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Contact

drs. E.W.M. Sterenborg

7558

ewm.sterenborg@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 781 GroenLinks over publiceren van provinciale kennisgevingen

Publiekssamenvatting

Met ingang van 1 januari 2018 worden provinciale kennisgevingen alleen digitaal gepubliceerd op 

overheid.nl. Tot 1 januari werden deze ook gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. In de 

Statenvergadering van 21 februari 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen over 

het publiceren van kennisgevingen. Daarin worden Gedeputeerde Staten gevraagd om de 

huidige werkwijze te evalueren en inwoners middels advertenties langer te informeren over het 

digitaal publiceren. Gedeputeerde Staten gaan advertenties plaatsen tot het eind van 2018. 

Tevens roepen GS gebruikers in deze advertenties en op Overheid.nl op om in een korte enquête 

hun mening te geven over de veranderde wijze van publiceren. Met de uitkomsten van de 

enquête zullen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten het gesprek aangaan over de 

informatievoorziening en communicatie in de richting van inwoners en de middelen die daarbij 

kunnen worden gebruikt. 

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS over het behandelvoorstel motie 781. Daarin staat dat:

a. vanaf medio april tot het eind van 2018 wekelijks wordt geadverteerd (met uitzondering 

van de zomervakantie) met de boodschap dat provinciale kennisgevingen voortaan zijn 

te vinden op Overheid.nl. 

b. na de zomer in een nader te bepalen periode een enquête zal worden uitgevoerd onder 

de afnemers van de kennisgevingen. Op Overheid.nl kunnen afnemers via een link die 

staat bij alle provinciale kennisgevingen doorklikken naar een korte vragenlijst. In de 

advertenties in huis-aan-huisbladen wordt een oproep geplaatst om mee te doen aan 

een korte (telefonische) enquête die door het Klant Contact Centrum wordt afgenomen. 

De essentie van de enquête is na te gaan wat afnemers vinden van het digitaal 

publiceren van provinciale kennisgevingen.
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c. nadat de resultaten van de enquête bekend zijn, wil GS zoals gevraagd in de motie het 

gesprek aangaan met PS over de informatievoorziening en communicatie in de richting 

van inwoners. In de vergaderstukken voor dat overleg zal inzicht worden geboden in de 

huidige werkwijze en zullen alternatieve mogelijkheden worden geschetst. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel motie 781 waarin wordt 

voorgesteld hoe Gedeputeerde Staten de motie willen behandelen. 

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
voorstel, de publiekssamenvatting en de brief aan PS expliciet te vermelden dat provinciale 
kennisgevingen sinds 1 januari 2018 niet meer in bladen of kranten (“op papier”) gepubliceerd 
worden en ook niet meer zullen worden dan alleen digitaal.

Bijlagen
GS brief aan Provinciale Staten - Motie 781 Groen Links over publiceren van provinciale 
kennisgevingen - DOS-2018-0001719
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1 Toelichting voor het College

 Het publiceren van provinciale kennisgevingen heeft recentelijk meermalen op de agenda van 

GS gestaan. Op 28 november 2017 hebben GS besloten om per 1 januari 2018 te stoppen 

met het publiceren van provinciale kennisgevingen. Op 6 februari 2018 stonden vragen van 

GroenLinks op de agenda. 

 In de Statenvergadering van 21 februari 2018 is motie 781 aangenomen. Om invulling te 

geven aan de motie wordt vanaf medio april tot eind van 2018 geadverteerd in huis-aan-

huisbladen  in geheel Zuid-Holland. In de advertenties wordt aangegeven dat men provinciale 

kennisgevingen voortaan kan vinden op Overheid.nl en wordt dat toegelicht. In een nader te 

bepalen periode na de zomer wordt een enquête gehouden onder afnemers van de 

provinciale kennisgevingen. Daarvoor worden lezers in de advertentie opgeroepen om mee te 

doen aan een korte (telefonische) enquête. In dezelfde periode kunnen afnemers op 

Overheid.nl bij alle provinciale kennisgevingen doorklikken naar een korte enquête met 

dezelfde vragen.

 Door te stoppen met het dubbel publiceren bespaart de provincie € 332.000,- op jaarbasis. 

Eerder is een bedrag van € 400.000,- genoemd, maar dit is na herberekening bijgesteld naar 

€ 332.000,-. Deze middelen staan nog steeds bij AOG in de begroting voor 2018 en worden 

nu ingezet voor de advertentiecampagne. Bij de voorjaarsnota zullen de middelen worden 

ondergebracht bij Programma 5 – Middelen.

 Er werd onderzocht in hoeverre deze besparing ook zou kunnen worden aangewend om 

lokale en regionale journalistiek te ondersteunen. Indien echter alle middelen worden ingezet 

om wekelijks te adverteren in de huis-aan-huisbladen, dan vervalt deze mogelijkheid 

vooralsnog.

Juridisch kader

Het besluit van GS in november 2017 is financieel nog niet verwerkt. Het bedrag van € 332.000,-

staat nog steeds op de begroting bij AOG (Programma 1 – Groen, Waterrijk en Schoon) en is dus 

nog niet toegevoegd aan de algemene middelen. Deze advertentiecampagne wordt gefinancierd 

uit dezelfde begrotingspost als de eerdere advertentiecampagne in december-januari en past 

daarmee binnen de door Provinciale Staten gestelde kaders.

Financieel kader

 Totaalbedrag excl. BTW : € 332.000,-

 Programma                            : Programma 1 – Groen, Waterrijk en Schoon 

(bij de voorjaarsnota worden de middelen ondergebracht bij Programma 5 – Middelen)

 Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s

2 Proces

 PS middels bijgaand voorstel informeren over behandeling van de motie.

 Advertenties inkopen op basis van provinciale raamovereenkomst 2017-2018.

 Ontwikkelen enquête, afstemming met Omgevingsdiensten en Overheid.nl over de link bij 

provinciale kennisgevingen naar de enquête, interne afstemming met het Klant Contact 

Centrum.
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 Huidige werkwijze en alternatieven beschrijven en in combinatie met de resultaten van de 

enquête voorbereiden voor GS-vergadering in het komend najaar.

3 Communicatiestrategie

Zie tweede bullet bij Toelichting voor het College.

PZH-2018-643490725 dd. 03-04-2018


