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BIJLAGE ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Advertentie in huis-aan-huisbladen 

Geachte hP.P.r Rnswijk 

Toelichting: 
De provincie adverteert elke maand met een complete pagina in de huis-aan-huisbladen, zodat haar inwoners 
op de hoogte gebracht worden van waar de provincie mee bezig is. Dit is van belang omdat de provincie voor 
veel mensen een onzichtbare en onbekende bestuurslaag is. Daarnaast bereiken huis-aan-huisbladen ook die 
mensen die niet elke dag gebruiken maken van het internet. Echter, sommige huis-aan-huisbladen waarin de 
provincie adverteert blijken niet de hele gemeente te dekken. Reden voor het CDA om de volgende vragen te 
stellen: 

1. Is GS het er mee eens dat adverteren in de huis-aan-huisbladen een goede manier is voor de 
provincie om zich te presenteren aan haar inwoners? 

Antwoord: 
Jazeker. Sinds ongeveer 6 jaar adverteren we maandelijks in de huis- aan- huiskranten. Uit een 
lezersonderzoek dat Wij In hêt tweede kwartaal van 2018 uit hebben laten voeren, om te bezien of een 
pagina in een huis-aan-huisblad nog voldoet aan de wensen van de inwoners, blijkt dat de pagina 
goed wordt gewaardeerd. De huis-aan-huis krant wordt volgens dit onderzoek naast de regionale krant 
het meest door inwoners gebruikt om informatie van de provincie Utrecht te lezen. En 27 % van de 
ondervraagden gaf aan informatie van de provincie via de huis-aan-huis krant te prefereren boven 
informatie via de website of social media. 

2. Is de Gedeputeerde ervan op de hoogte dat de advertenties in de huis-aan-huisbladen niet alle 
inwoners van de provincie bereiken? Zo ja, wat is hiervoor de reden? Zo nee, wat gaat GS doen om er 
voor te zorgen dat dit wel het geval is? 

Antwoord: 
Nee. Wij maken gebruik van de huis-aan-huis bladen van de Persgroep die in vrijwel alle gemeenten 
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verschijnen. Om alle gemeenten in onze provincie te bereiken maken we aanvullend gebruik van een 
aantal huis-aan-huis kranten van andere uitgevers. Sinds 1 januari zijn ook de gemeenten Eemnes, 
Rhenen en Vijfheerenlanden toegevoegd aan het verspreidingsgebied van onze huis-aan-huispagina. 
Daarmee wordt onze pagina provinciedekkend verspreid in alle gemeenten en alle huishoudens. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 
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