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Utrecht, 1 december 2008 
 
Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

cc.   - Provinciale Staten van de provincie Utrecht 
- Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 
- de heer drs. H.H. Sietsma, algemeen directeur provincie Utrecht 
 

betreft:   visie medewerkers op locatiekeuze voor Provinciehuis  
OR-nummer: OR08u88 

 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 
 

Binnenkort staat u voor het nemen van een voorlopig besluit over de locatie van het Provinciehuis.  
 
In deze fase van de besluitvorming is de Ondernemingsraad (OR) in de gelegenheid gesteld aan te 
geven waaraan in algemene zin belang te hechten ten aanzien van een nieuwe locatie.  
De OR stelt het op prijs de resultaten van een peiling onder het personeel over aspecten van de 
locatiekeuze onder uw aandacht te brengen.  
Deze enquête is uitgevoerd in de week van 17 november. 
 
Opvallend was het hoge aantal reacties: ruim vierhonderd medewerkers hebben binnen zes dagen 
gereageerd. Bijna de helft van de antwoorden kwam al op de eerste dag binnen.  
De OR concludeert daaruit dat de medewerkers zich zeer betrokken voelen bij dit onderwerp. Naar de 
mening van de OR zou dat zijn weerslag moeten vinden in de besluitvorming rond de huisvesting. 
 
De resultaten van de huisvestingsenquête staan vermeld in bijgaande rapportage. De conclusies 
luiden als volgt: 
 

• 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 (Centrum), dicht bij een treinstation of 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, roept 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. 

 
Daarbij merkt de OR nog het volgende op. 
Een overhaaste verhuizing tot stand brengen is niet wenselijk. Richt u zich bij het zoeken naar een 
nieuwe locatie op een bestaand gebouw, dan is het zeer waarschijnlijk dat dit niet direct geschikt is en 
zal daar veel aan moeten gebeuren (volgens veel medewerkers kan de organisatie dan net zo goed 
op Rijnsweerd blijven zitten).  
 



Ook bij het realiseren van nieuwbouw zal de nodige tijd gemoeid zijn (verwerven grond, diverse 
vergunningen e.d.). Een verhuizingstermijn tussen de vijf en tien jaar is een reëel tijdspad. 
 
In de tussentijd zullen de medewerkers in de Sterren hun werk moeten blijven doen.  
Juist vanwege de lange doorlooptijd van de huisvestingsplannen is het onderhoud van de Sterren in 
de afgelopen jaren niet uitgevoerd. De OR is van mening dat uitstel hiervan niet langer acceptabel is. 
De arbotechnische situatie in de Sterren is slecht en voldoet op diverse plekken niet meer aan de 
wettelijke eisen. 
Daarom adviseert de OR u dringend zonder uitstel over te gaan tot een aanpak van de Sterren, 
afgestemd op de periode dat de provincie deze (nog) gebruikt. 
 
De OR rekent erop dat uw college, naast alle andere factoren, goede nota neemt van de wensen van 
het provinciepersoneel.  
Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw keuze. 
 
Met vriendelijke groet, 
de Ondernemingsraad van de provincie Utrecht 
 

Voorzitter,       Secretaris, 
B. Panjer      J. Schimmel 
 

Bijlage 


