te zetten middelen in 2006 en het eerste kwartaal van 2007, toewerkend 
naar de PS-verkiezingen in maart 2007. 
 
De communicatie  
− is gericht op specifieke doelgroepen (samenwerkende partijen, gemeenten, andere provincies, 

departementen etc) 
− heeft waar mogelijk een public affairs invalshoek 
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− richt zich met name in de eindfase, wanneer de projecten aantoonbare resultaten kunnen laten zien en 
gericht op de statenverkiezingen van 2007 meer  op het brede publiek; is daarmee aanvullend op de 
publiekscampagne  

− maakt gebruik van andere, aanvullende middelen dan de publiekscampagne 
− legt zeer nadrukkelijk via de Agenda 2010-projecten het accent op ‘de presterende provincie’: de provincie 

heeft ervoor gekozen in de afgelopen periode de handen uit de mouwen te steken en concrete, duurzame, 
complexe projecten aangepakt, samen met vele andere partijen.. 

 
Daar waar Agenda 2010 naar buiten treedt zal een zorgvuldige afstemming qua planning en inhoud met de 
publiekscampagne plaatsvinden. Bij het opstellen van de beide trajecten is hier al veelvuldig op gewezen.  
De keuze van de in te zetten middelen is hier ook op afgestemd: niet herhalen maar andere, aanvullende en soms 
niet alledaagse middelen inzetten. Agenda 2010-communicatie zal in haar publieksgerichte uitingen gebruik 
maken van de stijl en uitingsvormen van de publiekscampagne en de slogan Kiezen voor een mooier Utrecht 
(paraplufunctie van de publiekscampagne). Door een inhoudelijke en planmatige afstemming van de beide 
campagnes zal een duidelijk versterkend effect optreden: synergievoordelen. 
 
In het Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 2010 wordt voorgesteld om 5 weken achter elkaar een 
‘provinciepagina’ te verzorgen in huis-aan-huisbladen in de gehele provincie Utrecht. In dit geval voornamelijk 
gevuld met informatie over Agenda 2010, aangevuld met algemeen provinciaal nieuws, toegespitst op de 
betreffende regio. Er zijn niet alleen veel concrete resultaten te melden, er is in de aanloop naar de verkiezingen 
ook een grotere interesse in deze informatie. 
Deze ‘Agenda 2010 pagina’s’ kunnen tevens gezien worden als een proefneming voor een eventueel latere 
structurele pagina Provincienieuws, die dan los staat van Agenda 2010 of een campagne, maar een vast middel 
wordt om het beleid van de provincie over het voetlicht te brengen: de provincie op het podium en minder in de 
coulissen.  
 
Terzijde: vaste pagina Provincienieuws in de huis-aan-huisbladen? 
In gemeenteland is de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen een zeer goed gelezen informatiebron voor de 
mensen over het reilen en zeilen van de gemeente en de gemeentepolitiek. Bovendien een pagina in eigen beheer 
en onder eigen redactie. De provincie heeft een dergelijke uiting niet. Gezien de recente ontwikkelingen met het 
AD en de regionale dagbladen, lijkt het belang van de huis-aan-huisbladen voor de lokale en regionale 
informatievoorziening nog sterker geworden. 
Het is aan te bevelen voor de provincie om na te denken over het op termijn instellen van een wekelijkse 
pagina(s) Provincienieuws (of: ‘Kiezen voor een mooier Utecht’) in een groot aantal huis-aan-huisbladen, 
zodanig dat de hele provincie afgedekt wordt. 80% van die pagina’s kan dezelfde inhoud bevatten, 20% is 
specifiek gericht op de regio. Er zijn provincies (o.a. Limburg, Noord Brabant, Zeeland) die dit al enige tijd 
toepassen.  
 
