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Inleiding 

In uw vergadering van maandag 3 juli 2006 hebt u het voorstel tot beschikbaar stellen van € 573.000 voor 
diverse zaken t.l.v. de dienstreserve Ruimte en Groen  besproken. Met dat voorstel is door u ingestemd, met dien 
verstande dat de onderdelen “webcoördinator, verbetering communicatie” en  “groene communicatiecampagne” 
werden geschrapt. Alvorens over deze voorstellen een besluit te nemen dienden deze voorzien van een voldragen 
onderbouwing te worden geagendeerd voor respectievelijk de Commissie BEM en REG. 
Hierbij  wordt u na raadpleging van de commissie BEM op 28 augustus 2006, een nadere toelichting c.q. 
onderbouwing van het voorstel  “Webcoördinator, verbetering communicatie ” voorgelegd, waarnaar 
kortheidshalve wordt verwezen. 
Voorgesteld wordt op basis van de nadere onderbouwing voor de tijdelijke uitbreiding van de 
communicatiecapaciteit en verbetering van de Webcoördinatie € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 
dienstreserve Ruimte en Groen.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 september 2006; 
 
Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 15 augustus 2006, dienst/sector REG/RSB, nummer 
2006REG002439i; 
 

Besluiten:  
 
Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding communicatiecapaciteit en verbetering webcoördinatie bij de 
dienst Ruimte en Groen € 100.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de dienstreserve Ruimte en 
Groen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Tijdelijke uitbreiding communicatiecapaciteit  en verbetering Webcoördinatie t.b.v. de dienst Ruimte en Groen.

Geconstateerd is dat concernbreed de kwaliteit van de provinciale website verbetering behoeft. Het bureau 
Berenschot  heeft daar een onderzoek naar gedaan, hetgeen o.a. heeft geleid tot een advies om de structuur 
rondom het onderhoud van de Website te verbeteren en waarover verder een afzonderlijk voorstel wordt 
voorgelegd aan de commissie BEM.  
Ter verbetering van de structuur is het o.a. nodig dat er per dienst een Webcoordinator komt, die zich zo’n twee 
dagen per week bezighoudt met en zorg draagt voor een goede inbreng en coördinatie van hetgeen aan 
informatie, welke op de Provinciale Website moet worden vermeld.  
In de functie van Webcoordinator kon bij de dienst Ruimte en Groen tot medio dit jaar worden voorzien doordat 
gebruik kon worden gemaakt van een bovenformatieve kracht   
 
Binnen de dienst Ruimte en Groen speelt verder op dit moment een veelheid aan onderwerpen in het kader van 
de Ruimtelijke Ordening, integrale gebiedsontwikkeling, opstellen Agenda Vitaal Platteland (incl. ILG) sluiten 
van overeenkomsten met gebieden eind 2006, opstellen en uitvoeren programma’s nationale landschappen 
(Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Arkemheen, Eemland, Rivieren gebied) inrichting natuur en 
aanleggen ecoducten, etc.  
Dit vereist een goede interne en externe communicatie, welke door de grote hoeveelheid van onderwerpen niet 
binnen de huidige beschikbare formatie van de sector Communicatie kan worden opgevangen en noodzaakt tot 
extra inhuur van tijdelijke formatie. In nauw overleg met de sector Communicatie wordt voorgesteld over te gaan 
tot extra inhuur van een tijdelijk medewerker, die beide onderdelen voor zijn rekening kan nemen en tegelijk een 
goede basis kan leggen voor de organisatie van de Webcoordinatie in het jaar 2007. Hiervoor is 825 uur begroot 
tegen een tarief van rond € 120,-. Afgerond € 100.000,-. 
Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken ten laste van de dienstreserve Ruimte en Groen.  
In 2007 zal worden bezien, rekening houdend met de uitkomsten van het project Organisatie in Ontwikkeling, in 
hoeverre e.e.a. structureel kan worden meegenomen binnen de bestaande begroting. 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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