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Inleiding 
 
Al vele jaren is er sprake van een nieuw onderkomen voor het Utrechtse Provinciehuis. 
De huisvesting in de huidige staat (Sterren en toren) voldoet niet.  
 
In de jaren 2006-2007 is een plan gemaakt voor een nieuwbouw op de plaats waar nu de 
Sterren staan. Eerder dit jaar (juni 2008) hebben Gedeputeerde Staten besloten dat deze 
nieuwbouw geen doorgang kan vinden en dat de provincie op zoek gaat naar vervangende 
huisvesting. Waarschijnlijk zal de huidige locatie aan de Pythagoraslaan worden verlaten.  
Op 4 juli is dit besluit door Provinciale Staten bekrachtigd.  
 
Er is nog geen definitief besluit genomen over de locatiekeuze. Daarvoor zijn meerdere 
locaties in kaart gebracht en onderzocht. Binnenkort nemen Gedeputeerde Staten hierover 
een voorgenomen besluit. 
 
In dit stadium is de Ondernemingsraad gevraagd aan willen te geven waaraan in algemene 
zin belang te hechten ten aanzien van een nieuwe locatie. 
De Ondernemingsraad is van mening dat de medewerkers daarin een belangrijke stem 
hebben. Zij zijn immers degenen die jarenlang in een gebouw op een bepaalde locatie 
werken en zich gesteund moeten weten door hun werkomgeving om goed te kunnen 
presteren. Daarom is in de week van 17 november een peiling onder de medewerkers 
uitgezet.  
 
De resultaten daarvan staan vermeld in bijgaande rapportage. Hier en daar zijn de meest 
sprekende commentaren van medewerkers opgenomen. 
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Resultaten van de peiling (samenvatting) 
 
De peiling onder de medewerkers bestond uit een aantal items die men kon beoordelen als 
erg belangrijk, neutraal of helemaal niet belangrijk. 
Daarnaast was er een open vraag: “Waar zou volgens jou het nieuwe Provinciekantoor 
moeten staan?” met ruimte voor opmerkingen. 
 
De respons op de peiling was bijzonder groot. Ruim 420 medewerkers reageerden binnen 
zes dagen, waarvan bijna de helft al op de eerste dag (vrijdag 14 november). 
 
Goede bereikbaarheid van het Provinciehuis met het openbaar vervoer is voor de 
medewerkers het allerbelangrijkst.  
 
De huidige locatie (of de directe omgeving) is daarbij het ideaal. Is dat niet mogelijk 
dan heeft de stad Utrecht, dicht bij een treinstation/transferium, de grootste voorkeur.  
 
Bereikbaarheid met OV en/of fiets wordt belangrijker gevonden dan met de auto. 
 
Een grote meerderheid van de respondenten vindt ‘duurzaamheid’ erg belangrijk voor 
de uitstraling van het Provinciehuis. 
 
Hoewel het opknappen van de Sterren niet meer in beeld lijkt, riep dit item de meeste 
reacties op. Renovatie van de huidige locatie wordt als eventuele mogelijkheid door 
een grote groep medewerkers als erg belangrijk beoordeeld. 
 
Het item ‘mogelijkheid voor flexplekken’ heeft weinig te maken met de locatiekeuze 
voor het Provinciehuis, maar is genoemd om het draagvlak daarvoor te peilen.  
Het overgrote deel van de medewerkers lijkt nog niet overtuigd van de voordelen van 
flexibele werkplekken. 
 

Resultaten per item: 

 
erg belangrijk 

(%) neutraal (%)
helemaal niet 
belangrijk (%)

bereikbaarheid OV 93,3 5,9 0,8
bereikbaarheid fiets 85,3 13 1,7
duurzaamheid gebouw 75,2 23,6 1,2
gratis p plaatsen  57,3 26,8 15,9
voldoende P plaatsen 56,9 32,8 10,3
bereikbaarheid auto 56,4 34,6 9
uitstraling omgeving 47,3 41,1 11,6
renovatie huidige locatie 45,2 35,2 19,6
flexibel aantal mw.  45,2 48,1 6,7
voorzieningen en soc.   
 veiligheid 41,4 46,8 11,8
uitstraling gebouw 34,7 57,8 7,5
flexwerkplekken  27,9 45,7 26,4
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1. Resultaten per vraag met de belangrijkste opmerkingen 
 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
 
