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Publiekscampagne Provincie Utrecht 2005 – 2007 
 
Update 12 januari 2006 & planning 2006 
ECC / Drs. V.M. Steultjens 
 

1. Inleiding 
 
In deze voortgangsnotitie vindt u achtereenvolgens: 
• De campagneplanning voor het jaar 2006 (paragraaf 2). 
• De rol van de publiekscampagne in de aanloop naar de provinciale verkiezingen van maart 2007 

(paragraaf 3). 
• De activiteiten voor de maanden februari en maart (paragraaf 4) 
• Een korte reminder: doel en opzet van de publiekscampagne (paragraaf 5) 
 
2. Planning 2006 

 
De campagneplannning gaat uit van het, in september 2005 vastgestelde, enthousiasmerend concept, 
dat: 
• Op een toegankelijke en aantrekkelijke wijze laat zien waar de provincie aan werkt (projecten en 

bestuurlijke issues / besluiten) 
• Daarvoor meerdere communicatiemiddelen in een mix benut. De centrale middelen in de 

campagne zijn daarbij TV - en radiospots, advertenties, de website,  ‘buitenreclame’ (o.a. 
bouwborden) en de ondersteuning en aankleding van bijeenkomsten. 

• Zorgt voor een logische aansluiting bij de projectcommunicatie en waar mogelijk deze faciliteert. 
 
In het samenstellen van de planning voor 2006 hebben we vervolgens gekeken naar de prioritaire 
projecten van GS, de door PS voorgedragen issues en kernboodschappen die de verbinding leggen met 
wat inwoners interesseert  
 

2.1. GS projecten 
 

Bij de keuze van GS-projecten zijn we uitgegaan van de volgende argumentatie: 
• De kerntaken die grote groepen inwoners rechtstreeks raken moeten met de campagne zichtbaar 

worden: het gaat dan om mobiliteit (provinciale wegen, OV en de grote samenwerkingsprojecten 
zoals A12-Bravo), bescherming van landschappen (vitaal platteland, Groene Hart, Heuvelrug), 
wonen (ruimtelijke ontwikkeling, woningaanbod, stedelijke vernieuwing), Cultuur (Amateurkunst, 
Cultuurbereik) en de sociale agenda (Nieuw wonen, kleine kernen). 

• We benutten tevens natuurlijke momenten in het jaar voor concrete diensten: fietsen en wandelen 
in het voorjaar, zwemmen in de zomer. Ook maken we gebruik van twee ‘actualiteiten’, de 
gemeenteraadsverkiezingen en de verjaardag van de provincie Utrecht. 

• We ondersteunen twee grote belangrijke gebiedsgerichte projecten: Hart van de Heuvelrug en De 
Venen. Aan de ene kant laten we daarmee de juwelen zien in de nieuwe werkwijze van de 
provincie aan de andere kant laten we ook zien dat de provincie keuzes niet uit de weg gaat. De 
campagne heeft daarbij ook een ondersteunende functie in de interactie met inwoners.   
 
2.2. PS issues 

 
‘Wonen’, ‘Wateropgave / De Venen’ en ‘Mobiliteit’ zijn aangedragen als campagneonderwerp door de 
staten. Inmiddels hebben PS het kleine kernenbeleid daaraan toegevoegd. Om deze belangrijke 
onderwerpen een plaats te geven in de campagne is het verstandig de staten een concreet aanbod te 
doen voor hun communicatieve positie.  
Bij  ‘De Venen’ kan dat door het door PS geplande publieksdebat in april of mei te ondersteunen. 
Accent ligt dan op de volksvertegenwoordigende rol van de staten: wat leeft er in dit gebied rond dit 
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belangrijke project. In het najaar (september / oktober) is GS van plan een besluit te nemen over de 
wateropgave in dit gebied. Aansluitend zal de finale besluitvorming weer bij PS liggen. Alle drie 
genoemde stappen kan ECC met de publiekscampagne zichtbaar maken voor een groter publiek. 

