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In de Statenvergadering van 21 februari jl. heeft u motie 781 aangenomen. In deze motie 

verzoekt u het college van Gedeputeerde Staten om:

1. De gewijzigde wijze van het publiceren van de provinciale kennisgevingen te evalueren;

2. In gesprek te gaan met de Provinciale Staten over de informatievoorziening en 

communicatie in de richting van inwoners;

3. Het breder verspreiden van de brieven aan de inwoners over de provinciale 

kennisgevingen hierbij te betrekken;

4. De berichten van de provincie over het digitaal publiceren van de provinciale 

kennisgevingen in de papieren huis-aan-huis bladen in Zuid-Holland voorlopig voort te 

zetten.

In deze brief doen wij u een behandelvoorstel voor deze motie.

Voor de behandeling van het eerste verzoek willen wij bij de afnemers van de provinciale 

kennisgevingen nagaan hoe zij de aangepaste wijze van publiceren ervaren. Daarvoor zal een 

korte enquête worden ontwikkeld die in een nader te bepalen periode na de zomervakantie 

parallel wordt aangeboden in huis-aan-huisbladen en op Overheid.nl. 

In de advertentie in huis-aan-huisbladen wordt de oproep om mee te doen aan een korte 

(telefonische) enquête gecombineerd met de mededeling dat provinciale publicaties voortaan zijn 

te vinden op Overheid.nl. De telefonische enquête wordt verzorgd door het Klant Contact 

Centrum van de provincie. Op de website Overheid.nl worden alle provinciale publicaties voorzien 

van een link waarmee gebruikers terechtkomen bij een korte enquête met dezelfde vragen.

De behandeling van de verzoeken 2 en 3 willen Gedeputeerde Staten graag combineren en 

bespreken in uw vergadering. In de vergaderstukken zullen wij u dan nader informeren over de 

huidige werkwijze en alternatieve mogelijkheden. Gedeputeerde Staten stellen voor om de 
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resultaten van de enquête onder afnemers van de kennisgevingen bij de bespreking  te 

betrekken.

Met betrekking tot het vierde verzoek, het voortzetten van het adverteren, gaan Gedeputeerde 

Staten vanaf medio april tot het eind van 2018 wekelijks adverteren (met uitzondering van de 

zomervakantie). In de advertentie staat aangegeven dat men provinciale kennisgevingen 

voortaan kan vinden op Overheid.nl. De advertenties zijn dus alleen bedoeld ter verwijzing, de 

kennisgevingen zelf worden (vanaf 1 januari 2018) uitsluitend digitaal gepubliceerd op 

overheid.nl. 

Door met ingang van 1 januari 2018 te stoppen met het publiceren in huis-aan-huisbladen,

bespaart de provincie € 332.000,- op jaarbasis. Een groot deel van de publicaties werd weliswaar 

gedaan door de omgevingsdiensten, maar die werden hiervoor volledig gefinancierd door de 

provincie. Deze besparing van € 332.000,- komt daarmee ten goede aan de provincie. De 

middelen staan in de begroting bij Programma 1 – Groen, Waterrijk en Schoon en kunnen nu 

worden ingezet voor het voortzetten van het adverteren. Bij de voorjaarsnota zullen de middelen 

worden ondergebracht bij Programma 5 – Middelen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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