Heel erg belangrijk  93,3 % 
Neutraal     5,9 % 
Helemaal niet belangrijk   0,8 % 
 

bereikbaarheid OV

erg belangrijk
neutraal
helemaal niet belangrijk

Enkele opmerkingen van medewerkers: 
• Een provincie moet goed bereikbaar zijn met de trein vanuit alle hoeken van het land, 

zowel voor bezoek als personeel, en daarbij niet afhankelijk van aanvullend (lang) 
busvervoer 

• Frequentie OV is belangrijk voor deeltijdmedewerkers en bezoekers, de hele dag 
door shuttle bussen laten rijden 

• Huidige verkeersdruk en luchtvervuiling tegengaan door niet zozeer de nadruk op 
voorzieningen voor de auto te leggen maar in te zetten op hoogwaardig OV 

 
Bereikbaarheid met de fiets 
 
Heel erg belangrijk  85,3 % 
Neutraal   13,0 % 
Helemaal niet belangrijk   1,7 % 
 

bereikbaarheid fiets

erg belangrijk
neutraal
helemaal niet belangrijk
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Bereikbaarheid met de auto 
 
Heel erg belangrijk  56,4 % 
Neutraal   34,6 % 
Helemaal niet belangrijk   9,0 % 
 

bereikbaarheid auto

erg belangrijk
neutraal
helemaal niet belangrijk

Voldoende parkeerplaatsen 
 
Heel erg belangrijk  56,9 % 
Neutraal   32,8 % 
Helemaal niet belangrijk 10,3 % 
 

voldoende P plaatsen

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Gratis parkeerplaatsen 
 
Heel erg belangrijk  57,3 % 
Neutraal   26,8 % 
Helemaal niet belangrijk 15,9 % 
 

• Bijvoorbeeld gratis parkeerplaats met shuttle bussen naar kantoor. Tijdens de spits 
natuurlijk continu een shuttle verbinding maar de hele dag wel om het kwartier een 
busje van en naar de parkeerplaats omdat er veel parttimers en bezoekers zijn. 

 

Flexibiliteit gebouw t.o.v. aantal medewerkers (groei/krimp) 
 
Heel erg belangrijk  45,2 % 
Neutraal   48,1 % 
Helemaal niet belangrijk   6,7 % 
 

flexibel aantal mw. 

erg belangrijk
neutraal
helemaal niet belangrijk

gratis p plaatsen

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Uitstraling van het gebouw 
 
Heel erg belangrijk  34,7 % 
Neutraal   57,8 % 
Helemaal niet belangrijk   7,5 % 
 

- Provinciehuis moet open uitstraling hebben, van spraakmakende architectuur zijn en 
op een zichtlocatie staan vanwege de naamsbekendheid van de provincie 

- Combinatie met andere functies in hetzelfde gebouw, zodat contact met de burgers 
vanzelfsprekender wordt 

- Als middenbestuur middenin de samenleving staan, niet weggestopt op een groot 
bedrijvenpark, dat is om treurig van te worden 

- Geen nieuw pand langs de snelweg of chic gedoe, zorgvuldig met belastinggeld van 
de burgers omgaan 

- Verbazend: waar dit eerst een hoge prioriteit leek (visitekaartje provincie) is dit later 
volstrekt onbelangrijk gevonden en telt alleen de betaalbaarheid nog 

- Het lijkt mij niet wenselijk in deze crisistijd dat de provincie zichzelf profileert met een 
spiksplinternieuw duur en pretentieus kantoor 

- Gemakkelijk toegankelijk en herkenbaar voor burgers en externe partijen, net zoals 
het stadhuis 

- Een gebouw dat zo representatief is dat het meer dan 40 jaar bruikbaar is en ons 
nageslacht nog doet omzien in bewondering. 

- Geen paleis voor bestuurders en managers, maar een bereikbaar en aangenaam 
kantoor voor burgers en werknemers 

- Liever geen simpel rechthoekig functioneel gebouw, dan liever iets zoals we nu 
hebben 

- Laten we vooral kiezen voor een sober, gebruiksvriendelijk kantoor en niet teveel de 
fixatie willen hebben op de zogenaamde uitstraling die het kantoor zou moeten 
hebben. Het imago van de provincie hangt niet af van een mooi kantoor, maar van de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de bestuurders en ambtenaren die er werken. 

- Het gebouw moet intern uitnodigen tot ontmoeting en communicatie met binnen- en 
buitenwacht. Publieks- en tentoonstellingsruimtes beneden en afdelingen zo 
ingedeeld dat je elkaar gemakkelijk op de gang treft, overal kleine bespreekruimten 
tussenin etc. 