 
2.3. Kernboodschappen 

 
Kernboodschappen kunnen helpen de inhoudelijke samenhang van de publiekscampagne te sturen. De 
verbinding tussen de leefwereld van inwoners en de kerntaken van de provincie levert op dit moment 
de volgende kernboodschappen op: 
• Ruimte voor kwaliteit in wonen. (De provincie zoekt ruimte voor woningbouw, steunt 

stadsvernieuwing, stimuleert voorzieningen in wijk en woningen) 
• Een vitaal perspectief voor karakteristieke landschappen. (De provincie werkt aan een vitaal 

platteland, waardevolle natuur en aan een vernieuwde toekomst voor De Venen en Hart van de 
Heuvelrug) 

• Goed op weg van A naar B. (De provincie werkt aan goede en veilige bereikbaarheid voor auto, 
OV en fiets) 

• Vrije tijd, waardevolle belevenissen. (De provincie laat u kennismaken met de rijke Utrechtse 
cultuur, stimuleert recreatiemogelijkheden dicht bij huis en waakt over de veiligheid van 
zwemmen) 

• Een mooier Utrecht, samen met u.(De provincie doet dat voor u en samen met u) 
Kortom: 

Kiezen voor een mooier Utrecht  
 
De kernboodschappen worden niet letterlijk gebruikt in de publiekscampagne maar geven wel 
duidelijke richting aan de campagne. 

 
2.4. Overige uitgangspunten 
 

Overige uitgangspunten bij de campagneplanning zijn: 
• Binnen het campagnebudget is ruimte voor het uitwerken van zes provinciebrede thema’s en drie 

gebiedsgerichte onderwerpen. 
• De planning bevat op dit moment drie gebiedsgerichte onderwerpen (Hart van de Heuvelrug, 

Nieuw wonen, De Venen) en acht provinciebrede thema’s. De planning gaat er van uit dat 
cofinanciering van de campagne plaats kan vinden vanuit het ruime budget voor de OV-campagne. 

• De campagne wordt stevig neergezet in februari en loopt daarna door met in de maanden april/mei 
en  september/oktober twee intensieve periodes.  

 
2.5. Planning 2006  

 
Maand Thema Campagnemiddelen 
Januari Nieuw wonen – Veenendaal-oost 

Amateurkunst - genomineerden 
Bouwbord, thema-advertentie 
Im-advertentie h-a-h 

Februari Nieuw wonen – Ondiep 
 
Hart van de H. – Sterrenberg 
Wonen 

Thema-advertentie (documentaire RTV 
Utrecht in jan).  
Thema-advertentie 
Thema-advertentie, uitnodiging publieksdebat 
(16 maart) 

Maart Gemeenteraadsverkiezingen 
 

Hart van de H. – Vliegbasis 

Inhaker (Advertentie, radio): feliciteren 
nieuwe gemeenteraadsleden en hoop 
uitspreken op succesvolle samenwerking 
Thema-advertentie, TV en radio spot 

April Amateurkunst* 
Openbaar vervoer 
De Venen 
 

Advertentie Winnaar Kei van Utrecht  
Nadere afspraken OVcampagne 
Nader in te vullen i.o.m. PS,  o.a. 
publieksdebat 
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Mei Fietsen en Wandelen 
Verjaardag provincie 

Kleine advertenties, radio 
Advertentie, Radio over 4 evenementen 

Juni Gratis Museumweekend* Buitenreclame 
Juli Zwemmen  

Fietsen en wandelen 
Advertentie, radio 

Augustus Zwemmen 
Fietsen en wandelen 

Idem 

September Mobiliteit / Openbaar Vervoer TV, radio, advertentie 
Oktober De Venen / Groene Hart 

 
TV, radio, advertentie 
 

November Kleine kernen Nader in te vullen i.o.m. PS, o.a. 
publieksdebat 

December Hart van Heuvelrug - Vliegbasis Terugblik bereikte resultaten 

* Onderwerpen met een ster zijn reserve voor het geval andere onderwerpen uitvallen of vertragen. 
 

3. Provinciale verkiezingen 2007 
 
De publiekscampagne heeft een belangrijke faciliterende functie in de drie maanden voorafgaand 
aan de provinciale verkiezingen van maart 2007. Bij de voorjaarsnota 2006 dient een beslissing 
genomen te worden over de hoofdlijnen van de communicatie bij de verkiezingen en dient een 
extra éénmalig bedrag gereserveerd te worden voor de gewenste aanvullende activiteiten (m.n. 
stemwijzer, uitslagenavond, coproducties RTV Utrecht). 
 
In een goede verkiezingscampagne ligt de nadruk op politieke keuzes die te maken zijn. Keuzes 
die ingrijpen op het wonen, werken en recreëren van kiezers. Voor het goed neerzetten van de 
provinciale verkiezingen is dan naast de partijprogramma’s ook een gezamenlijke agenda nodig 
met enkele belangrijke en concrete issues. Deze agenda vormt een belangrijke basis voor de door 
IPP te ontwikkelen stemwijzer en kan een vertaling krijgen in redactionele advertenties en 
stemwijzer advertenties (vergelijkbaar met die van 2003). 
 
