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Utrecht, 6 december 2007 
 

Aan Provinciale Staten van de Provincie Utrecht

cc.   - de heer drs. H.H. Sietsma,  
 algemeen directeur Provincie Utrecht 

- Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht 
- Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 

 
Betreft:  vervangende nieuwbouw Provinciehuis (Nova) 

OR-nummer: OR06-u-065 
 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
 

Met dit schrijven wil de Ondernemingsraad zijn zorgen met u delen over de planvorming rond de 
vervangende nieuwbouw voor de laagbouw van het Provinciehuis.  
Het voorliggende plan is naar het inzicht van de Ondernemingsraad te klein van opzet, waardoor te 
weinig werkplekken voor de ambtelijke organisatie kunnen worden gerealiseerd. 
 
Eind vorig jaar is ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd het Programma van Eisen voor 
de vervangende nieuwbouw. Daarin werd uitgegaan van de huisvesting van Bestuur, 809 vaste 
medewerkers en circa 100 externe / tijdelijke medewerkers (PvE versie 2 d.d. 9 november 2006). 
Aangezien een flexibel werkplekconcept zal worden ingevoerd, zouden in de nieuwbouw ca. 500 
werkplekken, gebaseerd op 0,8 werkplek per persoon, voldoende zijn. 
 
In zijn advies van 14 december 2007 over het Programma van Eisen heeft de Ondernemingsraad al 
gewaarschuwd om niet te klein te bouwen, dan wel mogelijkheden over te laten om later bij te 
bouwen. Overigens is een latere uitbreiding altijd duurder, en de vraag is of dit mogelijk is volgens het 
bestemmingsplan. 
 
Tijdens de interne verhuizing van september jl. bleek dat het werkelijke aantal medewerkers het 
hiervoor genoemde aantal verre overtreft. Het totale aantal werkplekken is toen op 1131 uitgekomen 
(zie bijlage).  
Gesteld is dat in de toren, na verbouwing, maximaal 250 flexibele werkplekken zijn te realiseren. 
Dit betekent voor het nieuwe gebouw dat daar (881 werkplekken, omgerekend met de 0,8 flexfactor)  
minimaal 705 werkplekken gerealiseerd zouden moeten worden. 
Het Programma van Eisen is niet geactualiseerd op de nieuwe cijfers en gaat uit van 500 werkplekken! 
 

./. 
 



Daar komt bij dat de hoge beleidsambities die zijn vastgelegd in het door u op 17 december vast te 
stellen nieuwe Collegeprogramma (uitvoeringsprogramma en samenwerkingsagenda) meer projecten 
en taken voor de provinciale organisatie zullen genereren.  
Naar verwachting moeten hiervoor meer medewerkers worden aangetrokken, wat nog extra druk legt 
op de werkplekbehoefte in de komende jaren. 
 
Gezien de bovenstaande overwegingen twijfelt de Ondernemingsraad sterk of de vervangende 
nieuwbouw, zoals die nu in het Programma van Eisen vastligt, een adequate werkplek kan bieden voor 
iedereen die bij de provincie werkt.  
 
Het bijstellen van het aantal benodigde werkplekken zal mogelijk financiële consequenties hebben. 
Maar mocht uiteindelijk blijken dat de nieuwe provinciale huisvesting te klein is, dan zal een deel van 
de Sterren (J t/m E) moeten blijven staan om voldoende werkruimte te behouden.  
Dit heeft grote gevolgen voor de exploitatie van het project, omdat de beoogde financiële grond-
opbrengst niet kan worden behaald. Bovendien is het dan weer de vraag of dit mogelijk is, gezien de 
beperkende eisen in het vigerende bestemmingsplan. 
 
De Ondernemingsraad verzoekt u dringend en met spoed aandacht te besteden aan deze zorgen en uw 
invloed uit te oefenen om tot een bouwplan te komen waarin meer werkplekken mogelijk zijn. 
 
De kwestie heeft urgentie, omdat op 11 december a.s. het definitieve gedigitaliseerde Programma van 
Eisen zal worden vastgesteld en vervolgens overhandigd aan de bouwconsortia die hebben 
ingeschreven op de aanbesteding voor de nieuwbouw. Het proces is dan nagenoeg onomkeerbaar 
geworden. 
 
Wij hopen met deze brief een positieve bijdrage te leveren aan het beoogde doel: een spraakmakend 
nieuw Provinciehuis waarin het voor het Bestuur en alle medewerkers een prettige omgeving is om te 
werken aan een mooier Utrecht. 
 

Met vriendelijke groet, 
de Ondernemingsraad van de provincie Utrecht 
 

Voorzitter:       Secretaris: 
 

Bijlage:  
Overzicht formatie en aantal werkplekken per 5 september 2007 
 



Formatie + bezetting en aantal werkplekken per afdeling stand per 5 september 2007) 
 
Afdeling Formatie (en  bezetting) 

(Cognos stand 05092007)
Aant.werkplekken 
in Rijnsweerd 

Bestuur (CvdK + GS)      7 
Concerndirectie     4,00   (  4,00)                5 
Staf Directie en Control (SDC)   23,70   (18,95)   43 
Concerncontrol     4,35   (  5,60)     6 
Milieu (MIL)   25,38  ( 24,75)   43 
Groen GRN)   22,06   (20,53)   38 
Personeel en Organisatie (PEO)  23,18   (23,21)   36 
Mobiliteit (MOB)  40,38   (38,05)   59 
Inrichting Landelijk Gebied (ILG)  17,20  ( 18,50)   55 
Bureaumanagement en Flexwerk (PMF)  30,30  ( 56,05)   75 
Ruimte (PRO)  33,35  (27,39)   41 
Subsidies en Inkoop (SEI)    9,20  (10,80)   26 
Vergunningverlening (AVV)  53,42  ( 45,95)   60 
Wonen en Maatschappelijke Ontwikkeling (MOW  33,65  (30,58)   43 
Kabinetszaken CvdK (KCK)  16,25  (14,95)   23 
Wegen (WEG)  69,15  ( 63,87)   *)   50 
Bestuur en Juridische Zaken (BJZ)  19,18  (15,11)   30 
Bodem en Water (BEW)  48,69  ( 46,03)   67 
Communicatie (CMU)  26,20   ( 20,93)   45 
Economie, Cultuur en Vrijetijd (ECV)  37,88   (34,89)   56 
Facilitaire Service (FSE)  37,50  ( 33,86)   37 
Financiën (FIN)  70,81  ( 60,46)   86 
Handhaving (AHH)  34,35  ( 31,83)   44 
Informatievoorziening (INF) 102,05  ( 97,69) 136 
Statengriffie (SGU)    9,35   (  8,35)    9 
Totaal provinciale organisatie  791,28  (758,58) 1.120 

Bureau Regio Randstad (BRR)      8,05  (  6,25)   11 
Totaal prov. Org. Inclusief BRR  799,63  (758,58) 1.131 

Vervoersmanagement en Mobiliteitsadvies (V&M)   12 
Openbaar Lichaam Muskusrattenbestr. (OLM)     3 ** 
Totaal inclusief huurders  799,63  (758,58) 1.146

*) Wegen bestaat uit 95 werkplekken, waarvan 50 in Rijnsweerd en 45 in de buitendienst, verdeeld 
over districtskantoren west (de Meern) en oost (Huis ter Heide) 
 
**) OLM zit niet in de formatie, in het provinciehuis is alleen de bureaudienst (3 werkplekken) 
gehuisvest 
 