- Het gaat hier niet om een doorsnee kantoorgebouw dat op een bedrijventerrein staat 
tussen andere doorsnee kantoorgebouwen en dat goedkoop gehuurd kan worden! 
Nee, het gaat om het Provinciehuis! 

 
uitstraling gebouw

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Duurzaamheid van het gebouw 
 
Heel erg belangrijk  75,2 % 
Neutraal   23,6 % 
Helemaal niet belangrijk   1,2 % 
 

• Zo energiezuinig mogelijk (provincie wil in 2010 een klimaatneutrale organisatie zijn) 
• Vanuit het programma Klimaat op Orde wil ik aanmoedigen te kiezen voor een 

duurzaam gebouw op een met openbaar vervoer goed bereikbare locatie. Een keuze 
die de gemeente Utrecht heeft gemaakt door bij het station te gaan zitten en (bijna) 
geen ruimte te hebben voor het parkeren van auto's vind ik erg lovenswaardig en een 
stap in de juiste richting. hier zou de provincie voorbeeld aan kunnen nemen. 

• Nieuwbouw hoeft niet perse een duurzamere keuze te zijn. Aangezien deze locatie 
dan door een ander bedrijf gebruikt gaat worden en hier wellicht een minder 
duurzaam nieuw gebouw neergezet gaat worden, inclusief niet duurzame sloop van 
de oud bouw. Duurzaam denken zit m niet alleen in de keuzen die je voor jezelf 
maakt, maar ook de mogelijke gevolgen die jouw keuzes hebben op de keuzes van 
anderen.  

• Geen nieuwbouw, er zijn genoeg bestaande panden. 
• Dus niet een gebouw na zo’n tien jaar alweer afbreken. 
• ‘Groene’ uitstraling belangrijk voor imago provincie 

 

duurzaamheid gebouw

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Uitstraling van de omgeving 
 
Heel erg belangrijk  47,3 % 
Neutraal   41,1 % 
Helemaal niet belangrijk 11,6 % 
 

• Graag wandelgelegenheid voor in de pauze 
• Groen en ruimte om ons heen 
• Een fraaie omgeving zou mooi zijn maar heeft geen prioriteit, kosten huisvesting niet 

onnodig hoog maken om aan bepaalde wensen te voldoen, het gaat immers om 
belastinggeld 

 
Voorzieningen en sociale veiligheid omgeving 
 
Heel erg belangrijk  41,4 % 
Neutraal   46,8 % 
Helemaal niet belangrijk 11,8 % 
 

• Winkels zijn niet echt relevant (prettig om in de lunchpauze te kunnen winkelen maar 
bereikbaarheid is belangrijker) 

• Niet op een afgelegen kantoren- of bedrijventerrein, het moet veilig zijn om ’s avonds 
in je eentje van of naar het Provinciehuis te fietsen of op de bus te wachten. 
Dit aspect werd door verschillende medewerkers benadrukt. 

 
uitstraling omgeving

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk

voorzieningen en soc. veiligheid

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Renovatie huidige locatie 
 
Heel erg belangrijk  45,2 % 
Neutraal   35,2 % 
Helemaal niet belangrijk 19,6 % 
 

• Ik begrijp nog steeds niet waarom we hier wegmoeten, zie de noodzaak niet, de 
huidige locatie is perfect (A-locatie) en de meest groene en ecologische kantoorstek 
in Utrecht 

• Elke verwijdering van Rijnsweerd is een verslechtering 
• Opknappen mits binnen redelijk budget 
• Dan anders werken toepassen: huiskameraspecten en interactief werken 
• Enige modernisering Sterren en het gebouw kan weer jaren mee. Een mooiere 

locatie kun je in Utrecht nauwelijks vinden 
• Zoek niet verder, knap gewoon dit gebouw goed op zoals de plannen eerst waren 
• De laagbouw is uniek in zijn soort (cultureel erfgoed); het gebouw is architectonisch 

interessant en destijds niet gebouwd voor maar 30 jaar, de insteek was toen ook al 
duurzaamheid. Afbreken zou verboden moeten worden. 

• Grondige duurzame renovatie kan echt iets prachtigs opleveren 
• De kredietcrisis maakt het waarschijnlijk lastig om voor een fatsoenlijk bedrag de 

huidige locatie te verkopen 
• Provinciehuis is heel herkenbaar nu, prachtige statenzaal in de toren, iedereen weet 

dat we hier zitten 
• In de Sterren is ruimte genoeg voor nieuwe infrastructuur en door vervangen van 

ramen en plafonds wordt het allemaal heel veel lichter en plezierig om in te werken. 
Het is naar mijn mening zonde om dit gebouw te slopen! 