Resumerend wordt u voorgesteld te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit, inhoudende:    
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 april 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 31 januari 2006, dienst/sector AD, nummer 
2006cgc0000085i; 
 
Gelezen: 

- de toelichting in het Statenvoorstel 
- het Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 2010 
- Publiekscampagne provincie Utrecht 2005-2007; update 12 januari 2006 

 
Overwegende: 
dat de aanpak en insteek van de betreffende plannen tegemoet komen aan de wens van PS tot  

- nadere profilering van het Agenda 2010-programmade Provincie bij specifieke doelgroepen; 
- nadere profilering van het Agenda 2010-programmade Provincie bij het publiek; 
- nadere accentuering, via de Agenda 2010-projecten, op ‘de presterende provincie’: de 

provincie heeft ervoor gekozen in de afgelopen periode de handen uit de mouwen te steken en 
concrete, duurzame, complexe projecten aangepakt, samen met vele andere partijen; 

- betere informatie van de kiesgerechtigde inwoners in de provincie over datgene wat de 
provincie doet, met als uiteindelijk doel een toename in de waardering voor de provincie, een 
sterkere participatie van inwoners in projecten en een grotere opkomst bij statenverkiezingen 
(van ‘weten’ naar ‘vinden’ naar ‘participeren’). 

 
Gelet op: 

- het feit dat beide communicatieprocessen veel met elkaar te maken hebben maar niet hetzelfde 
zijn. 

- de noodzaak om, vanwege hun sterke onderlinge relatie, veel onderlinge af te stemmen en 
deze afstemming ook geboden wordt in de plannen. 

 
Besluiten:  
 
1. Kennis te hebben genomen van het Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 2010  
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak in dit plan 
3. De benodigde middelen ad € 245.000,- hiervoor ter beschikking te stellen.  
4. Kennis te hebben genomen van het ECC-stuk Publiekscampagne Provincie Utrecht 2005 – 2007; 

update 12 januari 2006. 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Beoogd effect 
 
Agenda 2010: De meeste projecten van het programma Agenda 2010 komen in het komende jaar in een 
afrondingsfase of zullen aansprekende resultaten bereiken. Bij de start van het programma is er veel publiciteit 
rondom het programma Agenda 2010 geweest.  Nu het programma werkelijk resultaten gaat neerzetten . 
Bovendien kan de publiciteit rondom de aanpak en resultaten van het programma bijdrage in de profilering van 
de Provincie Utrecht met het oog op de provinciale verkiezingen van begin 2007.  
 
Publiekscampagne: In 2007 kennen inwoners de resultaten die de provincie boekt in hun buurt op het gebied 
van wonen, werken en vrije tijd. Inwoners vinden de provincie Utrecht een actieve overheid die luistert en in 
samenwerking met anderen tot die resultaten komt. Bereikdoelstelling: eind 2006 kent 50% één of meerdere 
uitingen van de publiekscampagne. 

Financiën 
 
Agenda 2010: Het programma Agenda 2010 kent een reservepost ter hoogte van € 945.000. Voorgesteld wordt 
om € 245.000 te reserveren voor communicatiedoeleinden in 2006 en begin 2007 in de aanloop naar de 
provinciale verkiezingen. 
 
Communicatie 
 
Agenda 2010: Het Programmacommunicatieplan Agenda 2010 is in samenwerking met de 
communicatieadviseurs van de verschillende Agenda 2010-projecten opgesteld. Ook is de conceptversie 
besproken met de klankbordgroep Agenda 2010 en de communicatieadviseurs van de griffie. Dit plan is medio 
2005 besproken en vastgesteld in de DR en ter kennisname aangeboden aan GS. 
Omdat er in de te kiezen communicatiestrategie en de daaruit voortvloeiende keuze van in te zetten middelen, 
zoals nu verwoord in bijgaand Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 2010, veel verbanden zijn met de 
publiekscampagne, is er van meet af aan goed overleg gezocht met de communicatieadviseurs van de 
publiekscampagne en van de griffie. Ook is er overleg met Public Affairs om de vinger aan de pols te houden 
aangaande gezamenlijke invalshoeken.. 
 
Bijlagen 

- Programmacommunicatieplan Agenda 2010 (ter kennisname) 
- Communicatiejaarplan 2006/2007 Agenda 2010 
- Publiekscampagne Provincie Utrecht 2005-2007; update 12 januari 2006 

 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 


	Inleiding
	Beoogd effect
	Financiën
	Communicatie
	Bijlagen

