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Inleiding 
Na de aftrap op 17 mei 2005 hebben PS aangegeven de verjaardag van de provincie Utrecht als een jaarlijks 
terugkerende aanleiding te zien om de contacten tussen statenleden en de burgers te intensiveren en te 
verstevigen. Er is een werkgroep van statenleden en ambtenaren aan de slag gegaan die enkele uitgangspunten 
hebben geformuleerd voor een op te starten traditie. Doel: op een niet alledaagse manier aandacht vragen voor 
het provinciaal bestuur, laten zien wat het bestuur voor inwoners realiseert, waardering uitspreken voor wat 
inwoners samen met het bestuur realiseren en met inwoners in dialoog te gaan; oftewel ontmoeten. De bedoeling 
is dit jaar de aandacht te vestigen op het Agenda 2010-programma. Bijgaand Projectplan beschrijft de opzet, de 
werkvormen en de financiële onderbouwing voor deze ontmoeting op 17 mei 2006. Het plan is in de genoemde 
werkgroep positief ontvangen.  
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Besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 10 april 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 februari 2006, sector ECC, nummer 
CGC2006000096i; 
 
Gelezen: 

- de toelichting in het Statenvoorstel 
- het Projectplan Dag van de provincie 2006 

 
Overwegende: 

- dat de aanpak en insteek van het betreffende Projectplan tegemoet komt aan de wens van PS 
tot het op een informele/feestelijke manier ontmoeten van inwoners om met hen te spreken 
over het beleid van de provincie en te luisteren naar wat hun wensen en ideeën zijn. 

- dat deze aanpak bijdraagt aan het positief bijstellen van het imago van de provincie 
 
Besluiten:  
 
1. Kennis te hebben genomen van het Projectplan Dag van de Provincie 2006 
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak in dit plan 
3. De benodigde middelen ad € 43.000,- hiervoor ter beschikking te stellen uit de stelpost nog toe te 

wijzen middelen.  
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Beoogd effect 
 
− Meer kennis over het werk van de provincie bij de inwoners  
− Meer begrip en betrokkenheid van de inwoners voor het werk van de provincie  
− Meer betrokkenheid van de leden van GS, PS en medewerkers bij wat er leeft bij de inwoners  
− Een positieve bijstelling van het imago van de provincie. 
 
Financiën 
 
Het projectplan kent nog enkele open eindjes. Volgens berekening en inschatting is de in het plan beschreven 
opzet te realiseren voor een bedrag van € 43.000.  
 
Communicatie 
 
Voor het project wordt een gedetailleerd communicatiewerkplan gemaakt, waarbij aandacht is voor interne 
communicatie en externe communicatie. Aansluiting zal gezocht worden bij de andere communicatietrajecten 
van bijvoorbeeld de Publiekscampagne en de communicatie rondom Agenda 2010. 
 
Bijlage 

- Projectplan Dag van de Provincie 2006 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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