• Kostenplaatje is ook relevant. Voor zover ik weet, is renoveren van het huidige pand, 
voor dat deel dat echt aan renovatie toe is, het goedkoopst.  

• Uit het oogpunt van duurzaamheid is het natuurlijk te zot voor woorden om het 
huidige kantoor te slopen voor nieuwbouw. Het gebouw is gedeeltelijk 30 jaar oud 
(Sterren E t/m J) en 23 jaar (Sterren D en Dd) en net 10 jaar (A, B en C). 

• Gelet op toekomstige rol en taken provincie: stoppen met nieuwbouw, bestaande 
gebouw opknappen en 30 miljoen besparen.  

 

renovatie huidige locatie

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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Vervolg opmerkingen van medewerkers over Renovatie huidige locatie: 
 

• Laat de provincie aan de burger denken, die kun je niet verkopen nu alweer uit de 
toren weg te gaan en zo’n apart gebouw als de Sterren te slopen/verkopen. 

• Wel meer vergaderruimten creëren, muren slopen en meer ruimte voor 
overleg/ontmoeting maken 

• Parkeerdek overkappen en er een echt Atrium (ontmoetingsruimte) van maken voor 
bestuurders en politici, burgers, externe partijen en ambtenaren. 

• Ik vind dat het huidige gebouw wel uitnodigt tot individueel werk. Je kan je makkelijk 
ergens verschuilen in een hoek van het gebouw en niemand die je vindt. De wens om 
integraler te werken, wordt volgens mij voor een deel tegengewerkt door de huidige 
vormgeving van het gebouw. Dat kan anders. 

• Het gebouw is met een bepaalde filosofie gebouwd in de jaren 70. De architecten 
Lenkeek en tuinarchitekt Buys en van der Vliet hebben er een ecologisch ontwerp 
van gemaakt in een natuurlijke omgeving. Dit concept heeft historische waarde. Het 
heeft een voorbeeldfunctie hoe je kunt bouwen met behoud en herstel van de 
natuurlijke omgeving. Jarenlang is dit concept door honderden belangstellenden 
bezocht en bevraagd. Renovatie van het huidige gebouw heeft mijn sterke voorkeur. 
Er is in het gebouw zoveel tropisch hout verwerkt (met de gedachte dat het lang mee 
moest gaan) dat het bijna niet is te verantwoorden dat we dit nu slopen. Veel mensen 
zijn jaloers om zo'n luxe huisvesting. Met renovatie kunnen we het wat updaten en 
dan kan het weer jaren mee. Alleen al een andere kleurstelling in de kamers, 
systeemplafonds (gesloten en niet zulke stofnesten als nu) en een gladde 
vloerbedekking (linoleum, kunststof etc) in plaats van die stoffige en smerige 
vloerbedekking doen wonderen. 

• GS-leden en hun secretariaten wel zo dicht mogelijk bij de ingang plaatsen. 
• Er kunnen veel muren tussenuit, waardoor je bepaalde sterren kunt inrichten met 

flexplekken als men daar zoveel waarde aan hecht (is door architect ook naar 
gekeken). Ik vind het nogal zot om het af te breken, bepaalde delen staan er nog 
maar erg kort. 

• Indien een bestaand gebouw wordt gehuurd dat niet voldoet aan de uitgangspunten 
voor de nieuwbouw zoals geformuleerd in NOVA (bijvoorbeeld de mogelijkheden voor 
flexwerken zijn niet aanwezig), dan biedt deze vervangende huisvesting maar 
beperkte meerwaarde t.o.v. de huidige huisvesting. Daarmee vervalt een belangrijke 
argument voor het slopen van de sterren en dient m.i. herstructurering van de sterren 
te worden heroverwogen. 
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Mogelijkheid voor flexwerkplekken 
 

Heel erg belangrijk  27,9 % 
Neutraal   45,7 % 
Helemaal niet belangrijk 26,4 % 
 

� Wat betreft flexplekken: prima als er per afdeling een aantal flexplekken is voor 
tijdelijke (kortdurend contract) medewerkers en stagiaires. Maar niet voor het vaste 
personeel. 

� In het bedrijfsleven is flexwerken inmiddels een achterhaald concept. Veel negatieve 
geluiden. Laten we daar eerst eens naar kijken. 