Het is verstandig als de commissie Bestuur en Middelen deze agenda uiterlijk in de 
septembervergadering bepaalt. De Klankbordgroep Communicatie PS en GS kunnen een 
belangrijke rol hebben in de voorbereiding van deze agenda. Met de belangrijkste issues uit deze 
agenda maakt ECC vervolgens een planning voor de publiekscampagne voor de periode november 
2006 – mei 2007. Voorbeelden van issues zouden kunnen zijn: 
• De verstedelijkingsvisie van de NV Utrecht. 
• Te nemen besluiten over Hart van de Heuvelrug, De Venen en andere gebiedsgerichte 

projecten die doorschuiven naar de nieuwe collegeperiode. 
• Nieuwe projecten uit het stimuleringsfonds 
• Rol provincie bij stedelijke vernieuwing 
 

4. Onderdelen campagne februari en maart 2006 
 
Een kijk in de ECC-keuken laat zien dat er vier campagneonderdelen klaar zijn of in een ver 
stadium van voorbereiding verkeren: 
• Veenendaal-oost: Bouwbord geplaatst op 23 januari en een thema-advertentie in de lokale 

bladen de week daarna. 
• Sterrenberg: Thema-advertentie in lokale bladen en AD derde week februari 
• Ondiep: Thema-advertentie lokale bladen en AD, vierde week februari 
• Wonen: Thema-advertentie lokale bladen en AD, vierde week februari, eerste week maart 
• Vliegbasis Soesterberg: Thema-advertentie en TV-spot eerste helft maart (mede als feedback 

op de drie bewonersavonden) 
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5. De publiekscampagne 
 

Wat is nu ook al weer de bedoeling van de publiekscampagne? 
 
5.1. Doelgroep 

Primair onze kiesgerechtigde inwoners (ruim 850.000), secundair bezoekers & reizigers van 
buiten de provincie.  

 
5.2. Doelen 

Hebben in de eerste fase (2006) vooral betrekking op ‘weten’ en ‘vinden’. In 2007 moet ook 
een verschuiving plaats vinden naar participatie (verkiezingen, uitvoering beleidsprojecten). 
Inwoners kennen resultaten die de provincie boekt dicht bij wonen, werken en vrije tijd van 
inwoners. Inwoners vinden de provincie Utrecht een actieve overheid die luistert en in 
samenwerking met anderen tot die resultaten komt. 
Naast deze inhoudelijke doelstellingen is er ook een bereikdoelstelling opgenomen. Eind 
2006 kent 50% één of meerdere uitingen van de publiekscampagne. Zonder aandacht (bereik) 
immers geen inhoudelijke effecten. 
 

5.3. Paraplufunctie 
De campagne heeft een paraplufunctie. Ze brengt de overkoepelende boodschap voor de 
gehele organisatie vanuit de belangrijke concrete projecten en de politieke issues die 
maatschappelijke ter discussie staan. Daarnaast wijst de publiekscampagne inwoners ook de 
weg naar de projectcommunicatie. 
Voorwaarde voor de publiekscampagne is dan dat de bestuurlijke prioriteiten duidelijk zijn 
(projecten en issues) en dat de projectcommunicatie op orde is. 
 

5.4. GS 
GS hebben op 8 november ingestemd met de eerste drie projecten die met de 
publiekscampagne extra in de schijnwerpers gezet worden. Tevens is toen vastgesteld dat er 
uiterlijk 15 januari een planning is voor geheel 2006 (zie paragraaf 2) 
 

5.5. PS 
Oorspronkelijk hebben vertegenwoordigers van de staten de thema’s ‘toekomst Vliegbasis 
Soesterberg’ en ‘de veranderende samenleving’ (met concretere subthema’s ‘leefbaarheid van 
kleine kernen’ en ‘integratie’) ingebracht voor uitwerking in de campagne. Na de 
bureauselectie hebben de fractievoorzitters drie andere onderwerpen vastgesteld: wonen (mede 
gekoppeld aan het werk van de commissie stagnatie woningbouw), Wateropgave / De Venen 
en Mobiliteit. Inmiddels is daar Kleine kernen weer aan toegevoegd. 
 

5.6. Onderzoek 
 

De effecten van de publiekscampagne worden onderzocht. In april zal daartoe een tweede 
representatieve meting onder inwoners van de provincie worden uitgevoerd.  Een derde en 
vierde meting volgen eind 2006 en direct na de verkiezingen in maart 2007.  
In februari 2006 worden tevens de tot dan toe geproduceerde campagne-uitingen onder een 
groep van ongeveer 20 inwoners getest (kwalitatieve pre- en posttest). 

 


