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Onderwerp: Nieuw provinciehuis – Programma van Eisen Politieke Ruimten 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 17 mei 2010 is in de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen het onderdeel Politieke 
Ruimten van het Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting besproken. De commissie heeft 
een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de positionering, inrichting en voorzieningen van en 
in de politieke ruimten. Met deze brief bevestigen wij deze conclusies. 
 
Conclusies ten aanzien van de politieke ruimten 
1. Het huidige auditorium wordt verbouwd tot statenzaal. De foyer wordt ingericht als politiek plein. 
2. De statenzaal wordt zodanig ingericht dat deze tevens geschikt is als vergaderzaal voor 

statencommissies. De bestaande ronde vergaderzaal in het vergadercentrum wordt ingericht als 
tweede commissie-vergaderzaal. 

3. De statenzaal wordt bij voorkeur flexibel ingericht, zodanig dat de zaal ook te gebruiken is voor 
grote bijeenkomsten en congressen. 

4. In de statenzaal wordt daglicht ingebracht via de zijkanten en eventueel via een lichtkoepel in het 
dak. 

5. Achter de nieuwe statenzaal wordt een koffiekamer/loungeruimte ingericht voor de leden van PS 
en GS, die niet toegankelijk is voor het publiek. 

6. Iedere statenfractie krijgt een eigen kamer met een arbo-conforme werkplek. 
7. De fractiekamers en de werkplekken voor de griffie worden in elkaars nabijheid gepositioneerd. 
8. Voor de griffier en de adjunct-griffiers worden gesloten ruimtes ingericht waar vertrouwelijke 

gesprekken gevoerd kunnen worden. 
 
Hierbij bevestigen wij tevens het volgende: 
- De exacte invulling van audio-visuele middelen in statenzaal en commissiezaal wordt ter 

kennisname naar de commissie BEM gestuurd. Uitzenden van statenvergaderingen via internet 
wordt technisch mogelijk gemaakt. Of dit in de toekomst gedaan wordt, vergt afzonderlijke 
besluitvorming. 

- Aan de commissie BEM wordt een overzicht gestuurd van de onderdelen van de inventaris die 
worden overgenomen van Fortis. 
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Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De conclusies zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp van de politieke ruimten. Het voorlopig ontwerp 
hebben wij vastgesteld op 13 juli 2010. Het ontwerp voor wat betreft de politieke ruimten en het 
vergadercentrum is als bijlage bij deze statenbrief gevoegd, zodat u kennis kunt nemen van de wijze 
waarop één en ander is verwerkt. Het volledige voorlopig ontwerp ligt voor u ter inzage bij de griffie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de conclusies en toezeggingen met betrekking tot de politieke ruimten en de 
wijze waarop één en ander is verwerkt in het voorlopig ontwerp. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 

Bijlage: Voorlopig Ontwerp Politieke ruimten en vergadercentrum 
 