� Ik zie geen voordelen in flexwerken, heb dit bij mijn vorige werkgever als storend voor 
het werk ervaren 

� Geen kantoortuinen, niet meer van deze tijd 
� Flexplekken niet voor iedere functie geschikt, maar wel nodig op plekken waar dit kan 
� Vooral voor beleidsmedewerkers een vast bureau en kamer 
� Flexwerkplekken hoeft niet perse, er zijn altijd lege bureaus in het gebouw 
� Veel kleine overlegruimten en projectkamers voor 5/6 medewerkers met standaard 

ingerichte computer plus beamer 
� Flexplekken vind ik wel belangrijk in combinatie met thuiswerken. Dit maakt ook 

flexibeler bij krimp of uitbreiding. 
� GEEN flexplekken voor medewerkers omdat het voor (bijvoorbeeld wegenprojecten 

die tientallen jaren kunnen duren) nog steeds noodzakelijk is vele meters papieren 
documenten te moeten bewaren; je geen privacygevoelige gesprekken met partijen 
buiten dit gebouw (per telefoon) kunt voeren; het voor heel veel mensen heel 
belangrijk is dat je je eigen werkplek in kunt vullen met eigen spulletjes; het moeilijker 
wordt om even naar collega's toe te lopen om even bilateraal wat te regelen; je je 
slecht tot niet meer kunt concentreren als je met meerdere personen in een ruimte zit; 
ik uit eigen ervaring weet dat in ruimten waar maar 2 of 1 collega’s werken er veel 
harder wordt gewerkt dan in vertrekken met meer personen (ervaringsdeskundige)

� Wel goed geoutilleerde flexplekken maken, niet gewoon ergens wat kamers 
reserveren. 

 

flexwerkplekken

erg belangrijk

neutraal
helemaal niet belangrijk
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2. “Waar zou volgens jou het nieuwe Provinciekantoor moeten staan?” 
 

Op deze open vraag was het meest genoemde antwoord: 
“Op de huidige locatie, en als dit niet mogelijk is dan de binnenstad van Utrecht”. 
 
De huidige locatie, in combinatie met “omgeving huidige locatie” of “omgeving Rijnsweerd 
Noord” en “Oostkant Utrecht” is 183 apart genoemd. 
 
Voordelen die werden genoemd voor de huidige locatie / Rijnsweerd Noord: 

• Uitstekend bereikbaar vanaf de snelweg (directe aansluiting op uitvalswegen) 
• Geen verkeerslawaai van teveel snelwegen 
• Uitstekende verbinding met OV (hoogfrequent en betrouwbaar), middels veel 

snelbuslijnen bereikbaar vanuit allerlei verschillende plaatsen in de provincie 
• Dicht bij de Uithof (kennispark, uitwisseling in de toekomst) 
• Mooiste omgeving 
• Medewerkers zijn een dienstverband aangegaan en hebben hun woonplek gekozen 

uitgaand van de huidige locatie 
 
Centrum Utrecht nabij CS is 161 keer apart genoemd. 
 
Locaties als Leidsche Rijn en Papendorp zijn minder dan tien keer genoemd.  
Bijna even zo vaak is door medewerkers opgemerkt dat deze locaties juist niet geschikt zijn 
voor het nieuwe Provinciehuis. 
 

• Als de provincie zichzelf zichtbaar op de kaart wil zetten dan moet het kantoor in de 
hoofdstad blijven en niet in een andere aangrenzende gemeente. 

• Ik vind zoeklocaties als Papendorp en Leidsche Rijn echt waardeloos. Daar zit geen 
enkele meerwaarde in ten opzichte van Rijnsweerd. De enige plek waar voor de 
provincie nog meerwaarde in zit is in het centrum van de stad Utrecht. De provincie 
zou daar mooi samen met de gemeente Utrecht (en het BRU) een markante locatie 
moeten innemen. 

• Locatie in het centrum kan voor OV-werknemers en -bezoekers praktisch zijn, maar 
niet voor mensen met een uitrukfunctie en bezoekers met eigen vervoer. 

• Wat ik belangrijk vind is dat wanneer de keuze voor de andere kant van Utrecht wordt 
gemaakt goed gekeken moet worden naar de verandering die dit teweeg zal brengen 
in de mensen die nu op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk komen. 
De vraag is of zij dit nog steeds kunnen doen of dat de afstand te groot wordt 
waardoor zij mogelijk de auto zullen pakken. En hoeveel mensen wonen dan 
vervolgens gunstiger voor fiets of openbaar vervoer, die momenteel met de auto 
gaan. En zijn zij ook van plan om met de fiets of OV te gaan. Ik zou het zonde vinden 
als de verhuizing betekent dat er meer mensen met de auto naar het werk komen.  

 
Tot slot: 

• Graag snel een helder besluit, hier wordt al veel te lang over gepraat en er zijn al veel 
te veel uren in de voorbereiding gestoken! 

 

OR08u88a 
1 december 2008 
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